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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
Те ле фон на цен т ра ла - тел. 7-26-91; 
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
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
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
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

Цени за публикации
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на 

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни 

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%

Разни

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

*Из ку пу вам зе мя в об щи-
ни те: Бал чик, Ка вар на, Ша б-
ла, Г.То ше во и Вар нен с ка об-
ласт. По д го то в ка на до ку мен-
ти. Тел: 0885 83 83 54, 0579 7 
70 11                               /45-9/ 

*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.                                /5-4/

*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 апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 
тел. 0895 714394 5-1

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330 5-1

*  Продавам  къща  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-2/

*  Продавам  метално 
бунгало , 700 кв.м., ток и 
вода, на главен път. ул.1 № 
57, над Помпена станция, 

в.з.“Кулака“. Тел.0888001106                  
/3-2/

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

*Про да вам: 1. В с. Со-
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра-
дин с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 
28                                         /7-5/ 

* Про да вам из го д но пар-
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, на 
ул. “Ст. пла ни на” до по жар-
на та и ле ти ще Бал чик с ли це 
на ас фал тов път. Тел:0889/61 
47 62                                      /10-8/

*Продавам  тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     /10-8/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент в 
Балчик, бл.35. Тел.089669269
9                                         /10-10/

* Продавам дворно място 
в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-7/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и по-
стройка за отглеждане на 
гъби. Тел: 0898/56 45 02                                         
/10-8/

* Давам дългосрочно под 
наем обзаведена квартира в 
бл.35. Тел. 0888 70 28 05       /1-1/

*Асоциация на българите 
по света и Община Добричка 

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

Уникати показаха на арт 
изложение в “Двореца” 

Пилотното издание на 
арт изложение „Сцена 
на изкуствата“ се про-
веде на открита сцена 
„Двореца“, съобщиха 
от държавния културен 
институт в Балчик.
Форумът събра на 
едно място творци от 
различни краища на 
страната. В продълже-
ние на 4 дни пред по-
сетителите те правиха 
демонстрации как из-
работват уникалните 
си произведения.
Пирография, изработ-
ване на колие с  кожени 
гайтани, декориране с 
кожени нишки на ор-
намент са само част от 
техниките, които пред-
ставят участниците в 
изложението. Посети-
телите можеха да видят 
и уникалния стил „ко-
жен филигран“, вдъх-
новен от гайтаните по 
автентичните българ-
ски носии.               /Б.Т./

Ви  канят  на  родолюбива 
среща  “Буджака  го стува 
на Добруджа”, която ще се 
проведе на 2 юни 2017 г. от 18 
ч. в Пленарна зала, Община 
Добричка. Ще гостуват поети 
от  Молдова  и  Украйна  /
Бесарабия/    /4-1/

* Давам помещение под 
наем 20 кв.м., подходящо за 
офис, адвокатска  кантора, 
счетоводна къща или друга 
дейност.  Помещението  се 
намира на ул”Приморска “, 
срещу  комплекс  “Марина 
Сити”.Цената е по договаряне. 
Тел. за връзка 0899890050, 
0893678607

* Давам под наем за офис 
или магазин кафе-сладкарница 
“Седете лули”.               /5-2/

*  З а м е н я м  и з ц я л о 
ремонтиран  апарт амент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-2/

* Давам  под  наем  или 
п р о д а в а м  с т р о и т е л н о 
скеле. Цена по договаряне. 
Тел.0896611789               /1-1/

* Продавам  мотофреза 
“Брикс” 6 .8  к .с . ,  НОВА ; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                       /6-4/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) два 
парцела  от  1718 кв .  м .  и 
1500 кв . м в с. Соколово . 
Тел:052/341981; 0899 42 33 
28                                        /7-6/

Хотел “Балчик” търси за 
сезона 1 готвачка /готвач/ и 
2 сервитьорки /сервитьори/. 
Тел. 0579 7 28 09, 0899 876 41
0                                          /5-1/

Д-р Златанова и 
д-р Калинова съветваха 

диабетиците как да 
преодолеят болестта

Дружеството на диабе-
тноболните от Община 
Балчик, което наброява 
близо 100 човека, ак-
тивно организира про-
света на своите члено-
ве. От миналата година 
в Дружеството гостува 
като лектор д-р Евели-
на Златанова, ендокри-
нолог, която скоро ще 
защитава своята док-
тарантура в УМБАЛ 
„Св.Марина” Варна. Тя 
изнесе на 2 май 2017 г. 
блестяща презентация 

