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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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Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направите във
всички пощенски станции на Общи-

ната и в книжарница

“Рива” / до Музея /
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“BKdesign” Компл. “Марина
Сити”  предлага;  Предпечат
и  печат,  визитки,  флаери,
брошури,  плакати,  сувени-
ри,  надписи  от  фолио,
транспаранти,  знамена,
табели,  светещи  табели,
обемни  букви,  облепяне
на  автомобили,  билбордо-
ве.

 Тел  :0888  94  25  23 0885

97 91 10   /10-8/

bkreklama@gmail.com
*Магазин  за  цветя

“Андрияна”  гр.  Балчик
у; .   “ Черно  море”  1 2 ,
предлага: разнообразен
рязан  цвят,  стилни  бу-
кети   и   аранжи ровк и,
доставка на цветя.

Сватбени  букети   и
зацветяване на зали.

Тел. 0889/614 873/2-2/
*Стая  хотелски  тип,

баня,  хладилник,  ТВ  -
кабел  ,   за   временно
пребиваващи  в  Балчик
или почиващи.

тел: 0895/115075 /3-1/

Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Ресторант Балчик
предлага всеки ден

различно обедно меню
и доставка по офисите

и домовете.
Тел. за заявка:

7 - 28 - 09
 0893 576 410
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Централната автомобилна школа за донаборници към ДОСО Балчик
Организационният комитет за честване на 45 г. от откриването на

бившата ЦАШ за донаборници към Доброволната организация за
съдействие на отбраната в гр. Балчик. КАНИ бившите

автоинструктори, служители, работници и завършили школата за
шофьори на юбилейното тържество.

То ще се състои на 6 септември т.г. Според пункт пред школата в
10:00 часа. Тържественият обяд ще бъде в ресторант „Лотос”

(бившата сграда на ДОСО - Балчик). Кувертът е 14 лв. на човек.
Записване до 30 август.

За сведения и справки на тел: 0886 021 877 и 0889 223 674
(М.Йочев)

от Организационния комитет

ОВЕН
Финансовата  стабилност,  към  която

отдавна се  стремите  сега  започва  трайно  да
присъства  до  вас.  Можете  спокойно  да  си
позволите  набелязани  и  отлагани  досега

покупки.  Въпреки  това  за  момента  не е  удачно  да  давате
пари на  заем. Намерете малко време,  за да останете насаме
със  себе  си.

ТЕЛЕЦ
От професионална  гледна  точка ви очаква

една наистина  успешнa  седмица.  Полагате
основите  на  нещо  мащабно,  затова
изпипвайте  всичко  до  най  -  малката

подробност.  Не  бъдете прекалено  мнителни  към човек от
обкръжението  ви,  но пък  и  предпазливостта няма да  ви е
излишна. Колкото  повече  доверие,  толкова  повече  радост.

БЛИЗНАЦИ
Необходима  преди  всичко  концентрация,

особено  ако  ви  очаква  отговорен
ангажимент.  Мислите  за  прекалено  много
неща  едновременно,  притесненията  ви,  за

част от които,  са неоснователни. Отдъхнете си и  се  заемете
сериозно  с  работа.  Ако  сте  на  път,  не  забравяйте  да
проверите дали сте  направили всичко, което трябва.

РАК
Опитвате се да бъдете полезни  на всички,

с  които  контактувате  и  това  ви  доставя
удоволствие.  Помислете  обаче  и  за
собствените си сили и не ги хабете излишно.

В  определен  момент природата ви ще се  прояви и вие  ще
покажете това, което ви създава напрежение. Не потискайте
нищо,  ако  се  надявате на съпричастност.

ЛЪВ
Често  ще  сменяте  настроенията  си  през

тази седмица,  а  това  едва ли ще ви помогне
в работата. Придържайте се към онова, което
се изисква  от  вас,  за  да  не  ви  помислят  за

своенравни.  Желаете  да имате  повече  свобода,  но  засега
се  задоволете  с  настоящето.  Всяко  проявено  от  вас
търпение  ще  бъде  възнаградено.

ДЕВА
Чувствате  се  в  добра  форма  и

ентусиазирани  да  покажете  способностите
си  в  сферата,  в  която  сте  най  -  добри.
Усърдната  ви  работа  със  сигурност  ще  се

отрази благотворно на финансовото  ви  състояние. Имайте
повече доверие  на близките си,  защото те проявяват чудеса
от храброст  за  да ви  доставят  удоволствие и радост.

ВЕЗНИ
Очаквайте  добро  развитие  на

професионалните  си дела. Това, върху  което
работите  от  доста  време  най  -  после  дава
своите  резултати. Имате  немалко  поводи да

благодарите на късмета си. Вашият любим човек има нужда
от  вниманието ви. Също не по-малко важно е да намерите
време  и  за родителите  си.

СКОРПИ ОН
Навременните  ви  и  точни  действия  в

деликатна  ситуация  силно  ще  повишат
авторитета ви. Хората  около  вас  се чувстват
защитени,  когато  вие  сте  наблизо.  Не  се

поддавайте на ласкателствата, с които ви засипват околните,
и  не губете трезвата  си преценка  за реалността. Пътищата
ви  към  успеха  са открити, от  вас  зависи  посоката.

СТРЕЛЕЦ
Седмицата   носи промяна  във  всяко  едно

отношение.  Не  позволявайте  на
въображаеми проблеми  да ви  завладеят и да
диктуват поведението ви. Имате реален шанс
да  подобрите  значително  финансовото  си

положение,  без  да правите  сериозни  инвестиции.  Нужно
ви е  само малко  повече  находчивост и вяра в себе  си.

