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Купувам
  *Купувам апартамент без
посредник.
 Тел: 0895 733 993     /1-1/
 *Купувам зем. земя в
Гурково, Царичино, Три-
горци, Соколово, Дропла,
Кремена, Сенокос, Балчик.
Изготвям документи.
Тел: 0888 427 288; 0895
718 383                        /2-1/
 *Купувам зем.земя в общ.
Балчик, Каварна, Г.Тоше-
во, Шабла, Добрич, Кру-
шари. Плащам веднага.
Тел: 0888 427 288; 0895
718 383                       /2-1/

      Продавам
*Продавам зайци за кла-

не. Тел: 0899 950 260 /1-1/
*Продавам спешно гар-

сониера, южно изложение
в квартал “Левски”

Тел: 0889 499 500    /2-2/

*Продавам рибарска
лодка, 7 к.с., дизел, мрежи,
оборудване, стоп. риболов

Тел: 0898 443 540    /3-2/
*Продавам мотопед Ли-

фан, 4-годишен, 7000 км.
пробег, червен цвят, 800 лв.

Тел: 0899 233 248   /1-1/
*Продавам апартамент в

гр. Балчик, ж.к. Балик, три-
стаен, пенел, 7 ет., север/юг,
панорамен, след ремонт.

Тел: 0896 955 997  /8-4/
*Продавам къща в с.

Одърци, 1600кв.м двор.
Тел: 0888 403 211    /4-3/
*Продавам изгодно

парцел 640 кв.м в
регулация, на ул. “Ст.
планина” до пожарната и
летище Балчик с лице на
асфалтов път.

Цена по договаряне от
собственика, 0% комисионна.

Тел: 0889 614 762    /4-2/

ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ
№3 от гаража 7.35; 8.30 - 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от
пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/
Балчик - Албена (от Рибарски пл.) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25,
12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски
Балчик - Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски”
8.50; 10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00 (без неделя);7.30; 8.00;  8.30;  9.20;
10.30; 11.05; 11.40;12.00. 13.00; 13.20; 14:00;14.50;
15.20; 16.30; 17.10; 17.20;18.30;
Балчик - Варна 6.30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00;
11.04; 11.30; 12.30; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30; 15.09 (само с.
и н.) 15.30; 16.30; 17.20; 18.00; 18.30 (само петък и неделя);
19.30
Балчик -Шабла 8.30; 9.50/без с. и н./;13.20;16.00
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 10.24; 14.25
Балчик-Гурково-Тригорци  7.30; 16.15
Балчик-Дропла-Змеево 7.00; 15.00
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква 9.30; 16.05
ЖП информация Варна - тел. 052/63-04-14
Бързи влакове Вн-Сф - 11:00; 12:50; 21:55; 22:20;
07:50 (експрес).
Автобуси Балчик-София-9.45;21.30;тел.7 40 69
Автобуси Варна - София и Добрич - София
фирма “Юниън Ивкони” Балчик - Варна - В.Търново -
София 9:55h, 22:19 тел.:0879 356 232 София - Балчик
10:30h, 22:30h - www.union-ivkoni.com
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 “Вива” - центъра, ЕТ Калоян Лазов,
тел. 7-22-50всеки ден от 8.00 - 18.00 ч.
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека "Фарма" - ж.к. "Балик" тел. 7-29-31
 8.00 - 20.00 ч. неделя: 8.30 - 12.30; 14.00 - 18.00 ч.
Аптека “ЕЛДИ’- партерен етаж на Медицински център
от пон.до петък от 8 до 20 часа, събота от 9 до 18.тел: 7 45 99
ДРОГЕРИЯ ‘АНИ, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. ТЕЛ;
0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна централа - тел. 7-26-91
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 от 9-11ч. 15-18ч. събота
9-12. поч. ден неделя. спешни случаи тел:75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /поликлиниката/
GSM 0888/81-43-10
Д-р Димова -АГ  с видеозон, бл. 6 вх. Б, 17-18:30 ч.
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/; понеделник - петък от 13:30 до 17:30
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог
 GSM:088 8/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, вторник и пе-тък от 16 ч.
до 19 ч., дом. тел. 7-51-47,
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
работи със Здравната каса.
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
НОТАРИУСИ
Обретен Обретенов, ул. "Черно море"
тел.7-64-46; GSM: 0888/63-78-60
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
Георги Чолаков, ул. “Черно море” 33
GSM: 0888/ 62 40 33 Тел: 7 47 10 Факс 7 47 11
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
Отец Георги Петков - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще"П.Хилендарски"тел.7-26-11, 8.00 - 18.00;
събота и неделя - поч.дни
при ч-ще "В.Левски" тел. 7-20-86 с Интернет център
Частна книжарница “Рива 2” /до Музея/
ул. “Витоша” 2  Тел: 7 41 82 формуляри, ученически
пособия, канцеларски материали, книги
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;
ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 9.00-17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ 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 СЛУЖБА
Паричен салон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00;   неделя - почивен ден;
тел. каса 8.00 - 18.00;
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
 ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34
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Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени

дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;

0877 407 352

Електронно реле“Дневни светлини”

/6-4/

Разни
*Давам магазини под

наем (подходящи за месо и
зеленчуци)

Тел: 0898 727 944  /6-2/
 *Под наем гарсониера

в гр. Добрич, бул “25 се-
птември”  №39.

