
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА   11 - 17 март  2021 г.        8
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
Петрол ул. „Дунав“ 088 530 3699 ; 089 5044604
Лафи - Балик ул.”Хр.Ботев” 18 089 565 3012
Лафи - ул.”Дунав “48  089 682 0516
Gas Station LAFY  „Гео Милев“ 8 
Yaht port 089 794 5049
Двореца  кръстовище Албена-Балчик
Доджи Комерс  089 794 5049 ул.Варненска 41
ПЪТНА ПОМОЩ
Д е н о н о щ н о  -  т е л .  7 - 4 6 - 0 0 ,  ж к . ” Б а л и к ” ,  б л . 3 4 , в х . 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
Обретен Обретенов, ул.”Черно море  7 6446  0888 637 860
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”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи 
в общините Балчик, Каварна, 
шабла, Г.Тошево и Варненска 
област. Подготовка на доку-
менти. Тел. 0885838354 0579 
7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с дворно 

място 10 декара в село Дра-
ганово, квартал Войсил – Ра-
фаил Арсов, 0898/66-26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   
/2-1/

* Продавам в град Каварна, 
среден южен апартамент, 
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7; 
50 000 лв. Тел. за справка: 
0885 67 11 47 

*Продавам  двустаен апар-
тамент в ж.к.”Балик4 1 ет. 
Цена 52 000 лв. Тел.0887 

* Давам под наем ателие 
за художник, ул.“Пирин“ 1 
гр.Балчик тел.0897 30 10 50 
арх.Каменов                      /5-1/

* Църковно настоятел-
ство при храм „Св.Велико-
мъченик Георги победоно-
сец” град Балчик

До Боголюбивите право-
славни християни на град 
Балчик

Позволете ми от името на 
Църковното настоятелство 
и от мое име, най-сърдечно 
да се обърна към Вас с мол-
ба да ни окажете финансова 
помощ за нуждите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по 
храма. За извършване на 
ремонтните работи имаме 
събрани средства, но те не 
са достатъчни. Обръщаме 
се към Вас, понеже Ви по-

521783  0579 7 7011  /3-3/
* Продавам дворно мяс-

то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

знаваме като добри, честни 
и благочестиви. Ще Ви бъ-
дем много благодарни, ако 
можете да отделите, каквато 
сума Ви е възможна. Сред-
ствата, които се набират по 
сметката на Църковното 
настоятелство, ще се из-
ползват само за ремонт на 
храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛ-
БАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДО-
ВЛЕТВОРЕНА И ОСТА-
ВАМЕ С ПОЧИТ И УВА-
ЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ 
ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка 
ДСК ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църков-

ното настоятелство
* Търся  квартира в 

ж.к.“Балик“ Балчик, до 
120-130 лв. тел. 0898840381               

                                /2-1/ 
* Предлагаме парцел 

от 300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик пл.”21 
септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

Окръжният съд в Добрич 
призна три решения на 
австрийските власти за 
налагане на финансови 
санкции на българската 
гражданка А.И. заради 
нарушения на правилата 
за движение по пътища-
та. Жената е санкцио-
нирана за това, че на 10, 
25 и 31 август 2020 г., в 
района на град Никел-
сдорф, Бургенланд, при 
управление на автомобил 
с добричка регистрация, 
е превишила разреше-

Окръжният съд в Добрич призна 
три глоби, наложени в Австрия 
на българска гражданка заради 
шофиране с превишена скорост

ната за пътния участък 
скорост от 80 км/час. На-
ложените на българката 
глоби са на обща стой-
ност 460 евро. 
 Производствата в Окръ-
жен съд - Добрич са об-
разувани след изпратени 
от австрийските власти 
удостоверения за прила-
гането на принципа на 
взаимно признаване на 
финансовите санкции, 
наложени в държави - 
членки на Европейския 
съюз.

 И трите съдебни състава 
прецениха, че не са на-
лице основания за отказ 
и разпоредиха жената да 
плати левовата равно-
стойност на наложените 
ѝ в Австрия глоби.
 Постановените съдебни 
актове подлежат на об-
жалване пред Апелати-
вен съд - Варна в 7-дне-
вен срок. След влизането 
им в сила преписи от тях 
ще бъдат изпратени на 
органите на НАП за из-
пълнение.

Кражба на семена в с. Дъбрава
На 25 февруари, около 
10:30 часа е получено 
съобщение за извърше-
на кражба от стопански 
двор на територията 
на с. Дъбрава, обл. До-
брич. Установено е, че 
за времето от 15:30 часа 
на 24 февруари до 10:00 
часа на 25 февруари, 

неизвестен извършител 
е проникнал в стопан-
ско хале. По данни на 
тъжителят е извършена 
кражба на 80 торби се-
мена царевица и 10 тор-
би семена слънчоглед. 
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

Окръжният съд в До-
брич прекрати съдебното 
производство и върна на 
прокуратурата дело сре-
щу подсъдим, обвинен за 
това, че на 26 и 27 октом-
ври 2019г. в село Кардам, 
област Добрич, причинил 
по непредпазливост смър-
тта на 9-годишния си внук 
и средна телесна повреда 
на 11-годишната си внуч-
ка. Според обвинението 
подсъдимият Ж.И. из-
ползвал препарат за борба 
с вредители в една от ста-
ите в дома си, в резултат 
на което децата вдишали 
отровен газ фосфин. 
 Според посоченото в об-
винителния акт подсъди-
мият Ж.И. живеел в къща 
в село Кардам, заедно със 
съпругата си, дъщеря им 
и шестте й деца. На 26 
октомври 2019г. той по-
ставил по една таблетка 
с биоцид в две дупки от 
мишки на стена в една от 
стаите в къщата, после 
забъркал пръст и вода и 

