ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Окръжният съд в Добрич измени
мярката за неотклонение на
разследван за притежание на
наркотици
Окръжният съд в Добрич уважи молбата на
разследван за притежание
на наркотици и измени
наложената му мярка за
неотклонение
„задържане под стража“ в „парична гаранция“ от 3000
лева.
42-годишният М.И.
е привлечен като обвиняем по досъдебно
производство на РУ на
МВР Албена за това, че
на 29 декември 2018 г. в
с.Оброчище,
общ.Балчик, без надлежно разрешително, е държал с цел
разпространение високорисково наркотично вещество - около 360 грама
марихуана. Наркотикът е
открит при претърсване и
изземване в офис, в който
задържаният работел.
След анализ на данните по делото съдебният
състав прецени, че към
момента
обвиняемият
няма как да попречи на
воденото разследване или
да се укрие и да повлияе
на свидетели по делото.
Разследваното престъпление е с висока степен на

обществена опасност, но
от момента на задържането на мъжа досега по досъдебното производство
не са извършвани никакви
процесуално-следствени действия, посочва
в мотивите си съдът.
Съдебният състав съобрази определението си
и със здравословното състояние на мъжа. Според
заключението на назначена по делото съдебномедицинска експертиза,
заради заболяване той
трябва да спазва определен хигиенно - диетичен
режим, който не може да
бъде приложен в условията на следствения арест.
По изложените съображения съдът стигна
до заключението, че постановената спрямо мъжа
мярка за неотклонение
е несъразмерно тежка,
необходимостта от нея е
отпаднала и тя трябва да
бъде изменена в по-лека.
Постановеният
съдебен акт подлежи на
обжалване пред горната съдебна инстанция в
3-дневен срок.

Кола без табели

На 1 март, около 00:10
часа в град Балчик е
спрян за проверка лек
автомобил „Мазда”, без
регистрационни табели,

управляван от 21-годишен мъж от град Балчик.
По случая е образуван
бързо полицейско производство.

Кражба от автомобил

На 25 февруари, около 17:20 часа е получено
съобщение за извършена
кражба на ръчни инструменти и аудио плейър от
лек автомобил „Фолкс-

ваген” с добричка регистрация, паркиран в град
Балчик.
По случая е образувано досъдебно производство.

Европейският курорт на спорта
Албена откри нов бридж клуб

„Albena Bridge Club”
беше тържествено открит
в събота, съобщиха от туристическата компания.
Организираните от него
за гостите на Европейския
курорт на спорта Албена
международни форуми
ще включват домакинства на международни
състезания,тренировъчни
лагери и бридж ваканции.
По случай откриването
в залата за бридж на хотел „Ралица Супериор“
в Албена се състоя приятелски мач между отбора
на българските „звезди“ и
отбора на организаторите
на Международния бридж фестивал „Албена“ от
клуб „Дама Купа“. Учас-

тници в отбора на „звездите“ бяха многократният медалист от световни
и европейски първенства
Румен Трендафилов и
бившите държавни шампиони Станислав Недков,
Божидар Пеев и Антони Иванов. В отбора на
„Дама купа“ се включиха бившите национални
шампиони Николай Тончев, Драганка Георгиева и
Стефан Георгиев, както и
главният съдия на Фестивала Валентина Петрова.
В двубоя победата грабнаотборът на звездите.
Освен подаръци от организаторите, те получиха и
покана за реванш през октомври отново в Албена.

Ученици от Балчик питат магистрати как се
наказват водачите, шофирали след употреба на
алкохол и наркотици

Без табели

На 11 март, около
12:00 часа в с. Пряспа,
общ. Балчик е спрян за
проверка лек автомобил
„Фолксваген”, без регис-

трационни табели, управляван от 37-годишен
мъж. По случая е образувано бързо полицейско
производство.

Задържан за 24 часа

На 1 април, около
15:00 часа в град Балчик
е спрян за проверка лек
автомобил „Фиат” с добричка регистрация, управляван от 56-годишен
мъж от с. Соколово, обл.
Добрич. При последвалата проверка за употреба

на алкохол с техническо
средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,36 промила в
издишания от водача въздух. Задържан за 24 часа.
По случая е образувано
бързо полицейско производство.

Неизвестен разби с камък
стъклена врата на аптека и я обра
Взломна кражба от
аптека, намираща се на
територията на Балчик,
е извършена от неизвестен, съобщават от Областната дирекция на
МВР в Добрич. За посегателството над фармацевтичния обект е подаден сигнал в полицията
снощи около 23:20 часа.

На място е установено,
че чрез използване на
камък неизвестен извършител е взломил стъклена врата и е проникнал в
аптеката.
По данни на тъжителя
е извършена кражба на
330 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

Стопаджия стана жертва на
неизвестен шофьор в Кранево
21-годишен стопаджия
от София стана жертва
на кражба, съобщиха от
Областната дирекция на
МВР в Добрич. Потърпевшият подал жалба в полицията вчера около 10.30
часа. Той разказал, че на 4
май пътувал на автостоп и
бил оставен от лек автомобил в село Кранево. Шо-

фьорът бил изключително
бърз и когато софиянецът
слязъл, запалил колата и
изчезнал с вещите му.
Младият мъж се разделил с две раници, в които
имало палатка, таблет,
мобилен телефон и лични документи. По случая
е образувано досъдебно
производство.

