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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 /

Ñåäìè÷åí
õîðîñêîï

тамент в Балик, бл17
Тел: 0889 861 452 /3-2/

Разни
*Продавам четири

двойки фазани по 40 лева
двойката.

Тел. 0899 836 964

*Рекламна агенция
“BKdesign” Компл.
“Марина Сити” предлага;
Предпечат и печат, визит-
ки, флаери, брошури, пла-
кати, сувенири, надписи от
фолио, транспаранти, зна-
мена, табели, светещи та-
бели, обемни букви, обле-
пяне на автомобили, бил-
бордове.

Тел :0888 94 25 23
0885 97 91 10  /10-7/

bkreklama@gmail.com

Продавам
*Продавам газова

печка, газов бойлер,
проточен бойлер.

Тел: 0886 46 12 15 /2-1/
*Продавам двустаен

апартамент в кв. Левс-
ки гр. Балчик, панел.
Последен етаж.

Цена: 16 000 евро.
Тел: 0889 656 563  /2-2/

Купувам
*Купувам земеделска
земя  в Балчик, Гурко-
во, Царичино, Тригор-
ци, Соколово, Змеево,
Дропла Тел: 0878 438
684, 0899 457 479

Наеми
 *Давам под наем апар-

*Хотел “Балчик”
има свободни стаи

 за работници.
Тел: 7 - 28 - 09

Извършва хидроизолация на покриви по
всички технологии, ремонт на покриви, монтаж
на конструкции, монтаж на улуци, водосточни

тръби, монтаж на ламарина, битумни
керемиди, ондолин, монтаж на гипс картон, на

теракот и фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,

с договор и гаранция

Òåë:0899 175 266
0887 716 779

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

/4-4/

ОВЕН
Настроението ви ще е променливо и не-

прекъснато ще сменяте идеите си. Нуждае-
те се от спокойствие и трезво да обмислите
ситуацията. Ако трябва потърсете съвет от

специалист по отношение на проблема, който ви измъчва.
Мислете повече за уюта си, намерете нещо, което би ви
разтоварило.

ТЕЛЕЦ
Ще можете да се похвалите с късмет в

делови план. Дава ви се възможност за до-
бри печалби от бизнес свързан с интелек-
туален труд, реклама или търговия. За цел-

та е важно да поддържате добри взаимоотношения с коле-
гите и хората около вас. Ще се впуснете в ново начинание
с много страст и желание.

БЛИЗНАЦИ
Ще се радвате на успехи и постигане на

целите, които сте си поставили. С мини-
мални усилия ще имате всичко, което поже-
лаете. Авторитетна личност ще окаже по-

мощ на кариерата ви, особено при финансовите контакти.
От вас се изисква дипломатичност и повече постоянство.
Усмихваите се повече.

РАК
Тази седмица ще е приятна за повечето

от вас. Отнасяте се добре с всички около вас
и скоро ще се зарадвате на голямо внимание
проявено от близките ви. За съжаление не

всичко в любовния ви живот върви успешно, и е твърде
възможно да изоставите някои от приоритетите си. Дейст-
вайте внимателно и се вслушвайте повече в сърцето си.

ЛЪВ
 Бъдете внимателни с предложение, кое-

то не е продиктувано от искрени чувства.
По здравословен въпрос задължително се
консултирайте със специалист. Постепен-

но навлизате в желаната форма. Интелектуалните ви зани-
мания ще бъдат много плодотворни. Постигате напредък
в отношенията си с желана личност.

ДЕВА
Очаква ви вълнуваща седмица. Изпълне-

ни сте с кураж по отношение на емоцио-
налните си бариери. Сега е момента да по-
кажете какво мислите, без да се притесня-

вате от впечатлението, което ще оставите у другите. Фи-
зическият ви тонус е добър. Мнозина от вас се настройват
ваканционно. Имайте повече търпение.

ВЕЗНИ
Имате шансове да успеете да се справи-

те с планираното. Наблегнете на неотлож-
ните задачи и се концентрирайте макси-
мално. Не забравяйте да се усмихвате, най-

вече, когато сте с любимия ви човек. За да се стигне до
взаимно разбирателство ще трябва да сте готови на пове-
че компромиси.

