
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Разни

* 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. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* „Жена от бъдещето“ 
ЕООД провежда курс по 
ПСИХОТРЕНИНГ. Депре-
сии, страхови неврози, по-
зитивна реализация -  тел. за 
контакти: 0896940778

* Ако желаете фотосе-
сия, заповядайте в реклам-
на агенция “КОНТРАСТ 
2018” Град Балчик Ул. 
Д-р Златко Петков 34А 
Тел: 0878 247 581 / 0886 
461492

*Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка. 

  6 - 12 юни 2019 г.        6
с п р а в о ч н и к

ГРАДСКИТРАНСПОРТ
№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
“Ла фи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНАПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А  
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека”Па на цеа” - тел. 7-59-38 все ки ден от 8-20ч., 
съ бо та от 9.00 - 20.00 ч., не де ля - по чи вен ден
Аптека “Фар ма” - ж.к. “Ба лик” 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
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧАСТНИЛЕКАРСКИКАБИНЕТИ
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

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 ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/

От солидарност и уважение към нашите 
приятелиот Морски клуб Балчик

 Ветроходна академия „Кор Кароли”  ще участва на регата “Посейдон-
Балчик”, променена за 28-30 юни, като отменя планираното си участие на 
Friendship Regatta в Кавала за този период.
Включваме се, в уникалната и единствена по рода си българо-румънска 
регата, с две яхти и два различни курса съответно спортно-състезателен 
с в/я Espresso Martini, инструктури Павлин Надворни и Атанас Стефанов и 
крейсерско-състезателен (круизно за напреднали) с в/я Ana Bella, инструктор 
Светлозар Тенев-Ламби!

На 31 май 2019 г. се навършват 3 години
От смъртта на 

ПЕТЪР МАНОЛОВ ПЕНЕВ
на 73 г.

Няма да те забравим!
От семейството

Любимата регата на Балчик – регата „24 май”
От 22 до 24 Май в Бал-
чик се проведе Междуна-
родна Регата „ 24 Май”, 
организирана от Морски 
Клуб Балчик и Община 
Балчик. В състезанието 
участваха 55 състезатели 
от 5 клуба от България и 

Румъния! 
 В общото класиране в 
клас „Оптимист” катего-
рично победи Борислав 
Тодоров от Морски Клуб 

Балчик.
 Второ място при младе-
жите и четвърто в общото 
спечели Мартин Дими-
тров.
 Второ място при мо-
мичета старша възраст 
завоюва Андриана Нико-

лаева.
 В клас „Лазер Ради-
ал” трето място спечели 
Мартин Пенев, който бе 
награден по- късно на съ-

щата дата за Лице на Бал-
чик, а с Алекс Славчев са 
удостоени със званието 
„Общественик на 2018 г.”
 Второ място в 
клас „ 420” завоюваха 
Вилислав Димитров и 
Ясен Великов.

 Катерина Ди-
митрова зае първо мяс-
то при момичетата клас 
„Лазер 4.7.”

Балчишкият отбор

Регата „24 май”

Валентин Андреев с 
пет опита над 80 метра

Най-добрият атлет в све-
та на мятане чук при 
юношите под 18 години 
за тази година остава Ва-
лентин Андреев.
17-годишният талант от 
Балчик спечели на тур-
нира „Мемориал Ромуалд 
Клим“ в Минск, Беларус 
на 31 май с пет опита над 
80 метра.
В беларуската столица 
Андреев достигна до 
82.69 в петото си появя-
ване в сектора и остана 
на 3 сантиметра от най-
добрия си резултат за се-
зона 82.72.
Останалите опити на Ан-
дреев бяха 80.92-80.48-

80.43-78.31 и 81.54. На-
ционалният рекорд на 
Валентин с 5-килограмо-
вия чук е 83.09 от 2018-а 
година.
Все още никой от връст-
ниците на българина не 
е преминал границата от 
80 метра за 2019-а годи-
на. В Минск Андреев бе 
придружаван от баща си 
Андриан, който е и негов 
треньор.
Стартовият номер на 
българина бе символичен 
– 86 – колкото е целта му 
за личен рекорд в метри 
през година.

Сп.”Атлетика”

Окръжният съд в Добрич 
измени мярката за 

неотклонение на разследван 
за притежание на наркотици

Окръжният съд в Добрич 
уважи молбата на раз-
следван за притежание 
на наркотици и измени 
наложената му мярка за 
неотклонение „задър-
жане под стража“ в „па-
рична гаранция“ от 3000 
лева. 
42-годишният М.И. е 
привлечен като обвиня-
ем по досъдебно произ-
водство на РУ на МВР 
Албена за това, че на 
29 декември 2018 г. в 
с.Оброчище, общ.Бал-
чик, без надлежно раз-
решително, е държал 
с цел разпространение 
високорисково нарко-
тично вещество -  около 
360 грама марихуана. 
Наркотикът е открит при 
претърсване и изземване 
в офис, в който задържа-
ният работел. 
 След анализ на данни-
те по делото съдебният 
състав прецени, че към 
момента обвиняемият 
няма как да попречи на 
воденото разследване 
или да се укрие и да по-
влияе 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 из-
вършвани никакви про-
цесуално-следствени 
действия, посочва в мо-
тивите си съдът.  С ъ -
дебният състав съобрази 
определението си и със 
здравословното състоя-
ние на мъжа. Според 
заключението на назна-
чена по делото съдебно-
медицинска експертиза, 
заради заболяване той 
трябва да спазва опреде-
лен хигиенно - диетичен 
режим, който не може да 
бъде приложен в услови-
ята на следствения арест.
 По изложените съобра-
жения съдът стигна до 
заключението, че поста-
новената 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 обжалва-
не пред горната съдебна 
инстанция в 3-дневен 
срок.

Задържан за 24 часа
На 1 април, около 15:00 
часа в град Балчик е 
спрян за проверка лек 
автомобил „Фиат” с до-
бричка регистрация, уп-
равляван от 56-годишен 
мъж от с. Соколово, обл. 
Добрич. При последвала-
та проверка за употреба 

на алкохол с техническо 
средство, цифровата ин-
дикация отчита нали-
чието на 2,36 промила в 
издишания от водача въз-
дух. Задържан за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Без табели
На 11 март, около 12:00 
часа в с. Пряспа, общ. 
Балчик е спрян за провер-
ка лек автомобил „Фолкс-
ваген”, без регистрацион-

ни табели, управляван 
от 37-годишен мъж. По 
случая е образувано бър-
зо полицейско производ-
ство.


