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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
Каварна, Шабла, Дуранкулак, Г.
Тошево, Добрич, Тервел, Тут-
кракан, Сислистра. Тел: 0886
462 784 , 0878 462 784     /2-1/
*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/
*Купувам земеделска земя в
Гурково,  Царичино,  Три-
горци,  Соколово,  Дропла,
Кремена,  Сенокос,  Балчик.
Изготвям  документи.
Тел:  0888  427  288,  0895,
718 383                        /2-1/
*Купувам земеделска  земя в
общ. Балчик, Каварна, Г. То-
шево,  Шабла,  Добрич, Кру-
шари.  Плащам веднага.
Тел:  0888  427 288,

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

0895, 718 383                      /2-1/

Продавам
*Продавам  холна

гарнитура,  хладилник  -
фризер  “Siltal”,
автоматична  пералня
“Indesit”, готварска печка за
вграждане.

Тел: 0887 021 133    /2-1/
*Продавам  стартери,

дина ма ,   гуми  и   др уги
части за “Шкода Мадара”,
“ИФА”,   “Форд Транзит”
и  “Опел”.

Тел: 0899 894 433    /4-2/
*Продавам  фризери  -

“Норд  -  вертикален  с  6
чекмеджета и “Liebherr”
-   х о р и з о н т а л е н   т и п
ракла.

  Тел:  0899  894  433  /4-2/
*П р о д а в а м   а п а р т а -

мен т   Н С  за д   об щи н ски
п а з а р   в   ж к   “ Б а л и к ”   и

п а н е ле н   а п а р т а ме н т   с
об за в еж д а н ет о.

Тел: 0889 921  187,  0885
011 694                        /5-2/

*Прода в ам   га рсон ие-
ра в жк. Балик бл. 34  , вх
Г

Тел: 0579  7 36 01
*Продавам  микробус

“Форд  Транзит”,  15+1,
лицензиран, 2000 г., може и
с работно място договаряне

Тел:  0886  746  761

Разни
*Ремонт  на вили
Тел:  0895037550    /30-13/
*Хотел  “Балчик”  търси

сервитьори  -  регистратори
за дневна и нощна смяна.

Тел:  0579  7-28-09
*Търся  работа  като

администратор,  нощна
смяна  - с руски, румънски и
чешки  език.

Тел:  0888  699 662  /4-1/

ОВЕН
Не  се оставяйте  да  бъдете  въвлечени  в

междуличностен конфликт,  защото това ще
ви  създаде  излишно напрежение. Можете,
с вроденото си усещане за нещата и хората,

да  намерите  верния  тон.  Съвета  към  вас  е  да  не  се
дистанцирате,  а  да  влезнете  смело  в  ситуацията.  С
постоянния  си  партньор  ще изживеете нови  емоции.

ТЕЛЕЦ
Възможно  е  да  ви  въвлекат  в  интригите

си  недоброжелатели.  Не  давайте  воля  на
емоциите  си,  а  запазете  спокойствие.
Деловите  ви  занимания  ще  донесат
резултати,  но на  по-късен  етап.  Децата ви

имат  нужда  от  вас.  Проверявайте  всяка  информация
свързана  с бизнеса  ви и не оставяйте нещата ви да  зависят
от  друг.

БЛИЗНАЦИ
Възможно е да  сте  по-раздразнителни  и

в  повишено  емоционално  напрежение.
Избягвайте  стреса  или се разтоварвайте  от
него в  компания на приятни  за  вас хора. В

служебен план не се ангажирайте с  повече от текущите си
задачи. Резервирано  сте настроени  към предложението  на
приятели за  пътуване  зад граница.

РАК
Търпението ви е възнаградено. Ще имате

възможност да разгърнете потенциала  си в
реализацията  на  ваш  отдавнашен  проект.
Бъдете  умерени  в  разхода  на  енергия.
Всяко излишество след време ще се наложи

да бъде  възстановено, но на по-скъпа цена. Ако трябва  да
решавате  важен  за  самите  вас  проблем,  допитайте  се  до
интуицията  си.

ЛЪВ
От дадеността ви ще бъде  приемана без

резерви.  Не  всички,  които  ви  се  изтъкват
като  ваши  приятели  са  такива.  Запазете
дистанция за да продължите своя успешен

ход  в  кариерата  си.  Очертава  се  пътуване,  чиято
подготовка  трябва  да  започне  сега.  Станете  по-
организирани и не оставяйте нещата за в последния момент.

ДЕВА
Резултатите  ви  са  обнадеждаващи.  Това

ви  дава  увереност,  че  сте  на  верния  път.
Ангажиментите  ви изискват усилия,  но си
заслужава. За тези, които работят с клиенти

да бъдат  предпазливи при боравене  с пари  и други ценни
предмети.  Едно  ново  усещане  ви  кара  да  се  чувствате
неспокойни,  но и  в  известна степен щастливи.

ВЕЗНИ
Дребните  неща  понякога  говорят  за

успеха.  С  партньорите  си  ще  обсъждате
бъдещи  планове.  Предстои  да  изложите
собствените  си  виждания по  проблеми  от

бизнеса ви. Безработните имат реални шансове за намиране
на  работа.  Някои  ще  бъдат  ангажирани  с  неотложни
ремонтни  дейности.