КОЗИРОГ
Започвате седмицата  с  огромни  амбиции

и  по  всичко  личи,  че  ще  успеете  да  ги
осъществите.  Страстта  ви  към  новото  ще
ви отведе на  интересно място сред още по-

интересно  обкръжение.  Не забравяйте  за  любимия  човек,
който  така  търпеливо  присъства  до вас.  Вие  сте хора  на
честта,  но понякога  забравяте за нея.

ВОДОЛЕЙ
Чувствате се отлично. Свежи и изпълнени

с  енергия,  едва  ли  ще  имате  трудности  с
предстоящите ви ангажименти. Опитайте  да
не  бъдете  толкова  взискателни  към  другите

и  не  прекалявайте  с  упреците.  Защото  и  вие  понякога
грешите.  Оставете  любовните  се  терзания за по-късен час,
когато  със  сигурност  ще  можете  да  ги  решите.

РИБИ
Очаква ви  повече работа  през седмицата

и  ви  е  нужна  добра  организация,  за  да  се
справите  с  предизвикателствата.  Някои  от
вас  ще  предприемат  стъпки  в  нова  и

нетипична  област,  което  налага  да  бъдат  пределно
премерени в действията  си. Вроденият ви усет и интуиция
ще  ви помогнат да  се  справите  блестящо.

                                                                              /Б.Т/

Продавам
*Продавам  Опел-

Мовано,  202  кубика,
дизел,  2002  г.,  дясна
дирекция, товарен, 3,5 т.

тел: 0884/ 103361
       0894/ 391477
*Продавам  Опел-

Сагно, 202 кубика, бензин,
2004,  всички  екстри,
дясна дирекция.

тел: 0884/ 103361
       0894/ 391477
  *Продавам  партерно

помещение  22  кв.м.,
удобно за офис във Варна
до Базар  Левски, 16  000
евро.

Тел 052/30 16 65 /4-3/
*Продавам  двустаен

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

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

       Купувам
*Купувам  в град  Балчик
малка къща с малък двор
или малък апартамент.
Тел: 0899 079 138 /2-2/
*Купувам земеделска земя  в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змее-
во, Дропла  Тел:  0878  438

684, 0899 457 479

Разни
*  Търсим  сервиньор  на

половин  ден  -  сутрин,  с
английски  език.

тел:  0889/  233684      /2-1/
*  Стая  хотелски  тип,

баня,  хладилник, ТВ-кабел,
за  временно пребиваващив
Балчик  или  почиващи.

тел:  0895/  115075      /3-1/

*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 /10-7/

*Търся почасова ра-
бота след 20:00ч. “каме-
риерка, чистачка, мия-
чка, детегледачка.

Тел: 0897 404 057 /10-6/
*Монтаж на домофонни

уредби и SOS ел. услуги
Тел 0887 635 71 /10-8/
*Търсим  сервитьор  на

половин  ден  -  сутрин,  с
английски език.

тел: 0889/ 233684  /2-1/

*Продавам  четири
двойки фазани по 40 ле-
ва двойката.

Тел. 0899 836 964
*Рекламна  агенция

Кметът  на  Община
Балчик Николай  Анге-
лов подписа на 9 август
в МРРБ договор за предос-
тавяне на  безвъзмездна
финансова  помощ
ВG161PO001/1.1-10/2010
"Подкрепа за създаване и
промотиране на иновати-

вни културни  събития”.
Спечеленият от Общината
проект  се нарича „Балчик
– сцена на изкуствата” и е
на стойност 525 540 лева.

С парите  от проекта
ще бъдат финансирани
събития и фестивали от
културния  календар  на
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морския  град.  Част  от
средствата ще бъдат на-
сочени в закупуване на
видео и аудио апаратура,
сцена и плаващ екран, на
който да бъдат експони-
рани концерти, филми и
театрални  постановки.

             Сава Тихолов

  Уважаеми съграждани,
Каним Ви на плейоф фазата в националния турнир по аматьорски футбол
Ариана Аматьорска Лига във Варна. Стотици любители на футбола от региона
се включиха миналата седмица в борбата за титлата. Предстои вторият етап в
турнира между 12-14 август, когато ще бъде определен новият шампион на
Варна. Заповядайте за началото на плейофите в петък, 12 август от 15:30 ч., на
пл. “Независимост”, където ще бъде изграден атрактивният мобилен стадион
“Ариана Арена”. Уникалното футболно съоръжение е без аналог досега в
страната и разполага с изкуствена тревна настилка от най-ново поколение и
трибуни за 500 души, подобни на тези, които ще се използват на Олимпийските
игри в Лондон през 2012 г. Кметът на община Варна, Кирил Йорданов, ще
постави начало на втория етап в надпреварата. Очакваме ви! В рамките на
турнира Ариана  Аматьорска Лига,  организираме и  футболен  двубой  между
медии от Варна, който ще се проведе на 14 юли от 15.20 ч. на стадион “Ариана
Арена”. Организаторите от Ариана канят всички представители на медиите да се
запишат за участие в турнира. Мачът ще бъде проведен при събиране на
необходимата бройка представители на медии. Варна ще бъде домакин и на
големия заключителен турнир на Ариана в началото на септември месец (02-
04.09). В него 16-тината финалисти от всички градове ще се борят за голямата
награда на Ариана – приятелски двубой срещу Шампиона на България Литекс   /Б.Т/
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