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ОВЕН
На мнозина от родените под този
зодиакален знак ще мечтаят да постигнат
нови върхове и забележими резултати. Като
че ли повече от всеки друг път ще се
нуждаете от одобрението на прякото ви обкръжение, както
на работното място сред колегите си, но така и сред
приятелския си кръг.
ТЕЛЕЦ
Стремете се към установяване на поголяма непринуденост в контактите с
любимия до вас човек, както и с другите
представители от вашето семейство. Дори
и да се натъкнете на сериозни проблеми в професионалната
сфера се опитайте да не пренасяте недоволството си от
тази сфера върху личния си живот..
БЛИЗНАЦИ
По-голяма част от вас ще разполагат с
благоприятни възможности, които ще ви
позволят да реализирате личните си
амбиции без да се натъквате на обичайните
пречки и трудности в тази посока. Активният творчески
път е благоприятен за тези представители от знака, които
работят в тази област.
РАК
Избягвайте да се насочвате към
преследване на чисто материални цели, тъй
като едва ли ситуациите в тази посока ще
се развиват според предварителните ви
планове. Въпреки това ще ви бъдат предоставени
множество възможности за щастие и успех в
професионалното поприще.
Л ЪВ
Предпазвайте се от разочарования в
личен и професионален план. Опитайте да
не се поставите в позицията на зависимост
от заобикалящата си среда. Стремете се към
едно конкретно и независимо положение, както при
взимането на конкретни решения от професионален план,
така и за всичко което касае персоналния ви живот.
ДЕВА
Мнозина от родените под този зодиакален
знак ще са склонни да си създават
несъществуващи тревоги в професионалната
сфера. Стремете се към емоционално
спокойствие, за да възстановите загубените н последно време
защитни сили. Полаганите от вас преди време усилия в
делови план ще бъдат достойно възнаградени.
ВЕЗНИ
Напълно е възможно плановете и
конкретните
ви
инициативи
в
професионалната
сфера
да
бъдат
възпрепятствани от неприятели. Въпреки
неприятните аспекти на които ще бъдете подложени на този
етап от време е важно да проявите усет към текущите си
ангажименти, като демонстрирате упоритост.
СК О Р П И О Н
Ще се нуждаете от утвърждаване в
професионалната сфера. По какъв начин ще
постигнете набелязаните от вас цели, зависи
до голяма степен от действията и решенията,
които ще вземете в тази посока. Не се страхувайте да
експериментирате с нови похвати, тъй като те могат да са
ви от полза.
СТРЕЛЕЦ
Използвайте по адекватен начин
способността си да се реализирате по един
конкретен начин на работното си място, като
преследвате интересите до крайното им
завършване. Ще се радвате на отлични умствени способности,
които ще ви помогнат много, ако се насочите към изучаване
или придобиване на нови знания, обучение или квалификация.
КО ЗИ РО Г
Ще се реализирате най-добре в дейности
и сфери, в които не усещате, че имате
ограничения от страна на високопоставени
особи или началници. Приложете знанията
си в практиката, дори и да ви е трудно да се преборите с
неодобрението от страна на прякото ви обкръжение в
службата.
ВОДОЛЕЙ
Необходимо е да сте до известна степен
резервирани към твърде изгодните
предложения, които ви отправят колеги,
познати,
приятели или делови партньори. Преди да
се впуснете в преследването на нови цели, проучете
внимателно до колко те наистина ще са благоприятни за вас.
РИ БИ
Мнозина от родените под този зодиакален
знак ще изпитат необходимостта да се
откъснат от прякото си обкръжение в
службата, учебното заведение или в личния
си живот. Като че ли това ще ви даде възможност да останете
насаме с мислите си и да се отдадете на заслужен отдих.
Опитайте се да бъдете дискретни и резервирани.
/Балчишки телеграф/
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Районен съд – Балчик
разгледа споразуменито за
решаване на наказателно
дело срещу 28-годишния
Ил. Ил. Й. от гр. Добрич.
Той се признава за виновен в това, че на 14.08.
2012 г. около 04,30 ч. пред
хотел в с. Кранево, община
Балчик, е причинил на 20-

