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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 зе-
мя в  Каварна, Шабла, Ду-
ранкулак, Г. Тошево, До-
брич, Тервел, Туткракан,
Сислистра. Тел: 0886 462
784 , 0878 462 784    /2-1/
*Купувам земеделска земя
в Балчик, Гурково, Цари-
чино, Тригорци, Соколо-
во, Змеево, Дропла, Се-
нокос, Кремена и други.
Тел: 0886 462 784, 0878
462 784                  /2-1/
*Купувам земеделска земя
в Гурково, Царичино, Три-
горци, Соколово, Дропла,
Кремена, 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/

Продавам
*Продавам апартамент НС

зад общински пазар в жк. Балик.
Тел: 0889 921 187, 0885

011 694                       /5-2/
*Продавам гарсониера в

жк. Балик бл. 34 , вх Г
Тел: 0579 7 36 01

Разни
*Давам под наем

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

двустаен апартамент в ж.к
Балик.

Тел: 0896 21 23 50   /2-1/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-8/
Хотел “Елит” набира

персонал: рецепционисти,
камериерки, бармани, го-
твачи, сервитьори, спаси-
тели, фризьори, козмети-
ци, маникюристи, педикю-
ристи, спа-рехабилитато-
ри и масажисти. Докумен-
ти –  в  хотела. Срок:31
март 2012 г.

Бистро “Париж” гр. Бал-
чик, търси сервитьиор/ка,
целогодишно.

Тел: 0889 21 43 25 /4-3/

ОВЕН
Не пренебрегвайте личните си задачи.

Възможно е деловата ви ангажираност да
не го позволява и да изоставите проблемите
си. Преценете кое е по-важно за вас. Една

новина може да ви създаде главоболие, но не я приемайте
драматично. Вдигнете поглед, хубавото предстои тази
седмица.

ТЕЛЕЦ
Предизвикателствата ще ви помогнат да

избегнете недоразуменията на работното
място. Вниманието ви ще е привлечено и
от добра перспектива, породена от

разговор с влиятелен човек. Вие умеете да отсявате
същественото и ще положите усилия да осъществите час
по-скоро идеята си.

БЛИЗНАЦИ
Притеснени сте от развитието на важен

за вас въпрос, но паниката няма да ви
помогне. Не пречете на събитията да
следват логичния си ход. Отпуснете се,

като се доверите и на късмета си. Начало на нова връзка,
или задълбочаване настоящата ще ви накарат да се
почувствате щастливи.

РАК
Бъдете толерантни към колегите, за да

си осигурите добра, работна атмосфера.
Градивното ви отношение към проблемите
на работното място ще направи усилията

на всички ви успешни. Тази седмица ви очаква приятна
изненада свързана с близък човек. Добрите ви очаквания
напълно ще се оправдаят.

ЛЪВ
Съдбата ще толерира смелите и

устремените сред вас. Рискувайте и нещата
ще се получат. Не се плашете, ако ви се
наложи да харчите повече тази седмица.

Ще се оправдаят, но не се взимайте прекалено на сериозно.
Одобрението на околните не винаги е искрено. Измислете
си ново занимание.

ДЕВА
Финансови привилегии ще направят

възможни смелите ви ходове. Заслугата е
изцяло ваша. Закъснението, с което това се
случва ще бъде компенсирано от бързи

реализации. Помощ от човек, имащ отношение към вашата
работа, бизнес, обучение. Ще получите информация, която
може да ви бъде полезна.

ВЕЗНИ
Едно предизвикателство ще внесе

отегчение у вас, но не и очаквано вълнение.
Може да ви се наложи да действате на
няколко фронта. Най-малко тревоги ще ви

създават близките ви. Задачите на работното място са по-
сериозни. Умората ще ви накара да потърсите компанията
на приятели, с които да разпуснете

СКОРПИ ОН
Нова, доходна дейност ще занимава

мислите ви. Силно ще се стараете да не
разочаровате най-вече себе си. Но това
може да се превърне в добра перспектива

за бъдещето ви. Подкрепата на любимия човек укрепва
оптимизма ви. Издигнете се над рутината и разнообразете
отношенията си с нови емоции.

СТРЕЛЕЦ
Бъдете по-толерантни и ще имате изяви,

повишаващи популярността ви. Но не се
изживявайте, като последна инстанция, това
е привилегия на правораздаването. От това

авторитетът ви може да пострада. Вникнете в
предложенията на партньорите си, със сигурност има
какво да научите.

