
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА    13 - 19 февруари 2020 г.        6
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
БЕН ЗИ НО С ТАН ЦИИ
“Ла фи” - 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
АП ТЕ КИ
 “Павел Фарм” ЕООД  ж.к “Балик”  ул.”д-р 
Ж.Бончев” 18 пон-събота от 8-19 ч. нед. 9-17 тел. 
0883336927
“Полин-Фарм” ул.”Хр.Ботев” 19 в к-с “Форум” 
пон-събота от 9-21ч. нед  от 8-20 ч. , тел. 0898 91 8228 
ПО ЛИ К ЛИ НИ КА
Регистратура 7 -28-66; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧА С Т НИ ЛЕ КАР С КИ КА БИ НЕ ТИ
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
Керина Иванова ул.”Приморска” 11, ет.1 тел. 0889 22 60 70  
notarius757@gmail.com  раб.време вс.делник от 8.00 - 17.00 ч.   
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
ВЕ ТЕ РИ НАР НА ЛЕ ЧЕ Б НИ ЦА 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
БИ Б ЛИ О ТЕ КИ
при ч-ще”П.Хи лен дар с ки”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; съ бо та и 
не де ля - поч.дни 
при ч-ще “В.Ле в с ки” тел. 7-20-86 с Интернет център 
ГРА Д С КИ ИС ТО РИ ЧЕ С КИ МУ ЗЕЙ
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 ; 
ВЪЗ РО Ж ДЕН С КИ КОМ П ЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУ Д. ГА ЛЕ РИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 
ПРО ТИ ВО ПО ЖАР НА ОХ РА НА тел.160
ПО ЩА И ТЕ ЛЕ Г РА ФО ПО ЩЕН С КА СЛУ Ж БА 
Па ри чен са лон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
съ бо та:8.00 - 12.00;   не де ля - по чи вен ден; те л. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”

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/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Предлагаме парцел 
от 300 кв.м. в центъра на 
Балчик, срещу обезще-
тение. Тел. 0885029966     
/5-1/

*Продавам дворно мяс-
то 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/

* Давам под наем апар-
тамент в бл.2 ж.к.“Балик“ 

* „Жена от бъдеще-
то“ ЕООД провежда курс 
по ПСИХОТРЕНИНГ. 
Депресии, страхови не-
врози, позитивна реали-
зация -  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 
461 492

Балчик  тел.0898 440 709        
                                /10-8/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двумес-
тен разтегателен диван, 
с кафява дамаска 140/200 
см. Цена 150 лв., дого-
варяне. Тел. 0889 43 63 
12                                 /2-1/

Продавам  пълен 
комплект Машини за 
производство на PVC 
и AL - дограма, заедно 

с цех под наем, до 
Хлебозавода в Балчик. 

Може и с обучение. 
Цена на машините - 7 
500 лв. Тел. 0898 580 
430 Иван Николаев  

e-mail: ivan_nikolaev@ 
mail.bg

* По време на Винфеста 
в град Болград Фондация 
„България за България“ 
Добрич  в лицето на Ве-
нелин Джендов, Вене-
лин Велев, Димо Узунов, 
Живко Божилов, Нико-
лай Костадинов, Ангел 
Йонов, Цанко Николов, 
Невяна Георгиева, Недко 
Недев, Ивелина Рома-
нова и др. ще поднесат 
на бесарабските българи 
от село Горица /Карама-
рин/ и село Виноградное 
/Хасан Батыр/ в Украйна 
подаръци, интерактивни 
дъски, книги и др.

Минали и предстоящи 
шахматни турнири

На 9 февруари в гр .Ва-
рна се проведе Петият 
турнир от шахматната 
верига ’’Купа Веселин 
Топалов’’ . Участваха 29 
души от Варна ,Балчик , 
Белослав и Шумен.  
Контролата за игра беше 
15мин.+ 5 сек. добавка на 
всеки ход. 
 ШК ’’БАЛЧИК’’ се 
представи с двама иг-
рачи-Пламен Петров /
многократен участник и 
победител на държавни 
и международни състе-
зания/ и Райчо Милев-
‘’Професора’’ / побе-

дител в редица детски 
турнири/. Чудесно пред-
ставяне и на двамата ни 
състезатели. 
 Пламен завърши трети 
,без да допусне загуба- 
5т./ 3 победи и 4 ремита/.
На половин точка след 
победителя. Райчо запи-
са 3.5 т. Той спечели три 
победи и постигна едно 
реми.Трябва да се от-
бележи ,че този турнир 
беше открит и той игра-
еше с по-големи и по-оп-
итни шахматисти. 
 Момчетата дадоха всич-
ко от себе си и техните 

резултати го показват.
 ШК „БАЛЧИК’’ благо-
дари на Пламен Петров и 
Райчо Милев за предста-
вянето им и ще разчита 
на тях и за в бъдеще. 
 На 29 февруари в 
гр.Балчик ще се проведе 
открит турнир в памет 
на нашия добър приятел 
Тихомир Енчев-Пети Ме-
мориал. 
 На 1март ще се проведе 
и Детски турнир-Трета 
Купа ’’Балчик’’.