годишен от гр. Перник
сред-на телесна повреда,
включ-ваща се в счупване
на два зъба, довела до
затрудне-ние на дъвченето
или го-воренето.
За извършеното престъпление се иска налагане
на наказание - пробация с
две ограничителни мерки

за контрол и въздействие
– задължителна регистрация по настоящ адрес за
срок от 7 месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия период.
Ил. Й. има основно образование, не е семеен, безработен е, неосъждан.

Øîôèðàíå áåç êíèæêà
Районен съд – Балчик
разгледа споразумението
за решаване на наказателно дело срещу 27-годишния Р. Н. К. от гр. Варна.
Той се признава за виновен в това, че на 26.05.2012
г. около 12,20 ч. на изхода
на КПП – Албена, община
Балчик, е управлявал лек

автомобил „Мицубиши
Лансер”, без да притежава
свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наложеното
му от Началника на РУПАлбена наказание.
Налага се подлагане на
подсъдимия на пробация
с две ограничителни мер-

ки за контрол и въздействие – задължителна регистрация по настоящ адрес
за срок от 4 месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за период от 24 месеца.
Р. К. има средно образование, не е семеен, работи,
осъждан е.

Êðàæáà íà çëàòíè íàêèòè
Районен съд - Балчик
разгледа наказателно дело
срещу 29-годишния Кр. Д.
К. от гр. Балчик. Той е подсъдим по обвинение, че на
31.07.2012 г. от апартамент
в гр. Балчик, е откраднал
златен мъжки пръстен с камък с тегло 4, 65 гр., златен
синджир с тегло 8,3 гр. и
златна мъжка гривна с тегло 9,5 гр. на обща стойност
1968,21 лв. от владението
на балчиклия.

Подсъдимият и собственикът на отнетите вещи били приятели и си ходели
на гости. На 31.07.2012 г.
вечерта Кр. К. бил на гости у дома му и се почерпили. След това отишли на бар.
Под въздействието на
алкохола решил да открадне златните накити. Поискал ключа за апартамента
му под предлог да посети
тоалетната. Отключил входната врата, извършил краж-

бата, а след това върнал
ключа на собсвеника.
Продал златната гривна
в заложна къща и получил
за нея 361 лв. Подписал и
договор за покупко-продажба. След разобличаването му той е предал доброволно златния пръстен
и синджира, които били
върнати на собственика им.
Кр. К. има основно образование, не е семеен, безработен е, осъждан.

30-ãîäèøåí øîôèðà áåçîòãîâîðíî
Районен съд - Балчик, разгледа споразумението за решаване на наказателно дело
срещу 30-годишния Пл. Ел.
Ив. от гр. Шабла.
Той се признава за виновен в това, че на 06.10.2012
г. около 11 ч. по главен път

Е-87, на около 200 м от кръстовището за гр. Балчик в
посока гр. Каварна, е управлявал лек автомобил
„Опел Вектра”, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказ-

ването му за такова деяние .
Държавното обвинение
иска на Пл. Ив. да бъде определено наказание 3 месеца лишаване от свобода с 3
години изпитателен срок.
Пл. Ив. има начално образование, не работи, не е семеен.

