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 * Обяви * Обяви * Обяви *

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 Рибарски пл.) 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
Бързи влакове Вн-Сф - 11:00; 12:50; 21:55; 22:20;
07:50 (експрес).
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
Погребално обслужване “НИССИ” 0897 885 042
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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Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направите в
книжарница

“Рива” / до Музея /

Купувам
*Купувам земеделска земя
в Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово,
Дропла, Кремена, Сено-
кос, Балчик. Изготвям до-
кументи.
Тел: 0888 427 288, 0895,
718 383                        /3-2/
*Купувам земеделска земя
в общ. Балчик, Каварна, Г.
Тошево, Шабла, Добрич,
Крушари. Плащам веднага.
Тел: 0888 427 288,
0895, 718 383              /3-2/

*Купувам апартамент
без посредник.

Тел: 0895 733 993
*Купувам зем. земя в

Балчик, Царичино, Гурко-
во, Тригорци, Соколово,
Сенокос, Змеево, Дропла,
Храброво.

Тел: 0886 462 784; 0878
462 784                 /2-2/

*Купувам зем.земя в Ка-
варна, Шабла, Дуранку-
лак, Ген. Тошево, Добрич,

Тервел, Тутракан, Силис-
тра.

Тел: 0878 462 784; 0886
462 784                    /2-2/

Продавам
*Продавам къща в с.

Одърци, 1600кв.м двор.
Тел: 0888 403 211    /4-4/
*Продавам изгодно

парцел 640 кв.м в
регулация, на ул. “Ст.
планина” до пожарната и
летище Балчик с лице на
асфалтов път.

Цена по договаряне от
собственика, 0% комисионна.

Тел: 0889 614 762    /4-3/
*Продавам микробус

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

Тел: 0886 746 761

Разни
*Давам магазини под

наем (подходящи за месо и
зеленчуци)

Тел: 0898 727 944  /5-2/
*Давам гараж под наем

в бл. 35.
Тел: 0579 7 63 39
0888 702 805      /4-2/
 *Под наем гарсониера

в гр. Добрич, бул “25 се-
птември”  №39.

Тел: 0888 403 211   /4-4/
*Търся квартиранти

за самостоятелна бок-
сониера, напълно обза-
ведена, с климатик, без
хазяи във Варна близо
до лятно кино “Тракия”.

Тел: 0889 888 972
052 780 908;
052 803 248            /4-1/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-22/
*Младежки студентски

бригади, стажове и спе-
циализации - Англия,
Италия, Кипър.

Тел: 0889 636 280 /10-4/
*Търсим сервитьор/ка

за целогодишна работа в
новостроящ се ресторант
в “Марина Сити”.

Тел: 0897 062 002   /2-1/
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В залата на галерия  „Ти-
хото гнездо” в Двореца в
Балчик е подредена излож-
ба на добричката художни-
чка Галина Върбанова. Тя
завършва  факултета по
Изобразително изкуство със
специалност скулптура във
ВТУ ‘’ Св. Кирил и Мето-
дий’’. В творческата и био-
графия са отбелязани учас-
тия в Национални изложби
на учителите-педагози във
Велико Търново, окръжни
изложби в гр. Добрич, а съ-
що и две самостоятелни из-
ложби  в художествените га-
лерии в Балчик и Каварна.

Това е третата самостоя-
телна изява на авторката.
Галина Върбанова е творец
с различни търсения в изо-
бразителното изкуство. Тя
с успех работи живопис, ак-
варел, керамика, приложни
изкуства, които предполагат
различни изразни средства.

Шестнайсетте живописни
пастелни рисунки, са под-
чинени на търсенията на
художничката в областта на
стилизацията на формата,
цвета, символиката. Тя на-
селява своите картини  със
силно обобщени и стилизи-
рани образи - на слънчевия
диск,  женски тела, антични
съдове, митични същества
миди, символни елементи.
Художничката признава, че
черпи вдъхновение от  при-
родните форми и от цялата
гама от образи, отражения и
цветове, които я обкръжават.

Творбите носят заглави-
ята „Изгрев”, „Морска сим-
фония” „Слънчев знак” ,

„Нереиди”, „Морско дъно”,
което условно разделя изло-
жбата в три теми: тема пос-
ветена на Слънцето  изгре-
вът в различните му вари-
анти, цветовете на слънцето
са потърсени в различните
му фази - от изгрев до залез.

Втората тема е посвете-
на на жената и женското на-
чало. „Вечното женско”  са
последните думи на Гьоте
във втората част на Фауст,
което  насочва желанието на
човека към трансцедентно-
то. „Жената е бъдещето на
човека” пише Луи Арагон.
Пиер Тейар дьо Шарден ви-
жда в този израз „самото
име на любовта като вели-
ката космическа сила.”  Сил-
но стилизираните женски
фигури са преплетени в
слънчевия диск, изтеглени
са нагоре, едната стъпила
върху мида, а други две фи-
гури са вплетени в слънче-
вия кръг. Символиката на
слънцето е многозначна, но
тук тя се схваща като изто-
чник на светлината и топ-
лината на живота, на живо-
творното начало.

