
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА   15 - 21 април  2021 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
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

 „Оптимист”: Борислав Тодоров, Огнян 
Великов, Мартин Димитров, Габриела 
Василева, Никол Димитрова
Лазер: Мирела Димитрова, Андриана 
Николаева, Мартин Пенев
„420”: Вилислав Димитров, Момчил Баев

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 двор-

но място 10 декара в село 
Драганово, квартал Войсил 
– Рафаил 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 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик,  в  бл .11 .  Тел . 
0888552899   /2-1/

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

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 1 
ет. Цена 52 000 лв. Тел.0887 
521783  0579 7 7011  /3-3/

* Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  Продавам къща 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

*  Т ъ р с я  д ву с т а е н 
апартамент под наем. 
Тел.0887983113   /10-1/

* Продавам агнета 
тел.0895039957  Каварна

* О Б Я В А 
Военно окръжие ІІ сте-

пен – Добрич ви инфор-
мира, че със заповед на 
министъра на отбраната 
на Република България 
са обявени 195 вакантни 
длъжности за лица, завър-
шили средни или висши 
училища в страната и в 
чужбина във военните фор-
мирования на сухопътни 
войски. срок за подаване 
на документи: 23.04.2021Г. 

Повече информация за 
условията и реда за кан-
дидатстване може да полу-
чите от: • офиса за военен 
отчет в община Балчик на 
телефони: 057972181 и 
0895554027; • страница-
та на Централно военно 
окръжие www.comd.bg; • 
Военно окръжие – Добрич 
на адрес гр. Добрич, бул. 
„Добруджа” № 4, ет.4., 
тел. 058 664764 и е-mail: 
ovo_dobrich@abv.bg

* Търся гарсониера или 
едностаен апартамент на 
1 етаж, под наем или за за-
купуване. Тел. 0886 199790 
и тел. 0897 974411   /10-1/

* 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.Вели-
комъченик Георги победо-
носец” град Балчик

До Боголюбивите право-
славни християни на град 
Балчик

Позволете ми от името 

на Църковното настоятел-
ство и от мое име, най-
сърдечно да се обърна към 
Вас с молба да ни окажете 
финансова помощ за нуж-
дите 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-
знаваме като добри, честни 
и благочестиви. Ще Ви 
бъдем много благодарни, 
ако можете да отделите, 
каквато сума Ви е възмож-
на. Средствата, които се 
набират по сметката на 
Църковното настоятелство, 
ще се използват само за 
ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБА-
ТА 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
*  Т ъ р с я  к ва рт и р а 

в ж.к.“Балик“ Балчик, 
до  120 -130  лв .  т ел . 
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

Слънчево в Белия град в деня 
на Свети Антипа

На 11 април се отбелязва 
денят на Свети Антипа – 
покровител на православ-
ните лекари по дентална 
медицина. Светецът е 
патрон на Българския зъ-
болекарски съюз, закриля 
стоматолозите и хората, 
страдащи от стоматоло-
гични проблеми. Това 
беше формалният повод, 
който ни провокира с при-
ятели зъболекари от Варна 
да си подарим разходка до 
Балчик. 
Неделната прогноза за 
времето беше благосклон-
на към празничното ни 
настроение и Белият град 
ни посрещна слънчево ус-
михнат. Тръгнахме откъм 
пристанището по край-
брежната алея, която вече 

беше започнала да облича 
лятната си премяна и жу-
жеше като пробуждащ се 
кошер в предчувствие за 
предстоящия туристиче-
ски сезон. Повечето заве-
дения бяха подредили ма-
сите си до морето, други 
трескаво ги подготвяха, а 
Дворецът примамливо бе-
лееше с магичната си ос-
анка и привличаше погле-
дите ни към другия край 
на нашето пешеходно при-
ключение. Десетки семей-
ства – също като нас, бяха 
поискали да си „поговорят 
с морето“ и да се заре-
дят с по няколко калории 
слънце. Детските гласчета 
звъняха сред по-ниските 
октави на родителите и се 
сливаха в петолинието на 

жизнерадостен пролетен 
хор.
Не бяхме идвали в Балчик 
от по-миналото лято и се 
изненадахме приятно от 
промените на крайбреж-
ната –интересни пластики 
и закачливи арт хрумки, 
които привличат погледи-
те на туристите, чисто и 
спретнато, велоалея... 
Определено Белият град 
излиза от зимния сън и 
се „ококорва“ с любопит-
ството на току-що пробу-
дило се дете, което бърза 
към любимите си игри – 
море, плаж, слънчево на-
строение с трепетно пред-
чувствие за топлината и 
безгрижието на лятото.

