
                          26 април - 2 май 2018 г. 6ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
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
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
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
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 
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

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 
37 22 71                /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготов-
ка на документи. Тел. 
0885838354  0579 77011

*Из ку пу вам зе ме дел-
с ка зе мя, мал ки и го ле-
ми пар це ли, във вси ч ки 
ра йо ни на До б ру джа, 
Се ве ро и з то ч на Бъл га-
рия. Из го д ни це ни. Тел: 
0887 240 569 От 9.00 до 
18.00 ча са.                                 

                          /10-10/
*Ку пу вам зе ме дел с ка 

зе мя в об щи на Бал чик, 
Ка вар на, Ша б ла, Ген.
То ше во. Съ дей с т вам за 
до ку мен ти. Тел.0895 71 
83 83; 09888 79083                            

                         /10-10/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 
Продавам 

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирнен-
ски“ № 6 тел. 0897 617 
426                         /10-8/

* Продавам апарта-
мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 
709                         /10-8/

* Продавам двустаен 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик, спешно 50 000 
лв. тел. 0887 983 113 

*  Продавам къща 
в с.Кремена с 2.8 дка 
земя.  Изгодно. Тел. 
0884474858 Лидия

*Търся апартамент 
под наем. Тел. 0886 
607818* 

* Давам дългоспочно 
обзаведена квартира в 
бл.35 тел.0888 702805                      
/1-1/

* Търся готвачи, сер-

витьори, камериерки, 
администратори за хо-
тел „Ахилея“ в Бал-
чик. Започване веднага. 
Тел.0896 806622    /4-4/

* Престижният рес-
торант “Ел Симпатико” 
/на крайбрежната алея 
на Балчик/  търси пер-
сонал: Бармани, серви-
тьори, готвачи и каме-
риерки. Тел. 0898 60 38 
40                             /10-8/ 

* Давам стая под 
наем Тел. 0898 440 709 
ул.”Хр.Ботев” 35    /10-8/

* Давам помещение 
под наем 20 кв.м., подхо-
дящо за офис, адвокат-
ска кантора, счетоводна 
къща или друга дейност. 
Помещението се нами-
ра на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Ма-
рина Сити”. Цената 
е по договаряне. Тел. 
за връзка 0899890050, 
0893678607

Кактусите са бодливи, но 
приветливи!

За поредна година, тра-
диционно в средата на 
месец април, една от ви-
зитните
картички на Универси-
тетска ботаническа гра-
дина – Балчик - едрора-
змерните
кактуси и сукуленти, 
отново ще привличат 
вниманието на посети-
телите.
Растенията, които през 
студените зимни ме-
сеци бяха прибрани на 
закрито, при температу-
ра не по-ниска от 15°С, 
ще бъдат експонирани в 
алеята зад

кипарисите в „Божест-
вената градина”. 
Вниманието на любо-
знателните посетители 
отново ще бъде при-
влечено от внушител-
ните представители на 
рода Opuntia, както и от 
разнообразието на се-
мейство столетникови 
(Agavaceae).
Служители на градина-
та пренасят на ръце ог-
ромните растения, кои-
то обаче са
много крехки и лесно 
може да бъде нарушена 
целостта им. Истинско 
изпитание

е изнасянето на някои 
от екземплярите, които 
тежат над 300 килогра-
ма.
Около 600 вида ще бъ-
дат представени на от-
крито през туристиче-
ския сезон.
Колекцията е втората 
по големина в Европа 
след тази в княжество 
Монако, като в нея са 
представени едни от 
най-старите екземпляри 
бодливи растения, ня-
кои от които на възраст 
над 50 години.
Университетски Бота-
нически градини Балчик

Делото срещу бивш 
директор на Областна 
дирекция „Земеделие“ 

започна отново в 
Окръжен съд - Добрич
Наказателното дело сре-
щу бившия директор на 
Областна дирекция „Зе-
меделие“ - Добрич Сти-
лиян Митев, обвинен в 
престъпление по служба, 
започна отново в Добри-
чкия окръжен съд. Дело-
то ще се гледа от трети 
пореден съдебен състав, 
избран на принципа на 
случайното разпределе-
ние, след връщането му 
от контролната апелатив-
ната инстанция и след на-
правени отводи от двама 
магистрати.
Новият съдебен състав 
вече проведе разпореди-
телно заседание и преце-
ни, че не са налице ос-
нования за прекратяване 
или спиране на наказа-
телното производство. 
Обвинението срещу бив-
шия директор на Област-
на служба „Земеделие“ е 
повдигнато от Специа-
лизирано звено “Анти-
корупция“ при Софийска 
градска прокуратура. 
Според обвинителния 
акт, в периода от 13 ноем-
ври 2009г. до 3 септември 
2013г., в качеството си на 
длъжностно лице, заема-
що отговорно служебно 
положение, с цел да наба-
ви облага за две търгов-
ски дружества „Митев“ 
ЕООД - Добрич и „Мак-
ситур Бряг на изгрева“АД 
- Варна, подсъдимият не 
е изпълнил служебните 

