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 * Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам

*Продавам пчелни
кошери - нови.

Тел. 0899 233 248 /2-2/
*Продавам

 Мерцедес 190 D
Тел: 0888 864 091 /10-8/

*Продавам
Фолксваген Поло.

Тел. 0888 256 667,
Елена Димитрова. /3-3/

*Продавам холна
секция, малка маса /

разтегателна/ и ракла.
Тел: 7 34 55          /4-2/
 0895 79 64 33 ул. Ч.

море 31б Харизанова

Наеми
*Давам под наем

двустаен апартамент в
гарадока.

Цена 100 лв/месец.
Тел:0887/407 507  /8-8/

Разни
*Водни сондажи, изливни

пилоти, инженерна
геология.

Тел: 0878 90 11 55 /10-8/
  *Продавам четири

двойки фазани по 40 лева
двойката.

Тел. 0899 836 964
*Рекламна агенция

“BKdesign” Компл.
“Марина  Сити”

предлага; Предпечат и
печат, визитки, флаери,

брошури, плакати,
сувенири, надписи от
фолио, транспаранти,

знамена, табели, светещи
табели, обемни букви,

облепяне на автомобили,

Ресторант  Балчик
предлага всеки ден
различно  обедно
меню  и доставка

по  офисите  и
домовете.

Тел. за заявка:
7 - 28 - 09

  0893  576  410

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 Автогара)  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  6.30  7.15;    8.00;    8.45;    9.30;  10.00
10.30;  11.05;  11.30;12.00. 13.00;  14:00;  14.30;14.50;
15.30;15.50;  16.30; 17.20; 18.00;18.30;19.00;19.50
Балчик - Варна 6.30; 7:30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30;  10.00; 10.30;
11.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.00; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30;
15.10/само с. и н./; 15.30; 16.30; 17.20; 17.30; 18.00; 18.10; 18.30; 19.30
Балчик  -Шабла  8.30;  9.35; 9.50/без  с.  и н./;13.20;16.00
Балчик  - Шабла- Граничар 9.10  /само  с. и н./
Балчик  -  Каварна  14.30
Балчик-Гурково-Тригорци  6.30;13.30/без  петък,  с.  и
н./13.45  /п/; 16.00  /само с.  и н./;  16.15  / без с.  и н./
Балчик  -  Храброво  -  Стефаново  13.00; 17.00;
Балчик-Дропла-Змеево  6.30/;  12.10;12.20/без  с.  и  н./
Балчик - Одърци - Д-ч 7.10/без с. и н./; 12.40 /без с. и н./; 13.10 ч. /с. и н./;17.10
ЖП информация  Варна  -  тел. 052/63-04-14
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/
раб  време  8-12;  15-18.30  ч.  събота  9-12.30  ч.
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  Прахалчева  -Хирург    Хомеопатия  0887/484  957
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” 089/7 88 50 42
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
КАБЕЛНИ  ТЕЛЕВИЗИИ
"Херос  Ком"  тел.  7-50-24
ХОТЕЛ  РЕСТОРАНТ  “БАЛЧИК”
работи  целогодишно.  тел:  7-28-09
  ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net  -  тел. 7  50 34
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Абонамент  за  вестник
“  Балчишки  телеграф”
Балчик  можете да направите

във всички пощенски станции
на Общината и в книжарница

“Рива” / до Музея /
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билбордове.
Тел :0888 94 25 23
0885  97  91  10    /10-8/

bkreklama@gmail.com
*Монтаж на домофон-
ни уредби и SOS ел.

услуги
Тел 0887 635 713 /10-8/

*Хотел  “Балчик”
има свободни стаи

 за работници.
Тел: 7 - 08 - 09

ОВЕН
Новата  работна  седмица започва  добре

за вас. Седмицата ще ви се наложи да обър-
нете внимание на въпрос, които сте прене-
брегвали до този момент. Постарайте се да

се  споразумеете  с  човек  от  обкръжението  си  за  нещо,
което  касае и  двама ви.  Ще  успеете  само,  ако  подходите
търпеливо.

ТЕЛЕЦ
През седмицата  ще се  занимавате с  ин-

тересни  въпроси.  Едва  ли  ще  устоите  на
предложението,  което  ще ви направят. Въз-
можно  е,  ако  се  заемете  с  определена  идея

и  вложите  достатъчно  усилия  и  упорство,  наистина  да
постигнете  значими резултати,  за  които не  сте и мечтали.
Можете да  се  доверите  на човека до  себе  си.

БЛИЗНАЦИ
Основна задача пред вас ще бъде осъще-

ствяването на набелязаните цели.  Ще ви се
наложи  да  направите немалко компромиси,
докато  се получи  онова, към което се стре-

мите. Въпреки това късметът  ще е на  ваша  страна.  Труд-
ностите ще  са преодолими и  всичко скоро ще  си дойде на
мястото.

РАК
Отворени сте  към  всякакви предизвика-

телства.  Ще реагирате  добре в  трудни  си-
туации без да се притеснявате излишно. Съ-
всем  скоро  ви  предстои  финансов  успех,

който  ще  компенсира  усилията  ви напоследък.  През  сед-
мицата  ви  очаква  приятно  стечение  на  обстоятелства.
Усмихвайте  се  повече.

ЛЪВ
Очаква  ви  сериозна  работа  седмицата.

Убедени  сте,  че можете  да осъществите  на-
меренията си, дори на моменти да  срещате
сериозни  трудности. Успявате да разреши-

те личен въпрос, от  който  зависи настроението  ви напос-
ледък.  Помислете  за по-приятен  начин  за  разтоварване  и
отделете повече време  за любимия човек.