44-ãîäèøåí äúðæè àêöèçíè ñòîêè
Районен съд - Балчик разгледа споразумението за решаване на наказателно дело
срещу 44-годиш-ния Ч. Р.
Еш. от гр. Балчик.
Той се признава за виновен в това, че на 22.01.2013
г. в частен дом в гр. Балчик
е държал акцизни стоки без

бандерол: 209 броя кутии /
4180 къса/ с цигари марка
„BOHEMI nouveau” 88 мм,
на стойност 1567,50 лв., 55
броя кутии /1100 къса/ с цигари марка „CORSAIR” 80
ММ, на стойност 412,50 лв.,
както и 1 кутия с цигари марка
„CORSAIR” 80 мм със съдър-

жание на 6 къса цигари в нея
на стойност 2,25 лв., всички
на обща стойност 1985,25 лв.,
като случаят е немаловажен.
Подсъдимият получава
наказание от 4 месеца затвор
с 3 години изпитателен срок.
Ч. Еш. е семеен, безработен е, неосъждан.

Êðàæáà â ñ. Õðàáðîâî
На 29 януари в РУП Балчик е получено съобщение
за извършена кражба от частен дом, находящ се в с. Храброво, община Балчик. Установено е, че чрез взлом на

врата, неизвестен извършител е проникнал в имота и е
извършил кражба на два броя
готварски печки и метални
елементи. На 31 януари при
провеждане на оперативно

издирвателни мероприятия
от служители на РУП Балчик, е установен извършителя на деянието. Вещите обект
на кражбата са установени
и върнати на тъжителя.

* Обяви * Обяви * Обяви *
Телефон за контакти:
0876686608.
/2-1/
* Купувам зем. земя в
*Продавам 3 - стаен
Балчик, Царичино, Гурапартамент в ж.к Балик
ково, Тригорци, Соколово, и много стара къща в с.
Сенокос, Змеево, Дропла Кремена със земя 2,8
и Храброво.
дка.
Тел: 0886 462 784; 0878
Тел: 0878 796 174 /4462 784
/2-1/ 2/
*Продавам 3 - стаен
* Купувам зем. земя в
апартамент,
с панорама
Каварна, Шабла, Дуранв
ж.к
Балик
кулак, Ген. Тошево, ДобТел: 0896 95 59 97 /3-1/
рич, Тервел, Тутракан,
*Продавам къща в с.
Силистра.
Одърци,
1 6 0 0 к в. м
Тел: 0878 462 784; 0886 двор.
462 784
/2-1/
Тел: 0888 403 211 /4-4/

Купувам

Продавам

* Продавам изгодно
парцел 640 кв.м в рег улац ия , на ул. “ Ст.
планина” до пожарната и летище Балчик с
лице на асфалтов път.
Цена по договаряне от
собственика,0% комисионна.
Тел: 0889 614 762 /4-1/

*Продавам: лозе (500 кв.
м.), парцел (500 кв. м., разположен срещу бившето
ГРМП), котел за парно
“Dakon DOR” 16, инверторен климатик “Midea” 12,
малък фризер-ракла “Prolux”, пералня “Ariston” и
кухненски ъглов диван в *Продавам 2 разтегаотлично състояние. Оглед телни фотьойла, удобни за легла.
и цени по договаряне.

Тел: 0899 154 601 /4-2/

Разни
Детелин Колев, треньор по плуване, организира часове по водна
гимнастика за жени, всяка събота от 11.30 ч. в хотел „Реджина Мария”.
Занятията започват от
месец февруари.
Входът е 5 лв.
За справки тел. 0888 49
78 48
/2-1/
* Гледам стари и болни
хора
Тел: 0899 33 61 03 /3-1/
* Сондажи за вода,
изливн пилоти и инж е н е р н о- г е ол ож к и
проучвания.
Тел: 0878 901 155 /10-4/
*Д а ва м п о д н а ем
г а рс он и е ра
в
г р.
Добрич ,
бул.
25
септември № 39.
Тел: 0888 403 211 /4-3/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-7/