КОЗИРОГ
Ще следвате логиката на собствената си

програма и тя ще се реализира според
желанията ви. Ако се трудите във
финансовата сфера, ползвайте съветите на

е к с п е р т и . Близките ви са на ваша страна, но не ги
укорявайте, ако ви обърнат внимание върху проблеми,
които ви натоварват.

ВОДОЛЕЙ
Дишайте, усмихвайте се, слънцето грее

и на вашата улица. Здравето ви се
стабилизира, а проблемите на работното
място вече отшумяват. Привлекателно

предложение за нова работа, която ще стимулира творческия
ви потенциал. Не се оставяйте да сте длъжници, вземете
инициативата в свои ръце, така ще се чувствате по-добре.

РИБИ
Ако наваксате поизостаналата си работа

ще се успокоите и ще получите увереност
за бъдещето си. Интимните връзки ще се
задълбочават. Интересът към вас е по-

силен от всякога и не бива да го проигравате хазартно.
Любовни прозрения ще ви накарат да потърсите някого, с
когото живота ви е разделил не отдавна.

                                                                                  /БТ/

Пролетта категорично идва. Това личи и по големите птичи ята.
                                                                                           Фото: Ирина Георгиева
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Международен турнир
по тенис за момичета и мом-
чета до 8 и 10 години
„Albena cup – kids tennis”
ще бъде организиран в ед-
ноименния курортен комп-
лекс. Надпреварата ще е
под егидата на Министерс-
твото на физическото въз-
питание и спорт, община
Балчик и Българската фе-
дерация по тенис. Турнири-
те ще се състоят от 27 април
до 2 май и ще бъдат част от
националната кампания „Аз
обичам спорта”, като спор-
тният министър Свилен Не-
йков е дал съгласие да посе-
ти участници и лично да ги
зарадва с подаръци. Най-
добрите в отделните възра-
стови групи ще получат ку-
пи и медали. Срещите ще се
проведат с топки Babolat –
Kid Ball и Mid Ball, които са
за съответните възрастови
групи. Най-малките ще иг-
раят на оранжев корт, а по-
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големите на зелен. Wilson и
сайтът за тенис екипировка
TennisMall.bg ще предоста-
вят предметни награди, а
Изида ще възнагради уси-
лията на всички участници
с вкусен сладолед и фланел-
ки. Домакините са органи-
зирали и парти с изненади,
на което всички участници
ще бъдат почерпени с тор-
та. По време на турнира на-
ционалния селекционер по
тенис при юношите Преси-
ян Иванов, който е треньор
в столичния клуб 15-40 ще
изнесе безплатен Час по те-
нис за деца и родители. Той
ще даде ценни съвети на уча-
стниците, както и на техните
настойници. Покани за уча-
стие са изпратени до над 120
клуба в България и Румъ-
ния. Албена презентира
турнира на туристическите
борси в Москва и Буку-
рещ, като един от най-по-
пулярните сайтове за тенис

– румънският Tenis10.ro, е
подкрепил инициативата и
чрез страницата си ще при-
кани всички малки тениси-
сти в северната ни съседка
да се включат в супер тур-
нира, като по този начин се
насладят и на прекрасното
море. Медиен партньор на
„Albena cup – kids tennis” е
TennisKafe.com. Участни-
ците ще пристигнат в Ал-
бена на 27 април. Регистра-
цията е насрочена за 28 ап-
рил, от 9.30 до 10 часа, като
веднага след това ще запо-
чне и техническата конфе-
ренция. Същият ден от
10.30 ще стартират и пър-
вите срещи. Официалното
награждаване ще се прове-
де на 1 май от 16 часа.

Заявка за участие, ин-
формация за турнира и
програмата по дни  - ТУК

http://www.albena.bg/
bg / pages / k ids - ten n is -
albenacup.html

 Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел
Съвет по туризъм – с. Кранево, област Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.04.2012 г. в 15 ч. в сградата на

Пенсионерския клуб – с. Кранево, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Съвета по туризъм – Кранево, за

периода 2008 – 2011 г.;
2. Избор на управителен съвет;
3. Избор на контролен съвет;
4. Избор на председател на Съвета по туризъм – Кранево;
5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч. на същото място

при същия дневен ред.
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