Тел: 0888 403 211   /4-4/
*Търся квартиранти

за самостоятелна бок-
сониера, напълно обза-
ведена, с климатик, без
хазяи във Варна близо
до лятно кино “Тракия”.

Тел: 0889 888 972
052 780 908;
052 803 248            /4-4/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-26/
*Младежки студентски бри-

гади, стажове и специализации
- Англия, Италия, Кипър.

Тел: 0889 636 280 /10-8/

Øîôèðàíå áåç êíèæêà
Районен съд – Балчик,

обяви за решаване наказа-
телното дело срещу 23-го-
дишния Р. М. Р. от с. Дъб-
рава, община Балчик. Ра-
йонна прокуратура – Бал-
чик, предлага той да бъде
признат за виновен в това,
че на 12.12.2011 г. около 20
ч. в гр. Балчик е управля-
вал лек автомобил „Опел
Вектра”, без да притежава
свидетелство за управление
на МПС в едногодишен
срок от наказването му по
административен ред с на-
казателно постановление на
Началника на РУП – Бал-
чик, влязло в сила на
22.02.2011 г. за същото де-
яние. Държавното обвине-
ние иска той да бъде осво-

боден от наказателна отго-
ворност и санкциониран по
административен ред.

Разследването е устано-
вило, че на 12.12.2011 г. око-
ло 20 ч. Р. Р. неправилно
спрял  шофираният от него
автомобил пред входа на
болницата в Балчик. Това
било забелязано от движе-
щи с кола след него поли-
цейски служители. Те му
разпоредили да премести
„Опела” на  паркинга. Пои-
скали му документите за
проверка, а водачът отго-
ворил, че не притежава сви-
детелство за управление на
моторно-превозно средст-
во. Със служебна справка
се установило, че Р. Р. не е
придобил правоспособност

да управлява МПС. Той е
извършил деянието в едно-
годишния срок от наказва-
нето му по административен
ред за същото. Десет месе-
ца по – рано, на 22.02.2011
г. е влязло в сила наложе-
ното му административно
наказание – глоба в размер
на 200 лв. за това, че е уп-
равлявал автомобил без да
притежава съответното
свидетелство.

Пред Районен съд – Бал-
чик, днес Р. Р. се призна за
виновен и поиска мини-
мално наказание.

Той не е осъждан, без-
работен е, не е семеен.

Първоинстанционният
съд ще се произнесе в за-
конния 30-дневен срок.

Ïðèòåæàíèå íà íàðêîòèöè
Районен съд – Балчик,

ще разгледа на 13.09.2012
г. наказателно дело срещу
21-годишния В. С. В. от
гр. Добрич. Той е подсъ-
дим по постановление на
Районна прокуратура –
Балчик, с което се иска да
бъде признат за виновен в
това, че на 22.06.2011 г. в
хотелска стая в курортен
комплекс, без надлежно
разрешително е придобил
и държал високо-рисково

наркотично вещество –
0,45 гр. амфетамин на стой-
ност 13,50 лв., като случа-
ят е маловажен. Районна-
та прокуратура предла-
га той да бъде освободен
от наказателна отговор-
ност и да му бъде нало-
жено административно
наказание – глоба.

Държавното обвинение
посочва, че на 22.06.2012
г. е било извършено пре-
търсване на хотелска стая,

обитавана от В. В. Откри-
то било пакетче от хартия
с две бучки бяло прахооб-
разно вещество. При из-
вършения полеви тест то
реагирало на амфетамин.
Назначената химическа ек-
спертиза установила, че
предоставеното за изслед-
ване вещество съдържа ам-
фетамин и кофеин.

В. В. се е признал за
виновен.

Той не е осъждан.

Криминалната част изготви: Кремена Капралова, Окръжен съд - Добрич

По инициатива на Общинския съвет на СОСЗР и със съдействие-
то на Община Балчик и лично на г-н Виктор Лучиянов, председател
на ОбС-Балчик, на 18 септември в 18.00 часа на сградата на поли-
цията в града ще бъде открита паметна плоча на името на сержант
Петър Русев Василев, загинал при изпълнение на служебния си дълг.

