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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 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
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
Д-р Пламен Владов ж.к Балчик, бл. 34, записва пациенти
по здравна каса. Понеделник, сряда и петък от 14:30 до
20:30; Воторник и четвъртък от 7:30 до 13:30. Тел
0893 90 88 36, 0893 90 88 38, 0898 41 98 15
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

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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Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Купувам
*Купувам земеделска земя в
Гурково, Царичино, Тригор-
ци, Соколово, Дропла, Креме-
на, Сенокос, Балчик. Изготвям
документи.
Тел: 0888 427 288, 0895
718 383                       /2-2/
*Купувам земеделска земя в
общ. Балчик, Каварна, Г. То-
шево, Шабла, Добрич, Кру-

шари. Плащам веднага.
Тел: 0888 427 288, 0895
718 383                        /2-2/
*Купувам земеделска земя
в  Каварна, Шабла, Дуран-
кулак, Г. Тошево, Добрич,
Тервел, Туткракан, Сисли-
стра. Тел: 0886 462 784 ,
0878 462 784    /6-4 /
*Купувам земеделска земя
в Балчик, Гурково, Цари-
чино, Тригорци, Соколо-

во, Змеево, Дропла, Сено-
кос, Кремена и други.
Тел: 0886 462 784, 0878
462 784                  /2-1/

Разни
*”Данчо Янев” ЕООД

пречиства септични ями
(шахти). Тел: 0886 90 59 81;
0570/ 8 25 56              /10-10/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-5/

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

Предлагам ръчно
изработени мартенички на
достъпни цени, пред кафене

“Седемте Лули”

ОВЕН
Успешният период ще го усетят по-

осезателно реализиращите се в деловата
сфера и търговията. Ще можете да
осъществите отдавна планувани

начинания. Преценете добре възможностите си и, ако
трябва се обърнете за помощ към приятелите си и към
хора, на които можете да разчитате.

ТЕЛЕЦ
Дайте си сметка за отношенията ви с

околните. Не се поддавайте на
настроенията си, които ще са променливи.
Човечността и разбирането ще ви донесат

повече удовлетворение. Финансови придобивки ще
реализират мнозина от вас, чиято работа е свързана с
пренос на информация, медии, реклама.

БЛИЗНАЦИ
Може да сгрешите в оценките си за

хората. Рискувате, ако нетърпеливо
налагате мнението си или пък го споделяте
с неподходящи хора. Задълбочено и с

подход решавайте спорните въпроси. Отношенията в
семейството остават най-важните за вас, не ги
помрачавайте. Осланяйте се и на късмета си.

РАК
Дава ви се възможност да се изявите в

области, където сте компетентни и можете
да изпъкнете. Не позволявайте на
мнителността да ви владее, това ще съсипе

нервите ви. Имате шанса да стигнете до човек, който
отдавна ви привлича. Бъдете добронамерени дори към
онези, които ви дразнят и ще обърнете нещата в своя полза.

ЛЪВ
Ще предпочетете да правите неща, които

са във ваш интерес. Но, не пренебрегвайте
съветите на близките ви хора, вслушвайте
се в тях. Те не биха ви подвели. Изпълнени

сте с енергия, вложите я в градивни начинания. Интересно
запознанство ще заинтригува деловите представители на
знака. Възможно е печелившо, съвместно начинание.

ДЕВА
Съзнателно ще се стремите да свършите

със задачите си навреме и както се очаква
от вас. Ще срещнете интересни хора, които
могат да ви бъдат полезни, ако проумеете

това. Така ще поставите начало на перспективно съдружие.
Не се притеснявайте от предизвикателствата, те само ще
ви помогнат да научите нещо повече.

ВЕЗНИ
Замисляте се върху по-мащабни

проекти, които се надявате да ви донесат
успех. Но, изчакайте по-благоприятен
момент, избързването няма да доведе до

нищо положително. Родителите на някои от вас очакват
повече уважение. Това трябва да ви направи по-сдържани
и отзивчиви към нуждите им.

СКОРПИ ОН
Действително полагате усилия за да

приключите успешно проектите си и бъдете
сигурни, че резултатът е близо. Продължете
напред, като не пропускате да благодарите

за подкрепата, която ви оказват. Финансовото ви състояние
ще се подобри, но не бързайте да го пилеете. Скоро ще ви
трябват повече средства.