СКОРПИ ОН
 Предстои ви успешна семица в делови

план. Ще ви споходят финансови придо-
бивки, но по-ценното за вас е успокоение-
то, на което ще се радвате. То е предпоста-

вка за професионален просперитет и чудесно условие за
духовно развитие. Интелектуалните ви търсения ще сре-
щнат подкрепа в лицето на близък приятел .

СТРЕЛЕЦ
Постарайте се да погледнете на всичко

около вас по различен начин. Това ще ви
помогне да разберете много въпроси, кои-
то са ви убягвали досега. Не се впечатля-

вайте от неща, които може да чуете за себе си. Конфликти
в семейството застрашават да влошат добрия климат. Про-
явете повече разбиране и ги избегнете.

КОЗИРОГ
 За предпочитане е да изпълните всич-

ките си ангажименти, които сте поели към
роднините си. Заплашва ви некоректно от-
ношение към вас, за това споделяйте мис-

лите си само с проверени хора. С интимният партньор
бъдете още по-внимателни. Като цяло днес ви очаква спо-
лука, но само при условие, че сте упорити.

ВОДОЛЕЙ
Имате много нови идеи, които очакват

приложение наяве. Добронамерени ще са
взаимоотношенията ви както с партньори-
те, така и в семейството. Седмицата ще до-

несе сполука при реализацията на по-нестандартните ви
желания. Сега е момента да действате. Колебанието само
може да забави успехите ви.

РИБИ
Ще сте заети с повече ангажименти. За-

силени делови контакти. Има хора от обк-
ръжението ви, които ще се опитат де рабо-
тят против вас, но безуспешно. Материал-

ното ви състояние скоро ще се подобри осезаемо, в резул-
тат на една успешно приключена сделка. Шансове за при-
добивка на нов дом за някои от вас.                           /Б.Т/

/Продължава от стр.3/
свръхзвуков реакти-

вен период /1978-1998/
. След това един от асо-
вете на нашата авиация,
полк.о.р. Иван Апосто-
лов, известен, че може
да полети на всичко, ко-
ето създава подемна си-
ла, за да изпълни свои-
те „лирически” полети
над земята. Той прочете
поздравително писмо до
балчиклии, наричайки
ни „авиационен град” с
пожелание за здраве и
да станем свидетели на
човешки полет до пла-
нетите от нашата Слън-
чева система.

Тук мога да споме-
на задочното участие
на руския ген. консул
във Варна Ю.А.Соло-
вьов, който по через-
вичайные причини не
могъл да пристигне.

*Монтаж на домофонни
уредби и SOS ел. услуги

Тел 0887 635 71 /10-7/

При отлична организа-
ция, създадена от под-
полк.о.р. Стефан Янчев
честването продължи в
ч-ще „В.Левски”. Тук в
пълния киносалон хора
от различен ранг, длъж-
ност и положение в об-
ществото, изслушаха
поздравленията, отправе-
ни от Общинския пенси-
онерски хор с диригент
Т.Тодоров. Детските тан-
цови състави при ч-ще
„В.Левски”, с р-л Гали-
на Гавраилова,  с вдъх-
новените си изпълнения
възкресиха детските ни
спомени с „Отвори, Ка-
льо, порти”, прекрасно-
то усещане, че живеем с
празника, избухнал в ду-
шите и телата ни.

Всички възприеха радо-
стно презентацията на Ер-
син Исмаилов от 9 „а”
клас на СОУ „Хр.Ботев”

“Ïîåõàëè” - ñ òåçè
äóìè Ãàãàðèí ïîëèòà

â Êîñìîñà
-„Докосване до необятния
Космос”.

Филмът „Не трябва, ста-
рик, не трябва”, заснет на
територията на нашето ле-
тище, бе прожектиран от-
ново и в него активно уча-
стие са взели летците- пи-
лоти подполк.Ив.Апосто-
лов, к-н М.Атанасов, к-н
Ж.Желязков, к-н Й.Ива-
нов, подполк.Георгиев /
Жоко/.

Мили съграждани,
нека си припомним бля-
съка на празника 12 ап-
рил, тържеството на не-
говите форми и истори-
ческите думи на Гага-
рин , разнесли се по ра-
диоефира :”Поехали!” и
известили на целия свят,
че човекът започва да
става покорител на неиз-
вестния, дори досега не-
обятен Космос.

Георги ЙОВЧЕВ

Всеки ден от 14.00 ч.-16:00ч.
в кабинета на д-р Урал Бекиров.

Такса 12 лв.
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