На територията на
ваканционно
селище
Албена има няколко
подходящи зали за упражняване на аристократичния спорт. Те са
разположени в хотелите
„Фламинго Гранд“, „Ралица Супериор“, „Калиакра маре“ и „Добруджа“.
През целия сезон те ще
бъдат на разположение
както за гостите на Европейския курорт на спорта,
така и за различни събития, които новооткритият клуб ще организира.
Акцент в програмата на
клуба ще бъде Международният бридж фестивал,
който ще се проведе от 25
юни до 7 юли в Албена.

Делата срещу водачи,
шофирали след употреба
на алкохол и наркотици,
привличат вниманието
на младежи от Балчик.
Това стана ясно на среща между магистрати от
Районния съд в Балчик и
ученици от 12 клас в СУ
„Христо Ботев“. Младежите се интересуваха

какви са санкциите за
водачите, дали се налагат наказания „лишаване
от свобода“ и по-тежки ли са присъдите, ако
шофьорът е причинил
пътнотранспортно произшествие.
На въпросите отговаряха съдиите Даниела Игнатова и Галин Георгиев,

които разглеждат наказателни дела и илюстрираха темата с примери от
съдебната си практика.
Магистратите се срещнаха с възпитаници на
училище „Христо Ботев“
в рамките на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в
която Районният съд се
включва за поредна година. Лекторите запознаха
младежите с разделението на властите, структурата на съдебната система, триинстанционното
производство, ролята на
съдиите, прокурорите и
следователите.

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

* Купувам земеделска
земя в цяла България до
2700 лв./дка. Тел.0898 37
22 71
/10-8/
* Купувам земеделска
земя в общините: Балчик,
Каварна, Шабла, Г. Тошево и Варненска област.
Подготовка на документи.
Тел. 0885838354 0579
77011
/10-1/
Продавам
*Продавам дворно място в с.Царичино 1.2 дка.
тел.0887249111 /10-1/
* Продавам част от
къща в центъра на Балчик.
Ул.“Хр.Смирненски“ № 6
тел. 0897 617 426 /10-8/
* Продавам апартамент
в бл.2 ж.к.“Балик“ Балчик
тел.0898 440 709 /10-8/
* Продавам къща в

с.Кремена с 2.8 дка земя.
Изгодно. Тел. 0884474858
Лидия
/10-1/
* Продавам двуместен
разтегателен диван, с кафява дамаска 140/200 см.
Цена 150 лв., договаряне.
Тел. 0889 43 63 12 /2-1/
* Продавам спалня, шоколадов цвят, без матрак,
160/200 см. Цена: 100 лв.
Тел. 0889 43 63 12 /2-1/

Разни
* „Жена от бъдещето“
ЕООД провежда курс по
ПСИХОТРЕНИНГ. Депресии, страхови неврози, позитивна реализация - тел. за
контакти: 0896940778
* Давам къща под наем
целогодишно, обзаведена тел.
0886690650 в Балчик
/50-2/
* Търся квартира /гарсониера, апартамент, стая/
целогодишно в ж.к. „Балчик“
Балчик. Тел. 0885 079116

/4-4/
* Сдружение „Българско
наследство“ Балчик организира екскурзия по родните
места: Констанца, Сараюрт,
Саръгьол, Бая, Еникьой, Тулча. 2 нощувки, 2 вечери, 2
закуски+пътни разходи. Екскурзовод: Иванка Унгуряну.
Цена на екскурзията .150 лв.
Тел. за справки и записвание
0887983113 /Деспина Маринова, водач/, НА ПРОЛЕТ
* Продавам ябълки, екологично чисти, български сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка
Стоянова
* Търся гараж под наем в
кв.“Балик“.
Тел. 0895743034

* Ако желаете фотосесия, заповядайте в рекламна агенция “КОНТРАСТ
2018” Град Балчик Ул.
Д-р Златко Петков 34А
Тел: 0878 247 581 / 0886
461 492
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с п р а в о ч н и к
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30
Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00
Балчик - Албена - 07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.04,
11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 17.20, 18.00, 18.10
Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05, 11.40,
13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30
Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50,
21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион
Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес”
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
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”Панацеа” - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека “Фарм а” - ж.к. “Бал ик” тел. 7-29-31
9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’.
ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура 7 -28-66;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10

Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
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/; тел.: 0899/177 330
Доц.Желязков - ортопед-травматолог
Д-р Владимиров, ортопед , ДКЦ-4, Окр.болница “Св.Ана”
Варна стая 208понеделник и петък -преди обяд; вторник,
сряда и четвъртък -след обяд Тел. 052 692629
Д-р Калинова - вътр. болести, 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
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
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
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
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
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИБЛИОТ
 ЕКИ
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
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
Е Т Н О Г Р А Ф С К А
К Ъ Щ А
9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ;
ВЪЗРОЖДЕНСК
 И 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 СЛУЖБ
А
Паричен салон 7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00; неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65

