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 * Обяви * Обяви * Обяви *

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 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
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
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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Продавам
*Продавам двустаен

апартанмент в ж.к Балик,
67 кв.м, изгодно.

Тел 0898 26 18 78, 0896
01 26 55 /2-1/

       Купувам
*Купувам земеделска земя  в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змеево,
Дропла Тел: 0878 438 684,

0899 457 479

Разни
*Ресторант “Панорама”

търси сервитьор/ка и
миячка.

Тел: 0879/ 441 878 /2-1/
*Търся начален учител

за частни занимания на 7
год. дете.

Тел: 0888 930 300 /2-1/
*Промоцията на книгата

“Жироскопна изповед” от
Г. Йовчев ще се състои на
8-ми юли 2011г. от 18:00ч.
в Худ. галерия - Балчик.
Канят се да присъстват
всички любители на
литературното изкуство.

*От 1-ви юни 2011г. д-р

Пламен Владов работи в
кабинета си на ул. Б. Янев
срещу бл. 34 в ж.к Балик и
записва пациенти по здравна
каса. Работно Време -
понеделник, сряда и петък от
14:30 до 20:30; вторник и
четвъртък от 7:30 до 13:30;
съботаи неделя - на повикване
на тел 0893 90 88 36, 0893 90

88 38, 0898 41 98 15 /10-4/

*Търся почасова работа
след 20:00ч. “камериерка, чи-
стачка, миячка, детегледачка.

Тел: 0897 404 057 /10-3/
*Монтаж на домофонни

уредби и SOS ел. услуги
Тел 0887 635 71 /10-5/
*Монтаж, ремонт и про-

филактика на климатици -
всички марки. Вентилация
и соларни системи. Ел инс-
талации, окачен таван, зи-
дария, хидроизолация.

Тел: 0884 985 983 /5-2/
*Заменям апартамент 73

кв.м в ж.к Балик, бл.12 за гар-
сониера срещу доплащане.

Тел: 0885 428 367  /10-8/
*НСИ изплаща в Банка

ДСК хонорари на всички пре-

броители, консултанти и др.
сътрудници в преброяването.
Същите трябва да попълнят
данъчни декларации в ОбА.

*Продавам четири двойки
фазани по 40 лева двойката.

Тел. 0899 836 964
*Рекламна агенция

“BKdesign” Компл. “Мари-
на Сити” предлага; Пред-
печат и печат, визитки, фла-
ери, брошури, плакати, су-
венири, надписи от фолио,
транспаранти, знамена, та-
бели, светещи табели, обем-
ни букви, облепяне на ав-
томобили, билбордове.

 Тел :0888 94 25 23 0885
97 91 10  /10-5/

bkreklama@gmail.com

Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

ОВЕН
Освободете се от мисли, които ви пречат

да погледнете напред. Материални
придобивки ще подобрят самочувствието
ви и ще ви накарат да потърсите подаръци

за близките си. Ще се справите с проблем, който ви
притеснява. Това ви дава увереност да продължите и да
работите все по-усърдно.

ТЕЛЕЦ
Прокарвате идея, която ще стане

основата на бъдещ, печеливш проект. Не
изключвайте и други съмишленици, ако
около вас има такива. Много скоро ще

станете център на внимание и ще имате нужда от тях.
Разбирателството, към което се стремите в отношенията
си с любим човек ще се получи, но за това трябва по-често
да го поощрявате.

БЛИЗНАЦИ
Празниците ви ще е наситен на емоции и

добро настроение. С лекота ще изгладите
отношенията си с човек от обкръжението
ви и това ще направи и двама ви щастливи.

Очарованието ви е силно, използвайте го. Радостни ще
бъдете и от новините, които ще дойдат. Покана за гостуване
в чужбина, или гости от там. Както предпочитате.

РАК
Деловите задачи ще ви погълнат и за

личен живот ще ви остане малко време.
Запазете търпение и не предизвиквайте
събитията по отношение на вълнуващ ви

въпрос. Всичко с времето си. Грижите ви по нова и малко
позната задача ще ви накарат да потърсите съдействието
на хора от бранша.