Красимир КИРЧЕВ
Председател на ШК 

„Балчик”

Районният съд отмени наложената на изпълнителния 
директор на ВиК - Добрич временна мярка 

„отстраняване от длъжност“ 
С определение на Ра-
йонния съд в Добрич е 
отменена наложената на 
изпълнителния директор 
на „ВиК Добрич“АД вре-
менна мярка „отстранява-
не от длъжност“ поради 
отпадане на нуждата от 
нея. Постановеният съ-
дебен акт подлежи на об-
жалване и протест пред 
Окръжен съд - Добрич в 
7-дневен срок.
 Временната мярка за про-
цесуална принуда спрямо 
изпълнителния директор 
на ВиК е взета на 4 сеп-
тември 2019г. по искане 
на прокуратурата във 
връзка с водено досъдеб-
но производство, по което 
той е бил привлечен като 

обвиняем за това, че през 
периода от 10 до 14 фев-
руари 2019г. в с.Батово, 
обл.Добрич, в качеството 
си на управител на акцио-
нерното дружество, чрез 
посредственото извър-
шителство на трети лица 
- работници и служители 
във фирмата, в нарушение 
на разпоредби от Закона 
за водите,  изградил съо-
ръжение за водоползва-
не от река Батовска.  
Впоследствие в Районния 
съд бе образувано адми-
нистративно наказателно 
дело по внесено поста-
новление от Добричката 
районна прокуратура, с 
което е направено пред-
ложение за освобождава-

не на обвиняемия от на-
казателна отговорност с 
налагане на администра-
тивно наказание. В хода 
на това производство от 
защитника на обвиняемия 
е внесена молба за отмяна 
на наложената временна 
мярка „отстраняване от 
длъжност“. 
 Съдът уважи искането 
след като прецени, че 
нуждата от взетата мярка 
за процесуална принуда 
е отпаднала, тъй като не 
са налице основания да 
се счита, че служебното 
положение на обвиняем-
ия ще създаде пречки за 
обективно, всестранно и 
пълно изясняване на об-
стоятелствата по делото.

Установено е лицето, чупило автомобилни стъкла
На 04 февруари е заявено 
от лице от град Балчик 
за счупено предно пано-
рамно стъкло на личния 
му автомобил, парки-
ран в двора на имота му. 
Установени са още два 

автомобила със счупени 
стъкла на леки автомоби-
ли в района на местопро-
изшествието. 
От проведените опера-
тивно издирвателни ме-
роприятия и  процесуал-

но-следствени действия е 
установен извършителят 
на престъпленията. Ли-
цето прави самопризна-
ния. 
Работата по случая про-
дължава. 

Фалшиви регистрационни номера
На 7 февруари, около 
13,00 часа в РУ Бал-
чик е получен сиг-
нал от жител на село 
Соколово, че лице с 
инициали Е. М. К. уп-
равлява МПС с регис-
трационни номера от 
друго МПС. Изпрате-

ният автопатрул след 
проверка установява, 
че водачът на въпрос-
ното МПС управлява 
в срока на изтърпява-
не на принудителна 
мярка за временно от-
немане на свидетел-
ство за управление на 

МПС. Образувано е 
бързо производство. 
При проверката също 
е установено, че ле-
кият автомобил, който 
управлява водачът е с 
отнети регистрацион-
ни табели. Лицето е 
задържано за 24 часа.

Литературно четене в 
Клуб “Хинап” Балчик като анонс 

за предстоящите празници
В Клуб „Хинап“ Балчик, 
с председател г-жа Димка 
Малева, 10 февруари бе 
ден, посветен на Голяма-
та личност Съба ВАЗО-
ВА, родна майка на на-
родния поет Иван Вазов.
Със спомените на поета и 
неизменното му прекло-
нение пред МАЙКА МУ 
ни запозна библиотекар-
ката от НЧ „Паисий Хи-
лендарски 1870 „ Балчик 
г-жа Магдалена Върба-

нова.
Отеква у нас, за пореден 
път, изповедта на ВА-
ЗОВ:...Ти ме роди, но ти 
ми даде, и светлото, що в 
теб блещеше, ти и чове-
ка в мен създаде - ти два 
пъти ми майка беше!
Мероприятието бе анонс 
към предстоящите праз-
ници на виното и любо-
вта, на Международния 
ден на жената.
             Маруся КОСТОВА

Информация
На 17 февруари 2020 г. от 
13.00 ч. арх. Огнян Каме-
нов ще изнесе пред абиту-
риентите на Балчишката 

гимназия лекция за баща 
си арх. Горанов, автор на 
емблематични сгради във 
Варна и Балчик.