Окръжният съд в Добрич върна 
на прокуратурата дело за 

причинена по непредпазливост 
смърт и средна телесна повреда 

с получената кал зама-
зал отворите. След като 
влязло в контакт с вода-
та, съдържаща се в кал-
та, активното вещество в 
таблетките започнало да 
отделя отровния газ.
 Прокуратурата твърди, че 
извършените от подсъди-
мия действия спадат към 
правно регламентираната 
дейност „фумигация“ - 
метод за унищожаване на 
вредители, основан на из-
ползване на газове в хер-
метично затворени прос-
транства. Тази дейност 
представлява източник на 
повишена опасност, която 
подсъдимият нямал право 
да изпълнява.
 Окръжният съд прекрати 
съдебното производство, 
след като прецени, че в 
хода на досъдебното про-
изводство са допуснати 
съществени нарушения 
на процесуалните пра-
вила, които ограничават 
правото на защита на об-
виняемия. Във връзка с 

обвинението за нанесена 
средна телесна повреда 
съдебният състав кон-
статира, че изложената 
фактическа обосновка в 
постановлението за при-
вличане на обвиняем, 
както и в обвинителния 
акт, се разминава с да-
дената правната квали-
фикация на деянието, за 
което мъжът е предаден 
на съд. Съдебният състав 
отбелязва, че е допусната 
грешка и при конкретизи-
ране на датите във връзка 
с обвинението за причи-
нена по непредпазливост 
смърт. Очевидно се касае 
за обвинение за деяние, 
извършено на 26 октом-
ври 2019г., вредоносният 
резултат от което – смър-
тта на момчето, е настъ-
пила на следващата дата, 
коментира съдът.
 Постановеният съдебен 
акт подлежи на обжалва-
не и протест в 7-дневен 
срок пред Апелативен съд 
- Варна.

Наркотизиран шофьор в 
Балчик

На 19 февруари, около 
22:50 часа в град Балчик 
е спрян за проверка лек 
автомобил „Мерцедес”, 
управляван от 31-го-
дишен мъж. При пос-
ледвалата проверка на 
водача на автомобила за 
употреба на наркотични 

и упойващи вещества, 
тестът отчита положи-
телен резултат за упо-
требата на метаамфета-
мин. Задържан за срок 
от 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

С фалшива шофьорска книжка 
от Нидерландия

На 19 февруари, око-
ло 13:50 часа в град 
Балчик е спрян за про-
верка лек автомобил 
„БМВ”, управляван 
от 32-годишен мъж. 
В хода на проверката 
водача на МПС пред-
ставя свидетелство за 

управление, издадено 
от Р. Нидерландия. 
При последвалата екс-
пертна справка е ус-
тановено, че същото е 
неистинско. 
По случая е образува-
но бързо полицейско 
производство.

Шофьор с наркотик

На 4 март, около 13:50 
часа в с. Оброчище, обл. 
Добрич е спрян за про-
верка лек автомобил 

„БМВ”, управляван от 
40-годишен мъж от град 
Мартен. При последвала-
та проверка на водача на 
автомобила за употреба 
на наркотични и упой-
ващи вещества, тестът 
отчита положителен ре-
зултат за употребата на 
амфетамин и метаамфе-
тамин. Задържан за срок 
от 24 часа. По случая е 
образувано бързо поли-
цейско производство.

8 броя топчета
На 2 март, около 23:15 
часа в град Балчик е из-
вършена проверка на 
лек автомобил „Фолкс-
ваген”. В хода на про-
верката е установена са 
установени общо 8 броя 
топчета кристално веще-
ство реагиращо на ме-
таамфетамин с тегло 1,2 

грама и суха тревна маса 
с тегло 0,7 грама, реаги-
раща на канабис. 
С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е задър-
жан 28-годишен мъж от 
град Балчик. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Шабленец с кокаин
На 2 март, около 14:40 
часа по ул. „Дунав” в 
град Балчик е спрян за 
проверка лек автомобил 
„Сеат”, управляван от 
38-годишен мъж от град 
Шабла. При последвала-
та проверка за употреба 
на наркотични и упой-
ващи, тестът отчита по-
ложителен резултат за 

употребата на канабис, 
кокаин и амфетамин. 
При последвалите ОИМ 
и ПСД е установено бяло 
вещество с тегло 1,4 гра-
ма, реагиращо на кокаин. 
Задържан за срок от 24 
часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Канабис в Балчик
На 7 март, около 18:15 
часа в град Балчик е из-
вършена проверка на лек 
автомобил „Фолксва-
ген”.  В хода на провер-
ката са установени суха 
тревна маса с общо тегло 
0,8 грама, реагираща на 

канабис. 
С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е задър-
жан 27-годишен мъж. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Българевска хитрост
На 6 март, около 13:50 
часа в с. Българево, обл. 
Добрич е спрян за про-
верка товарен автомобил 
„Пежо”, управляван от 
24-годишен мъж. В хода 
на проверката е устано-

вено, че МПС е с прекра-
тена регистрация. 
Задържан за срок от 24 
часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.