С уважение: Иван АПОСТОЛОВ

Îòêðèâàíå íà ïàìåòíà ïëî÷à

Äà íå ãè çàáðàâÿìå!
Преди 13 години на 4 септември, при изпълнение на служебния си

дълг загинаха достойните българи: Капитан Крум Зарев и младши
лейтенантите Иван Факирски, Ивайло Иванов, Венцислав Георгиев,
Иван Карасков, Бисер Калистратов от РПУ и РСПАБ-Бобов дол.

Да застанем тоя ден, една минута само в мълчание и се преклоним
пред героизма им.                         Мильо ЙОЧЕВ – стария войн

Редакцията на вестника се обръща към всички граждани
на общината за предложения за отбелязване 100-годишни-
ната от Балканската война. Може да използвате ел. по-
ща: vestnikat@abv.bg и тел: 0899 65 52 49

Ïðèçèâ êúì ãðàæäàíèòå
íà îáùèíàòà

ОВЕН
Ангажименти свързани с други хора ще

ви отнемат по-голямата част от времето
тази  седмица. Обърнете им нужното
внимание, за да си спестите от свободното

си време. Ще трябва да вземате решения и бързо да
реагирате на тях. В служебните си дела ще спазите
сроковете, въпреки натовареността си.

ТЕЛЕЦ
През новата работна седмица ще

съчетаете действията си с партньор и
работата ще ви носи удовлетворение. В
даден момент ще се наложи да направите

труден избор, но той ще бъде улеснен от съвета на колега.
Ще спечелите допълнителни доходи от едно предложение,
и то може да се превърне в основен бизнес за вас.

БЛИЗНАЦИ
Изпълнени сте с конкретни идеи и

смятате да ги осъществите. Предпочитате
да работите самостоятелно, така сте наясно
с онова, което правите. Постарайте се да

приключите в рамките на седмицата с въпрос, не търпящ
отлагане. Съобразявайте се с даденостите. Вечерта ще ви
се предложат удоволствия.

РАК
Откриват се възможности, от които ще

съумеете да се възползвате. Ще получите
предложение за съвместна работа с приятел
или колега. Отношенията ви с интимния

партньор се стабилизират и може да градите планове за
бъдещето си. Навлизате в по-ведър период, новостите
предстоят.

ЛЪВ
На някои ще им се наложи да довършват

задачи, започнати от предишната седмица.
Разпределете времето си, за да ви стигне за
всичко, което правите. Разчитате на човек

от обкръжението си да свърши работата, която сте му
възложили, и няма да ви разочарова. Добра новина от
роднини, живеещи в друго населено място.

ДЕВА
Всичко, което не сте успели да довършите

през изминалата седмица ще се наложи да
го приключите сега. Работата ви в колектив
ще е ползотворна. Привличате

съмишленици с начина, по който планирате да се справите
с даден проблем. Очаква ви предложение, което ще ви
накара доста да се замислите.

ВЕЗНИ
Седмицата ви ще е заета със задачи,

планирани от предишните дни.
Споразумение с партньори ще ви донесе
нови, работни ангажименти и ще повиши

доходите ви. Вечерта също ви очакват преживявания, но
от по-ведър характер. Любовна среща ще ви изпълни с
вълнения, които ще отговорят на очакванията ви.

СКОРПИ ОН
Делово предложение, към което ще се

отнесете резервирано, но помислете.
Възползвайте се от шанса. Очертава се
добро сътрудничество с човек, с който ви

свързват отминали успехи. Възможно е да срещнете
разногласия в семейството. От вас зависи да ги решите.
Бъдете позитивни.

СТРЕЛЕЦ
Стойте настрана от всякакви конфликти,

те само биха могли да объркат плановете
ви. Не се ангажирайте и с проблемите на
приятел, защото няма да сте му полезни.

Погледнете по-отговорно към собствените си задачи,
имате такива в изобилие. Финансов въпрос ще намери
своето решение и това ще даде тласък на делата ви.

КОЗИРОГ
С настроение ще се впуснете в изпълнение

на свое намерение, което отдавна отлагате.
Добре подготвени сте и едва ли ще срещнете
пречки в осъществяването му. Ще получите
информация, касаеща плановете на близък

човек, не се колебайте да го уведомите. В личен план сте
прекалено емоционални, обуздайте поривите си.

ВОДОЛЕЙ
Ще станете приносител на новина,

касаеща работата на повече хора. Ще
успеете да се справите със ситуацията, но
не без помощта на обкръжението си.

Имайте предвид, че част от делата ви ще се развият по-
бързо, отколкото очаквате. Добре е да не пренебрегвате
онова, към което ви съветват.

РИБИ
Добре преценявате, че ангажирането ви

с много задачи може да осуети плановете
ви. Няма да ви липсва подкрепа, стига да я
потърсите. Потиснете чувствителността си,

често давате воля на недобри мисли, а не бива да
предизвиквате така събитията. Бъдете ведри, усмихнати и
добри, и нещата ви ще потръгнат.

    /Б.Т./