Елица ВИДЕНОВА
Варна

Сребро за Балчик от 
регата „Бриз Пролет 2021”

Сребро за Балчик спе-
челиха състезателите на 
Морски Клуб „Балчик” 
от първата за сезона ре-
гата „Бриз Пролет 2021”.   
Регатата се проведе от 
8-11 април в акваторията 
на Варненското езеро. На 
равни точки с победителя 
в клас „Лазер Стандарт”, 
Мартин Пенев спечели 
сребърния медал в класа. 
В по-малкия клас „Лазер 
4.7” Андриана Николае-
ва завоюва среброто при 
момичетата под 16 годи-
ни. Мирела Димитрова 
се нареди на 4-то място в 
същия клас. 
Добро представяне има-
ше новосформираният 
екипаж в клас „420” - Ви-
лислав Димитров и Мом-

чил Баев, които останаха 
на косъм от подиума и са 
на четвърто място. 
В клас „Оптимист” Бо-
рислав Тодоров се на-
реди 11-ти при момчета  
„старша възраст”. 14-ти и 
15-ти съответно се класи-
раха Мартин Димитров и 
Огнян Великов. 
Габриела Василева се 
класира на 7-мо място 
при момичета „старша 
възраст”, а Никол Дими-
трова на 7-мо място при 
момичетата „младша въз-
раст”. 
Следващото състезание 
на ветроходците ни е от 
6 до 9 май в град Бургас!
Александър СЛАВЧЕВ

Председател на 
МК „Балчик”

Окръжният съд в Добрич наложи 
мярка „задържане под стража“ 

на обвиняем за държане на 
наркотици с цел разпространение
Мярка за неотклонение “за-
държане под стража” нало-
жи Окръжен съд - Добрич на 
46-годишния С.И., привле-
чен като обвиняем за това, 
че на 11 март т.г., в Добрич, 
без надлежно разрешително, 
е държал с цел разпростра-
нение  високорискови нарко-
тични вещества - 14 пликче-
та с марихуана с общо тегло 
6.89 грама, хапче амфетамин 
и две пликчета с метамфета-
мин с общо тегло 8.52 грама.
 Въз основа на събраните 
към момента доказателства 
по досъдебното производ-
ство, съдът прие, че в случая 
е налице обосновано пред-
положение за съпричастност 
на мъжа към престъпление-
то, за което му е повдигнато 
обвинение, както и че съ-
ществува реална опасност 
при по-лека мярка той да се 
укрие или да извърши друго 
престъпление.
 В мотивите си съдът по-

сочва, че първоначално на 
обвиняемия била наложена 
мярка за неотклонение „па-
рична гаранция“ в размер на 
2000лв., като бил определен 
10-дневен срок за нейното 
внасяне. Мъжът обаче не 
внесъл паричната сума в оп-
ределения срок, а преди ня-
колко дни отново извършил 
идентично престъпление. 
 Обвиняемият е с чисто съ-
дебно минало, но от прило-
жени по делото справки се 
установява, че нееднократ-
но са му били налагани ад-
министративни наказания 
„глоба” от българските и от 
германските съдебни власти. 
 Определението, с което 
Окръжният съд налага на 
мъжа най-тежката мярка за 
неотклонение, подлежи на 
обжалване и протест пред 
Апелативен съд - Варна в 
тридневен срок.

Пиян балчиклия зад волана
На 18 март, около 23:10 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомобил 
„Фолксваген”, управляван 
от 57-годишен мъж. При 
последвалата проверка за 

употреба на алкохол с техни-
ческо средство, цифровата 
индикация отчита наличието 
на 1,82 промила. Задържан 
за срок от 24 часа. По случая 
е образувано бързо полицей-

Положителен тест за алкохол
На 15 март, около 21:30 
часа в с. Кранево, обл. 
Добрич е спрян за про-
верка лек автомобил 
„Пежо”, управляван от 
34-годишен мъж от с. 
Оброчище, обл. Добрич. 
При последвалата про-
верка на водача на авто-
мобила за употреба на 

наркотични и упойващи 
вещества, тестът отчита 
положителен резултат за 
наличието на амфетамин 
и метаамфетамин. 
Задържан за срок от 24 
часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.