си задължения, регла-
ментирани в Правилника 
за прилагане на Закона 
за собствеността и полз-
ването на земеделските 
земи, като от това са мог-
ли да настъпят немало-
важни вредни последици. 
Според прокуратурата, 
в резултат на неговото 
умишлено бездействие 
е могло да се стигне до 
замърсяване и увреждане 
на имот с площ от 14.992 
дка, намиращ се в зем-
лището на село Кранево, 
съставляващ част от дър-
жавния поземлен фонд.
Процесът ще премине 
по реда на съкратено-
то съдебно следствие, 
след като при предвари-
телното изслушване бе 
допуснато искането на 
защитата да не се призо-
вават всички свидетели и 
вещите лица, изготвили 
експертните заключения 
по три графически екс-
пертизи, комплексна гео-
дезична, агротехническа 
и строителнотехническа 
експертиза. 
В съдебна зала ще бъ-
дат разпитани петима от 
общо 49 свидетели по 
делото. На този етап не 
са направени искания за 
събиране на нови доказа-
телства.
Делото ще продължи на 
17 май т.г. с разпит на 
посочените от защитата 
свидетели.

Изненадани сме от пуб-
ликациите в социалните 
мрежи, с твърдения,че 
г-н Радков е обвинен 
в кражба на кактуси. 
Никога не сме обви-
нявали нашия служи-
тел в нещо подобно. 
Очевидно става дума 
за сериозно комуника-
тивно недоразумение, 
което е предизвикало 
безпокойство и притес-
нение у колегата Галин 
Радков, споделено с 
негови съмишленици. 
В рамките на Универ-
ситетска ботаническа 
градина Балчик, за жа-
лост той не е споделил 
своите притеснения. 
През м. Септември 
във връзка с липсващи 
кактуси от колекцията 
на градината бяха по-
искани обяснения от 
наши служители, има-
щи отношение към нея, 
включително и от г-н 
Радков, което предпо-
лагам приемате за нор-
мално. За съжаление не 
успяхме да установим 
нищо. Взети са всички 
мерки за застраховане 
на колекцията и оси-
гуряване на нейната 
сигурност с видеонаб-
людение.
 Като част от Софий-

ския университет вина-
ги сме се придържали 
стриктно към правните 
и обществените норми. 
Като високо ценен наш 
дългогодишен колега 
г-н Радков продължава 
и ще продължава да из-
пълнява служебните си 
задължения в градина-
та, като полага грижи за 
кактусовата колекция.

 Уверяваме ви, че ваши-
те притеснения са абсо-
лютно неоснователни.
Благодарим на всички 
за загрижеността и ви-
соката оценка за нашия 
служител.

Университетска 
ботаническа градина 

Балчик

 Галин Радков, наречен от приятели и колеги 
Професор Кактус е душата и сърцето на Бота-
ническата градина в Балчик. 

                                        Фото: Маруся КОСТОВА 

Право на отговор

Канал за наркотици 
Оброчище - Рогачево

На 12 април, около 14:00 
часа в с. Оброчище е 
извършена проверка на 
А.Г. (18 г.) от с. Рогачево, 
общ. Балчик. В хода на 
проверката е установена 
суха тревна маса с тегло 

5,1 грама, реагираща на 
полевия тест на нарко-
тичното вещество кана-
бис. Задържан за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Пиян си кара в своето село
На 19 април, около 
21:10 часа е получено 
съобщение за възник-
нало ПТП в с. Бълга-
рево, обл. Добрич. На 
място е установено, че 
водачът на МПС Я.Х. 
(18 г.) от с. Българево, 
губи контрол над мо-
тоциклета и пада на 
пътното платно. Вслед-
ствие на инцидента во-
дачът е с фрактура на 
ключицата. 
При извършената про-
верка с техническо 
средство за употреба на 
алкохол, цифровата ин-
дикация отчита нали-
чието на 2,06 промила 
в издишания от водача 
въздух. По случая е об-
разувано бързо поли-
цейско производство.

На 19 април, около 
21:10 часа е получено 
съобщение за възник-
нало ПТП в с. Бълга-
рево, обл. Добрич. На 
място е установено, че 
водачът на МПС Я.Х. 
(18 г.) от с. Българево, 
губи контрол над мо-
тоциклета и пада на 
пътното платно. Вслед-
ствие на инцидента во-
дачът е с фрактура на 
ключицата. 
При извършената про-
верка с техническо 
средство за употреба на 
алкохол, цифровата ин-
дикация отчита нали-
чието на 2,06 промила 
в издишания от водача 
въздух. По случая е об-
разувано бързо поли-
цейско производство.

Опит за кражба от 
румънски автомобил

На 11 април, около 
13:50 часа е получено 
съобщение за взломен 
лек автомобил „Алфа” с 
румънска регистрация в 
района на крайбрежната 

алея на град Балчик. От 
автомобила е направен 
опит за кражба на лич-
ни вещи. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.