ДЕВА
Ще ви е нужна концентрация. Заемате се

с  различни  въпроси,  на  които  трябва  да
обърнете  внимание. Ще се наложи да нап-
равите  компромис  в личен  план  и  бъдете

сигурни,  че  това  е  най-добрия  начин  да  се  справите  с
конкретната  ситуация. Настроението  ви ще  се  подобри  от
комплиментите,  които  получавате.

ВЕЗНИ
Справяте се чудесно със задачи, за  които

сте  мислели,  че  ще  представляват
трудност.  Чарът  ви  е  достатъчен  за  да
преминете  през  врата,  която  е  била

заключена  за  околните.  Получавате  покана  за вечерта  и
това  ви радва.  Планирате  важна  среща, от  която  може да
зависят  бъдещи  ходове. В    добра кондиция  сте.

СКОРПИ ОН
Ще се справите по най-добрия начин със

задълженията си. В личната  сфера очаквате
нещо  да  промени  плановете  ви.  Ако  се
включите  навреме,  най-вероятно  ще

успеете  да  постигнете  своето.  Не  се  отказвайте  пред
трудности. Със съдействието на ваш близък ще преодолеете
сериозни  пречки.

СТРЕЛЕЦ
Предстои  ви  важен  избор,  затова  не

прибързвайте,  а  се  опитайте  да  вземете
най-доброто  решение.  Можете  да  се
доверите  на  мнението  и  опита  на  хората

около  себе  си.  Те няма  да  ви подведат.  В  личен  план ви
предстои  среща,  резултатът  от  която  ще  означава  много
за  вас.

КОЗИРОГ
Ще  ви  се  наложи  да  внесете  промени  в

плана, който имате. Опитвате се да вършите
прекалено много дела наведнъж и това едва
ли ще ви се отдаде с желаната ефективност.

Добре  ще  е,  ако  коригирате  плановете  си  там,  където
усещате, че се налага. Възможно е да попаднете в деликатна
ситуация  с интимния  партньор.

ВОДОЛЕЙ
Потърсете  по-подходящ  начин  за

решаване  с  даден  проблем  .  Не  се
отказвайте от помощта на хората около  вас
и  не  подценявайте  техния  опит  и

възможности.  Прекалено  импулсивно  действате  в  личен
план, с което едва ли очаровате любимия човек. Седмицата
е  важна  за  вас. Можете да направите много.

РИБИ
Ще ви се наложи да бъдете на много места

и да водите разговори  с претенциозни  хора.
Въпреки, че  е изтощително,  за вас  ще бъде
успешно. Ще успеете да придвижите напред

голяма  част от задачите си и да изпълните очакванията на
хората  около  вас.  В  личен  план  ви  предстои  нещо
вълнуващо.                                                 /Б.Т./

ОБЯВЯВА
повторен конкурс за продажба на 40 броя имоти в

 „Двете чешми”
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2
от ЗОС; чл. 44, ал.1 и чл. 77 от НОРПУРОИ, приета с

Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Балчик;  Решеня № 379
от Протокол № 36/24.09.2009 г. и  № 505 от Протокол № 43/
29.01.2010 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 1123/30.12.2010 год. 

на Кмета на Община Балчик
1.  ОБЯВЯВА  повторен  неприсъствен  публично  оповестен  конкурс  за

продажба на 40 броя неурегулирани поземлени имоти в район “Двете чешми”,
гр. Балчик - частна общинска собственост, съгласно приложението:

2.  Конкурсни  условия:
2.1.  Цена - не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложението;
2.2. В  конкурса имот право да  участват жители на град  Балчик - досегашни

ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия;
2.3. За  ползвател се счита лице,  което отговаря  поне на  едно от  следнтите

условия:
- Имотът да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска

продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от
община Балчик  /ОбНС -  Балчик/ съгласно  удостоверение, служебна  бележка,
декларация  или друг документ;

-  Да  е абонат  на експлоатационно  дружество ВиК  или Е.ОН,  което да  се
удостоверява  с документ  от съответното  дружество;

2.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само
на един имот в м. “Двете чешми”;

3. Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 10.01 до      
27.01.2011 год. на Касата на ОбА-Балчик

4. Депозитът на участие в конкурса се внася на касата на Община Балчик, в
срок до 15.30 часа на 28.01.2011 г. 

5. Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16.00 часа на 28.01.2011
г. в информационния  център на Община Балчик, пл. “21 септември” № 6;

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова  

Кротка, тиха, блага,
движеше се все във сянка,

без ценз, беше
самарянка,

но имаше сърце
добро, голямо,

дар от Бога,
дадено на нея само.

Със
професионално

умение
 и завидно

човешко търпение,
тъй работи всички
години с желание.

Професията
медицинска сестра

е нейното призвание.
Съпричастна, състрадателна,

Ïîñâåùåíèå

На сестра Софка Иванова Добрева
 /Стамболийска/

Ако човек е богат с обичта и уважението на
другите, ти беше истински

богата и щастлива!
Небесен рай, спокоен, вечен сън,
мир на праха ти. Вечна памет!

От името на пенсионираните медицински сестри.

към всяка болка силна.
Със смъртта се бори.

По сили, по дух,
по трудолюбие,
себераздаване и
милосърдие,
тя няма да се

повтори.
Едва ли има на

човек в Балчик
да не е дала

помощ при вик.
Името и

Мъдрост е София,
добро здраве и
дълъг живот.

Даряваме и
нашата любов и благословия.

IN MEMORIAM
Ди Ко Герд