ЛЪВ
Активността ви ще впечатлява и често

ще ви създава проблеми. Не ставайте
прекалено критични към хората, с които
работите. На всеки може да се случи да

сгреши, особено, ако се занимава с много задачи на куп.
Така, че и вие не сте застраховани. В дома си ще намерите
спокойствие и разбиране.

ДЕВА
Потърсете начини за разтоварване. На

път сте да стигнете до краен предел в умората
и напрежението си. Запазете добрия тон и
не прекалявайте в желанието си да свършите

всичко непременно през празниците и непременно вие.
Дайте право и на другите да се изявят. Една добра новина
ще ви накара да подобрите желанията си.

ВЕЗНИ
Има нещо, което ви притеснява на

работното място. За това говорете открито
с колегите си и не потискайте тревогите в
себе си. Домашната работа няма да ви

избяга, не допускайте тя да ви разколебае за удоволствията
вечерта. Нуждаете се от тях, дайте им преднина. Капризите
на съдбата ще ви срещнат с някой.

СКОРПИ ОН
Целеустремено ще се насочите към

работата си и ще приключите в срок и
успешно задачите си. Отношенията ви с
околните са добри и това прави всички

приветливи и добронамерени. Очаквайте новини, свързани
с някой, когото не сте виждали от дълго време. Някои ще се
изправят пред изкушения, пазете се.

СТРЕЛЕЦ
Ще се наложи да вземете решение по

въпрос, който достатъчно дълго вече сте
отлагали. Съдбата ще ви улесни, ако
разбира се това търсите. Не правете нищо

от позицията на някой друг, това може да ви създаде
неприятности. Вечерта ще имате важен разговор с човек,
с когото имате да изясните отношенията си.

КОЗИРОГ
Наситени на срещи и делови контакти

празнични дни. Въпроси от професионален
и търговски характер ще ви се отдават с
лекота. Бъдете коректни и не

пренебрегвайте интересите на онези, с които работите.
Всеки опит да злоупотребите с тях ще бъде наказан, и то
по начин, който ще ви донесе повече страдания.

ВОДОЛЕЙ
Позитивното ви отношение към живота

и работата ще правят лесно осъществими
целите ви. Предстои да научите добри
новини, свързани най-вече с бъдещите ви

планове. За някои се очертава пътуване зад граница,
промяна на работното място или на семейното положение.
Етичността ви ще ви донесе повече одобрения.

РИБИ
За вас е важно да се обграждате с хора,

които обичате, и които ви обичат. Това ви
кара да се чувствате значими, окриля ви,
давате простор и широта на мисли и

действия. Търсете добрите взаимоотношения и ще имате
усещане за пълнота и удовлетвореност. Целите ви са на
път да се осъществят.                     /Балчишки телеграф/

“Мило ми е, мамо,
в Добруджа да ида”
звуча по улиците на
италианския град
Сан Кандидо тази съ-
бота, където се про-
веде дефилето на хо-
ровия фестивал “Ал-
та  Пустерия”.  “Чао
Булгария!” се чува-
ше най-често около
гласовитите балчиш-
ки състави - “Добру-
джанки” и групата за
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популярни песни.
Певците от двата хо-

ра представиха Бълга-
рия в един от най-зна-
чимите фестивали в
Италия, където се сре-
щнаха 3000 певци от 89
вокални състава на 15
националности. В изне-
сените няколко концер-
та в полите на Тиролс-
ките Алпи фолклорни-
те ни песни и най-доб-
рите образци на бъл-

гарската популярна пе-
сен срещнаха дълги и
искрени аплодисменти
от публиката, а дири-
гентите Райко Тонев и
Сава Тихолов получи-
ха поздравления за от-
личното представяне на
балчишката хорова об-
щественост в Италия от
проф.Стефано Дженти-
ли – президент на хоро-
вия фестивал „Алта Пу-
стерия”.                  /Б.Т/