СКОРПИ ОН
В служебен план добрите новини ще идват

една  след  друга.  Със  задоволство
отбелязвате,  че сте ценени и предпочитани
като  партньори.  С  премерен  тон  и  чаровна

усмивка  лесно  постигате  своето.  Консултация  със
специалист ще ви бъде само от полза, било за здравето или
за  бизнес.

СТРЕЛЕЦ
Завършвате  проект,  който  е  погълнал

много  усилия,  нерви  и  време.  Не
настоявайте  за  забравено и никому ненужно
припомняне,  което  само  би  ви  натъжило.

Очаква  ви  сполучлив  избор  на  вещ,  свързана  с  дома  и
семейството.  Успех  за  тези  от  вас,  които  се  занимават  с

туризъм.

КОЗИРОГ
В  бизнес-отношенията  ви  са  възможни

недоразумения.  Бъдете  внимателни,
договореностите  ви  могат  да  се провалят.
Съществува риск от измами. В този ред на
неудачи  ще  се  вълнувате  от  поведението

на  ваш  близък. Резултатите ще  са  добри,  ако  се  заемете  с
неща, които  ви  носят  настроение.

ВОДОЛЕЙ
С  ведрина  и  настроение  ще  отхвърляте

една  по  една  задачите  си.  Имате  шанс  за
нова  работа  или  допълнителни  доходи.
Всяко отклонение или  недоглеждане  ще  ви

струва  нерви,  пари  и  време.  Любовен  триъгълник  ще  ви
накара да погледнете с други очи на някой,  който ви е бил
скъп  до сега човек.

РИБИ
Не  пренасяйте служебните  си  проблеми

у  дома.  Близките  ви  имат  нужда  от  вас  и
вашите грижи. Ще получите известие от да-
лече и това ще стане повод да планирате от

сега  следващите седмици. Нещата  се подреждат според оча-
кванията,  но  заедно с  това ще нарастват и отговорностите

Фотопленер с елементи на уъркшоп под мотото "Как да покажем едно
кътче от България със средствата на фотографията?" - специални гости доц.
Петър Абаджиев и Генчо Петков ф.х.

Организатори:
- Фото Клуб „Осмо Изкуство"
Със съдействието на:
- Община Балчик
- Държавен културен институт - Културен център "Двореца"
- Фотографски системи ООД - официален дистрибутор на Sigma и Lowepro

за България
- Интер Дата Системи ООД - официален вносител на Sigma и Lowepro за

България
- Олимпус България
**СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ**
Краен срок за записване - 20 Май 2012 година - неделя.
Краен срок за плащане - 21 Май 2012 година.
За повече информация, посетете:
http://8artclub.com/na4alo_login_sab_adm.php?id_sab1=25
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23-27 Ìàé 2012 ãîä.

27-годишният  бълга-
рин Стефан Христов, съ-
стезаващ се за турския ко-
лоездачен  клуб  Брисас-
пор,  триумфира  в  Гран
При  „Добрич”.  Той  спе-
чели масовия старт с дъл-
жина 195 километра, като
спря  хронометрите  на
4:38.50 часа. Само на 8 се-
кунди  от  него  завърши
Владимир Коев от отбора
на Гваделупа,  а трети  на
1.23  минути  се  класира
унгарецът  Кристиан  Ло-
ваши  от  румънския  тим
Туснад.  Място  в ТОП  6
намериха  още:  Харалам-
бос Кастрантас (Гърция),
Небойша Йованович (Сър-
бия) и  Апостолос Буглас
(Гърция).  Победителят
получи  красива  купа  от
кмета на Добрич Детели-
на Николова и 1500 евро.

 Êîëîåçäà÷íî Ãðàí ïðè “Äîáðè÷”

Вицешампионът  прибра
750  евро.

„Изключително  много
съм  доволен от  днешния
ми  успех.  Поздравявам
домакините за перфектна-
та  организация.  Община
Добрич  съвместно с Изи-
да и Българския колоезда-
чен  съюз  дадоха  пример
как  трябва  да се  развива
колоезденето  в страната”,
заяви след финала Стефан
Христов.

Общо 80 състезатели от
16  клуба  взеха участие  в
последния старт от между-
народната надпревара, ко-
ято е от категория 1,2 и но-
си точки за световната ран-
глиста на ЮСИ.

По време на церемония-
та Детелина Николова по-
здрави всички  участници
и заяви, че за първи път в

62-годишната история ко-
лоездачната Обиколка  на
България участниците ще
финишират  в Добрич  на
15  септември. Шефът  на
фирма Изида Младен Ма-
теев, който  е и  председа-
тел на спортната комисия
към  Общинския  съвет  в
Добрич  също  поздрави
колоездачите. Той е кате-
горичен,  че  в  Гран  При
„Добрич” са взели участие
железни  мъже,  които  са
проявили  голяма  воля  и
майсторството. В послед-
ния  ден  многобройната
публика отново проследи
изявите  на майсторите  в
мъжкия спорт, а по време
на церемонията зрителите
по традиция получиха по-
даръци от домакините.

Колоездачите  минаха
през Балчик и Каварна.

Отхапахте ли си от вафлата на Бойко Борисов ? Струва само 35 ст.