Третата тема е свързана с
морето, с вечното му движе-
ние и промяна. Морето е
символ на динамиката на жи-
вота. Всичко излиза от море-
то и всичко се връща в него:
място на ражданията, преоб-
разованията и възраждания-
та. Водата в движение, море-
то символизира преходно
състояние между все още
„безформените възможности
и оформените реалности”.
Морето е едновременно об-

раз на живота и смъртта.
Плавните и деликатни

вълнообразни линии изг-
раждат абстрактни обра-
зи, които остават впечат-
ление за  движение, като
че ли плуват в простран-
ството.  Единствено наи-
менованията  на творби-
те подсказват накъде да
поеме ми сълта ни.  В
„Морска симфония”  аб-
страктната форма ни ув-
лича с динамиката на цве-
товете - от топлата чер-
вена гама до  хладните си-
ньо  виолетови нюанси;
„Нереидите”  митологи-
чни същества, морски ни-
мфи обитателки на море-
то олицетворения на не-
говия плисък, тук са изо-
бразени  увлечени  в танц,
а  стилизираните изобра-
жения  на  ракови ни ни
припомнят си мволното
им  зна чен ие.  Морска та
раковина подобно на вси-
чки черупки е свързана с
архетипа: луна-вода, за-
раждане-плодородие.

И не на последно място  е
изборът на живописната те-
хника  тази на сухия пас-
тел. Чрез пастелните багри,
които имат нежни, меки, чи-
сти, но интензивни тонове,
с матова повърхност е по-
стигната голяма преливност.
Така в творбите си художни-
чката  умело съчетава дина-
мика, ритъм и характер на
формите посредством свет-
лина и сянка и топло и студе-
но, и богатство на колорита.

Христина ПАНАЙОТОВА,
                      културолог

ОВЕН
Седмицата е прекрасна за вас, но поради

несъщественото, с което сте се захванали
има опасност да не го усетите. Отърсете
се за миг от неприятностите и се огледайте.

Имате чудесни възможности за приятно и свежо
прекарване. Пазете се стремежът ви към свобода да не
изостри отношенията ви с партньора.

ТЕЛЕЦ
Бъдете търпеливи с каквото и да се

занимавате. Недостатък може да се окаже
желанието ви да видите на момента
осъществено онова, към което се стремите.

В този случай спокойното отношение към нещата и
последователността са най-добрите съветници.
Общуването с близки хора ще е благотворно и зареждащо.

БЛИЗНАЦИ
Каквито и усилия да ви струва това

останете си в къщи  и се опитайте да бъдете
максимално полезни на себе си и на
семейството си. Със свежото си чувство за

хумор ще успеете да създадете приятна атмосфера около
себе си. Поканете приятели на вечеря към края на
седмицата и се забавлявайте.

РАК
Добро самочувствие и жизнен тонус.

Ако има неща, които сте отлагали от доста
време, може би сега е подходящото време
да ги свършите. Каквото и да направите,

ще се чувствате удовлетворени от себе си и от факта, че
не сте загубили седмицата си в мързелуване. Не се
вглъбявайте в себе си.

ЛЪВ
Бъдете внимателни и не правете

категорични оценки. Усещате в себе си
желание за промяна и това ви вълнува.
Неудовлетворението не е добър съветник и в

никакъв случай не трябва да се поддавате на влиянието
му. Затова заемете се с нещо, което може да ви е
необходимо, като намерите начини и средства за реализация
на намеренията си.

ДЕВА
Внимавайте добре в постъпките си и

обмисляйте всяка своя дума. Вашата
праволинейност може да стане причина за раздяла.

Имате нужда от почивка, дори да намирате в себе си сили за
работа. Способни сте да стигате до физическо и психическо
изтощения в стремежа си да работите добре, но не бива да го
допускате. Направете нещо, което ще ви разтовари.

ВЕЗНИ
Тази седмица едва ли ще ви поднесе

изненади. Спокойни сте и малко неща  могат
да нарушат хармонията ви. Благоприятно
ще ви се отрази общуването с приятели,

любовни преживявания или творчески търсения. Правете
единствено неща, които са ви приятни и не се
натоварвайте с излишни емоции. Ползотворен ден за
учащите.

СКОРПИ ОН
Вашето великодушие и топлота ще

допринесат за доброто настроение където
и да сте. За  някои от вас ще се открие добра
възможност в професионален план. Ако се

реализирате в деловата сфера може да се наложи да
инвестирате значителни суми за да постигнете желания
резултат. За това пък рискът е минимален.

СТРЕЛЕЦ
Всичко, с което се захванете ще изисква

повишени усилия. Но резултатът ще бъде
задоволителен. Края на седмицата напълно
ще ви удовлетвори и със сигурност няма да

съжалявате. Възможно е някои от вас да имат притеснения
свързани със здравето, които са силно преувеличени. Все
пак за да сте сигурни, консултирайте се с лекар.

За някои от вас се очертават нови
запознанства и установяване на полезни
контакти. За други домашни ангажименти
може да ги затворят в къщи и да пропуснат

приключенията, които ви очакват навън. Изборът е ваш.
Имате нужда от свеж въздух и разнообразие, така че
осигурете си ги.

ВОДОЛЕЙ
Отлични възможности да осъществите

ваше отдавнашно желание ви се откриват.
Не ги пропускайте поради мързел или
неувереност. Не си намирайте оправдания,

а действайте. Всичко и всички са на ваша страна, остава
само да направите първата стъпка. Седмицата е подходяща
и за активен отдих.

РИБИ
Бъдете толерантни към другите, избягвайте

противоречията и се постарайте да завършите
напълно започнатите си дела. Успехът ви ще зависи
най-вече от решимостта ви да отстоявате позициите

си. Това за вас е от жизнена важност. Не ви очакват някакви значителни
трудности, просто не изневерявайте на себе си.       /БТ/

КОЗИРОГ