СТРЕЛЕЦ
Съсредоточете се в работата си и

довършете започнатото. Сътрудничеството
ви с човек, който познавате отдавна е
конструктивно и дава своите положителни

резултати. Впечатляваща е отговорността, която показвате
към ангажиментите си. В личните ви взаимоотношения
ще настъпят промени..

КОЗИРОГ
Не отдавайте прекалено голяма значение

на неудачите си тази седмица. Има и такива
седмици. Концентрирайте се върху
текущите си задачи и не търсете излишни
предизвикателства. В интимните ви

взаимоотношения е възможно да настъпят промени.
Заобиколете се с приятни хора и ще се разсеете.

ВОДОЛЕЙ
Повечето от вас ще сте погълнати от

делови ангажименти. Нови обстоятелства
ще ви открият перспективи, за които
отдавна мислите. Краят на неудобствата

вече се вижда и скоро ще се поздравите с добри резултати.
Приятни емоции в личен план. По-добре от всякога ще се
чувствате в компанията на привлекателна личност.

РИБИ
Подтиквани от свои, вътрешни мотиви

ще търсите удовлетворение в работата си.
Не се захващайте с неща, от които малко
разбирате, колкото и примамливи

перспективи да ви предлагат те. Радостта ви ще бъде голяма
от среща с приятел, когото от дълго време не сте виждали.
Материални придобивки.                /Балчишки телеграф/

Ôèðìà “Ñåâåðíà êîðîíà”
Âàðíà

организира в Балчик
курс за капитани на 20 БРТ

през месец Февруари

Èíôîðìàöèÿ
052 63 51 55,  0889 90 38 62,
0885 51 50 02,  0888 414 424,

0579 7 28 09 (Õîòåë “Áàë÷èê”)

Àâòîøêîëà “Âîëàí”
организира

шофьорски курсове, категория “B” и “М”, възстановява

контролни точки.

Всяка събота от 8.00 до 13.00 ч.
Тел: 0888 795 616; 0899 795 616

0877 795 616

При огромен интерес
към Албена премина ту-
ристическата борса в Со-
фия „Ваканция и СПА
Eкспо“. Курортният ком-
плекс участва със само-
стоятелен щанд, който
лично бе посетен от ми-
нистъра на икономиката,
енергетиката и туризма
Трайчо Трайков и от Же-
льо Стайков, който 11 го-
дини е ръководил КК
„Албена”. Посетителите
на най-голямото в Бълга-
рия изложение имаха
възможност да се сдоби-
ят с над 20 вида реклам-
ни материали. На място
гостите можеха да правят
онлайн резервации за се-
зон 2012, а срещу това
бъдещите летовници по-

Ãîëÿì èíòåðåñ êúì Àëáåíà íà
òóðèñòè÷åñêàòà áîðñà â Ñîôèÿ

лучаваха подарък – кни-
гата с избрани разкази на
Йордан Йовков – „Албе-
на”, която бе отпечатана
от акционерното друже-
ство и издателство „Заха-
ри Стоянов”.

Близо 150 души при-
състваха на презентаци-
ята на Албена АД, на ко-
ято туроператори и по-
сетители бяха информи-
рани с новостите в ком-
плекса за това лято. В
нея бе акцентирано на
трите Б-та – безопасност,
безплатни услуги и сис-
темата b2b

Участието на Албена
намери отзвук и в нацио-
налните медии, като още
в първия ден щандът на
най-голямата туристиче-

ска компания у нас бе
превърнат в импровизи-
рано студио на Канал 3.
Жулиета Христова – ди-
стрикт мениджър, и Де-
сислава Календжиева за-
познаха зрителите на ме-
дията с акцентите през та-
зи година.

Изложението се про-
веде под патронажа на
МИЕТ. В борсата тази го-
дина се включиха над 280
компании от 16 страни.

Тридневната проява
бе 29-а по ред и с акцент
върху културния тури-
зъм. За първи път тя бе
организирана в столич-
ния „Интер експо цен-
тър“ София (бул. „Цари-
градско шосе“ 147).

Руслан Йорданов