Полски автомобил с наркотик
 На 23 януари, около 15:50 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомобил 
„БМВ” с полска регистра-
ция. В хода на проверката е 
установена суха тревна маса 
с тегло 0,8 грама, реагираща 

на канабис. 
 С полицейска мярка за срок 
от 24 часа е задържан 26-го-
дишен мъж от град Каварна, 
известен на МВР. По случая 
е образувано бързо полицей-
ско производство.

31-годишен балчиклия с канабис
На 31 януари, около 17:00 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомобил 
„Шкода” с добричка регис-
трация. В хода на проверка-
та е установена суха тревна 
маса с тегло 1,2 грама, реа-

гираща на канабис. С поли-
цейска мярка за срок от 24 
часа е задържан 31-годишен 
мъж от град Балчик. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Неправоспособен водач 
от Балчик

На 5 февруари, около 16:30 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомобил 
„Мерцедес” с добричка 
регистрация. При послед-
валата справка в информа-
ционните масиви на МВР е 

установено, че водачът на 
МПС е неправоспособен и 
има издадена НП за същото 
деяние. 
Задържан за 24 часа. 
По случая е образувано бър-
зо полицейско производство.

Кражба в Чунчево
На 5 февруари, около 15:00 
часа е получено съобще-
ние за извършена кражба 
на модем от система за 
видеонаблюдение, ръчни 
инструменти и около 50 

литра дизелово гориво от 
колесен трактор. 
Кражбата е извършена в 
частен имот на територия-
та на с. Поручик Чунчево. 
По случая е образувано 

Изпочупени стъкла на коли в 
Балчик

На 4 февруари, около 
04:20 часа е получено съ-
общение за умишлено ув-
редени стъкла на три броя 
МПС, паркирани в района 
на ул. „Родопи” в град Бал-
чик. При обход в района са 

установени и умишлено 
увредени прозорци на два 
частни имот и търговски 
обект. По случая е образу-
вано досъдебно производ-
ство по описа на РУ МВР 
Балчик.

Собствениците на апартаменти 
ще трябва да се бръкнат за техни-

чески паспорт на имота
За апартамент от 60 квадрата 
той ще струва между 180 и 
300 лева. Всички жилищни 
сгради трябва да се снабдят 
с технически паспорт, който 
да удостоверява състоянието 
на конструкцията, енергий-
ните загуби и други важни 
характеристики, най-късно 
до 2022 г.
 Това съобщиха от Минис-
терството на регионалното 
развитие и благоустройство, 
цитирани от „Телеграф“. По-
вечето от сградите в панелни-
те квартали са стари и може 
да са получили конструктив-
ни проблеми. При някои има 
поддаване на основите, на 
други са премахнати носещи 
стени при масовото изграж-
дане на балконите като до-
пълнително помещение към 
кухнята или хола през по-
следните години.
 Сградите трябва да се из-
следват и за сеизмична устой-
чивост. Затова издаването 
на технически паспорт ще 
става след конструктивно 
и енергийно обследване на 

блока, обясниха от фирмите, 
сертифицирани да правят 
такива обследвания. Цените 
на проверките са между 3 и 5 
лева на квадратен метър. Това 
означава, че собственикът на 
апартамент 60 квадрата ще 
трябва да плати между 180 
лева и до 300 лева заедно с 
паспорта.
 До крайния срок, в който 
всяка сграда трябва да има 
паспорт, остават по-малко от 
две години. Ако домоупра-
вителите на етажната соб-
ственост започнат да събират 
средства от всеки съсобстве-
ник за осигуряване на мини-
малната сума за паспорт на 
блока, при месечна вноска на 
апартамент от 15 лева сумата 
ще бъде събрана за 12 месе-
ца, а при вноска 7,50 – за 24 
месеца. 
 Профилактичният преглед 
на старите сгради ще бъде 
задължителен, и не трябва да 
се оставя за последните дни 
преди крайния срок. Засега 
не се обмисля отлагане на из-
искването за паспортите.