пред диабетиците в 
Балчик, на тема „Симп-
томи на диабетната 
невропатия”. „Чуйте 
краката си!”- призова 
тя, както вече го препо-
ръчват ендокринолози-
те от цял свят, като това 
ще бъде ориентация за 
превенция на болестта.
Блага бе речта на д-р 
Златанова, но много 
страшно прозвуча по-
сочената от нея статис-
тика, че в света всяка 
минута се ампутира 
по един човешки край-
ник на диабетно болен, 
който не е лекувал или 
навреме не се е консул-
тирал с лекар. Изтръп-
ване, парене, мравучка-
не и болка – са първите 
симптоми на диабет-
ната невропатия. Как 
да се грижи човек за 
краката си е,  на пръв 
поглед нещо елемен-
тарно като познание, но 
постоянството е това, 
което трудно се усвоя-
ва. Например: ежеднев-
но да се наблюдават 
краката за възпаление, 
напукана кожа, мазо-
ли и ранички; никога 
да не се ходи бос и да 
се избират подходя-
щи обувки и чорапи; 
да се внимава с козме-
тичните процедури за 
краката и правенето на 

педикюр; краката да са 
винаги чисти и подсу-
шени, а кожата им да е 
мека и защитена. Всеки 
диабетноболен има пра-
во на обувки или стелки 
за обувки, след пред-
ставяне на протокол от 
ЛКК в Добрич и завер-
ка в Социално подпома-
гане Балчик – каза д-р 
Маргарита Калинова, 
която след лекцията на 
д-р Златанова, направи 
широка консултация с 
присъстващите, над 50 

човека в залата на Во-
енния клуб в Балчик.
За организацията на 
лекциите, събирането 
на членския внос и ра-
ботата на Дружеството 
отговаря г-жа Мариана 
Стоянова, която успеш-
но  лекува коварния 
диабет от доста време. 
Брошури за лекарства 
и козметика от немска-
та  фирма WORWAG  
PHARMA, както и вита-
мини за диабетици раз-
даде м.с. Димитринка 
Козарева от МЦ I Бал-
чик.
Всеки път, и сега, 
най-голям интерес пре-
дизвика брошурата за 
седмичния хранителен 
режим, подходящ за 
хора със ЗД2* и сърдеч-
но-съдови заболявания /
артериална хипертония, 
дислипидемия, ИБС** 
и др./ и полезните съве-
ти за борбата с наднор-
меното тегло, намаля-
ването на мазнините и 
дозирането на приема-
ните въглехидрати.
Да си обръщаме пове-
че внимание като оп-
ределяме реално своя 
здравен статус – това е 
нещо, което колкото и 
да изглежда егоистич-
но, е наложително.

Маруся КОСТОВА   

Д-р Евелина Златанова и д-р Маргарита Кали-Д-р Евелина Златанова и д-р Маргарита Кали-
нова съветваха диабетноболните от Балчик как нова съветваха диабетноболните от Балчик как 
да се справят с различните етапи на болестта. да се справят с различните етапи на болестта. 
                                                     Фото: М.КОСТОВА                                                     Фото: М.КОСТОВА

Повече от 50 души бяха дошли във Военния клуб Повече от 50 души бяха дошли във Военния клуб 
Балчик за сбирка на Дружеството на диабетно-Балчик за сбирка на Дружеството на диабетно-
болните, с председател Мариана Стоянова. болните, с председател Мариана Стоянова. 
                                                      Фото: М.КОСТОВА                                                      Фото: М.КОСТОВА

Първият европейски 
симпозиум: Проучване, 
опазване и управление 
на биоразнообразието 
на Европейските морски 
крайбрежия (RCMBES), 
ще се проведе от  8 до 
12 май 2017 г. в гр. При-
морско, съобщават от Из-
следователския център 
ЕКОПАН. 
Основна цел е иниции-
рането на международна 
интердисциплинарна из-
следователска общност 
за опазване на крайбреж-
ното биоразнообразие, 
в духа на програмата на 

ЕС за Черно море.
По време на симпозиума 
ще бъдат обсъдени и оце-
нени консервационното 
значение и състоянието 
на различни биотични 
групи. Ще бъдат очерта-
ни мерки за по-ефективна 
работа в тази област. Ще 
бъдат представени добри 
практики за опазване на 
крайбрежното биоразноо-
бразие в сътрудничество с 
учени, общини и частния 
сектор. Ще бъдат очертани 
мерки за по-ефективна ра-
бота в тази област
Симпозиумът се органи-

зира от ОПИМОС и ЕКО-
ПАН в сътрудничество с 
Българска академия на 
науките, Софийския уни-
верситет „Св. Климент 
Охридски” и „Примор-
ско клуб” ЕАД.
По-подробна нформа-
ция: www.opimos.com 
Постер на Първия ев-
ропейски симпозиум: 
Проучване, опазване и 
управление на биоразно-
образието на Европей-
ските морски крайбре-
жия (RCMBES), 8 - 12 
май 2017, гр. Примор-
ско. 