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№3 от гаража 7.35; 8.30 - 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от
пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/
Балчик - Албена (от Рибарски пл.) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25,
12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски
Балчик - Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски”
8.50; 10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00 (без неделя);7.30; 8.00; 8.30; 9.20;
10.30; 11.05; 11.40;12.00. 13.00; 13.20; 14:00;14.50;
15.20; 16.30; 17.10; 17.20;18.30;
Балчик - Варна 6.30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00;
11.04; 11.30; 12.30; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30; 15.09 (само с.
и н.) 15.30; 16.30; 17.20; 18.00; 18.30 (само петък и неделя);
19.30
Балчик -Шабла 8.30; 9.50/без с. и н./;13.20;16.00
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 10.24; 14.25
Балчик-Гурково-Тригорци 7.30; 16.15
Балчик-Дропла-Змеево 7.00; 15.00
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква 9.30; 16.05
ЖП информация Варна - тел. 052/63-04-14
Бързи влакове Вн-Сф - 11:00; 12:50; 21:55; 22:20;
07:50 (експрес).
Автобуси Балчик-София-9.45;21.30;тел.7 40 69
Автобуси Варна - София и Добрич - София
фирма “Юниън Ивкони” Балчик - Варна - В.Търново София 9:55h, 22:19 тел.:0879 356 232 София - Балчик
10:30h, 22:30h - www.union-ivkoni.com
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
"Лафи" - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх. А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека “Вива” - центъра, ЕТ Калоян Лазов,
тел. 7-22-50всеки ден от 8.00 - 18.00 ч.
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека "Фарма" - ж.к. "Балик" тел. 7-29-31
8.00 - 20.00 ч. неделя: 8.30 - 12.30; 14.00 - 18.00 ч.
Аптека “ЕЛДИ’- партерен етаж на Медицински център
от пон.до петък от 8 до 20 часа, събота от 9 до 18.тел: 7 45 99
ДРОГЕРИЯ ‘АНИ, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. ТЕЛ;
0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна централа - тел. 7-26-91
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 от 9-11ч. 15-18ч. събота
9-12. поч. ден неделя. спешни случаи тел:75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /поликлиниката/
GSM 0888/81-43-10
Д-р Димова -АГ с видеозон, бл. 6 вх. Б, 17-18:30 ч.
Д-р Димов - хирургичен к-т, бл. 6 вх. Б, 17-18:30ч.
Д-р Ю. Димитров - хирургичен к-т, МЦ I GSM:0888
007 829. Сряда и четвъртък от 15 - 17 ч.
Д-р Бекиров - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу
Полицията/; понеделник - петък от 13:30 до 17:30
Д-р Вла димиров - ортопед-травматолог
GSM:088 8/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, вторник и пе-тък от 16 ч.
до 19 ч., дом. тел. 7-51-47,
GSM 0888/30 70 23
Д-р В.Вълев - операции в ХО Балчик, прегледи на
ул.Ч.Море 27 от 10:00 до 12:00 ч. Тел:0887 40 99 56
работи със Здравната каса.
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
НОТАРИУСИ
Обретен Обретенов, ул. "Черно море"
тел.7-64-46; GSM: 0888/63-78-60
Светлин Илчев-ул."Черно море" 28,тел.7-30-12 от
08.00 до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребално обслужване “НИССИ” 0897 885 042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за
погребения - денонощно; изработва и монтира
паметници, снимки.
Отец Стратия - тел. 7 51 36
Отец Георги Петков - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще"П.Хилендарски"тел.7-26-11, 8.30 - 17.00;
събота и неделя - поч.дни
при ч-ще "В.Левски" тел. 7-20-86 с Интернет център
Частна книжарница “Рива 2” /до Музея/
ул. “Витоша” 2 Тел: 7 41 82 формуляри, ученически
пособия, канцеларски материали, книги
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
ЕТНОГРАФСКА
КЪЩА
9.00-17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕРИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА тел.160
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛУЖБА
Паричен салон 7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00; неделя - почивен ден;
тел. каса 8.00 - 18.00;
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

Çà Âàøèÿ àâòîìîáèë
Електронно реле“Дневни светлини”
Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени
дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;
0877 407 352
/6-6/
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