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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 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 - 19.00 ч. събота: 8.00 - 12.00; неделя - почивен ден 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
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
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

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, 8.30 - 17.00;
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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Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени

дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;

0877 407 352 /6-6/

Електронно реле“Дневни светлини”

*Купувам зем. земя в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699                       /12-5/
*Купувам земеделска земя
в Балчишки, Каварненски,
Шабленски, Ген.
Тошевски, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и
Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,
0886 462 784           /10-3/

Продавам
*Продавам мотопед

Марка: Лифан, произво-
дство: Тайван, 49 куб. см,
първа регистрация -
10.06.2008 г. Цена - по
договаряне.

Тел.: 0899 233 248
* Продавам апартамент,

2 стаи, в блок № 5.
Тел: 0893 792 190    /4-1/
*Продавам 500 кв.м.

дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по догова-
ряне. Тел: 0898 34 33 44

                               /4-3/
*Продавам изгодно пар-

цел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар-
ната и летище Балчик с лице

на асфалтов път.
Тел: 0889 614 762 /20-2/

Разни
*На 2 септември 2013 от 18:00
ч. в к.ц. “Двореца”, в галерия
“Тихото гнездо” се откри
изложба на художници -
керамици от Румъния .
Заповядайте!
*Фирма “Северна Коро-
на” - Дивиация - корекция
на компаси.
Тел: 0888 41 44 24     /4-1/
* Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-геоло-
жки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-5/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-1/

Купувам
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ОВЕН
Имате сили да преодолеете

нерешителността си, действайте. Работен
проект ще се ускори благодарение на
умението ви да внасяте конструктивни

поправки и да търсите най-добрите начини за реализация.
Доверието във вас ще нарасне и ще ви помогне да заемете
по-висока позиция.

ТЕЛЕЦ
Обстоятелствата ще се променят често

и това ще ви принуждава да вземате
решенията си през тази седмица в движение.
Също така ще съпреживявате проблемите

на околните, като не пренебрегвате и вълненията си.
Подкрепата ви ще се оцени и няма да сте сами в трудностите.
Добри постижения за работещите в рекламата.

БЛИЗНАЦИ
Търговски сделки ще занимават

вниманието ви и ще увеличат финансите
ви тази седмица. Бъдете добронамерени
към околните и ще срещате подобно

отношение към себе си. Не и не прекалявайте в старанието
си да се харесате на някого. В домашна атмосфера ще се
чувствате добре. Осигурете си повече лично
пространство.

РАК
Емоционално сте по-малко устойчиви и

е възможно да влезнете в нежелани
конфликти. Пазете си, не е добре да хабите
прекалено много енергията си за нищо.

Нуждаете се от релаксация, добре е да сте повече на
открита, сред природата. Внимавайте с краткотрайните си
авантюри. Може да попаднете в неловка ситуация.

ЛЪВ
Известни затруднения ще се появят днес в

усилията ви да наложите идеите си.
Възможно е да се изправите срещу не по-
малко амбициозен човек от вас и това да

предизвика стрес. Съсредоточете се върху работата си и не
се поддавайте на провокации. Внимателно обмисляйте думите
си, в противен случай рискувате да ви разберат погрешно.

ДЕВА
У вас бушуват емоции, които повишават

недоволството ви и ви карат да се гневите.
Преумората и стреса са причина за
неконтролируемото ви поведение.

Овладейте се. Радостни новини ще повишат настроението
ви, защото заслужавате по-добро настояще. Съдбата ще се
погрижи за това.

ВЕЗНИ
Някои от вас ще се чувстват отегчени и

раздразнителни. Прояви на внимание ще
ви дразнят и пречат. Не бива да сте
изнервени. Вземете мерки и си починете,

потърсете си приятни занимания, които да ви разведрят и
успокоят. Кратко пътуване или интелектуални занимания
биха ви били интересни. Към вас са отправени много
очаквания, на които трябва да отговорите.

СКОРПИ ОН
Ще срещате разбиране и подкрепа и с

лекота ще осъществявате замисленото. Но
трайните резултати ще дойдат с по-късна
дата. Седмицата е подходяща да направите

дълго отлагано посещение при специалист по вашите
проблеми. Решени сте да доведете до край свое намерение
и скоро ще го приключите.

СТРЕЛЕЦ
Търсещите от вас ще получат

интересуващи ги оферти. Бъдете
внимателни към хора, доказали
нелоялността си към вас. Денят ще е богат

на нови впечатления и емоции, като не е изключено да
срещнете човек, който ще ви се хареса. Може би сте в
началото на нова връзка или дългосрочно приятелство.

КОЗИРОГ
Няма да ви липсва самочувствие и

увереност в собствените сили. Ще се
доверите и на съветите на човек, когото
уважавате и с негова помощ ще постигнете

желаното. Добри финансови приходи ще ви настроят на
вълната на пътешествията и ще градите планове в тази
посока.

ВОДОЛЕЙ
Ще се срещнете с хора, чието мнение

цените и ще обсъждате професионални
теми. Добрите ви идеи ще се възприемат
работите заедно по тях. Нагърбвате се с

много задачи, мислете дали няма да ви дойде в повече
товара. Вниманието ви към някой, когото харесвате се
приема добре и ви очаква развръзка.

РИБИ
И други хора ще се включат в

начинанията ви и заедно ще ги доведете до
края. Други ще предприемат кратко
пътуване, свързано с работата ви или по

лични причини, но резултатите ще са добри.

Президентът и върхо-
вен главнокомандващ
на Въоръжените сили
Росен Плевнелиев при-
съства на деня за висо-
копоставени гости на
съвместното учение с
войски за реални дейст-
вия и стрелби от фор-
мирования за ПВО на
Въоръжените сили на
Република България и
Република Сърбия
„Шабла 2013". Учение-
то се състоя от 10.30 ч.
на 29 август 2013 г. Дър-
жавният глава наблюда-
ва стрелбите на българ-
ските и сръбски разче-
ти на зенитно-ракетни
комплекси, екипажите
на изтребители МиГ-29
и на фрегатата „Верни”.
По време на учението
се проверят генерира-
ните способности и се
усъвършенства взаимо-
действието между фор-
мированията за ПВО
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при участието им в опе-
рация за осигуряване на
въздушния и морския
суверенитет, както и ко-
ординацията между
държавните институции
в отговор на криза. В
стрелбите участваха зе-
нитно-ракетни комплек-
си „Нева”, „Куб”, „Оса”,
„Волхов”, „Стрела-2М”,
„Sea Sparrow” и изтре-
бители МиГ-29. Разчет-
ното бомбопускане на
парашутните мишени
се извърши от самоле-
ти Су-25.

След края на първите
стрелби, които се прове-
доха от сръбските въоръ-
жени сили, непосредстве-
но до една от зенитните
установки се запалиха
сухи треви и лумна огън.
Пламъците бяха загасени
за няколко минути от ед-
на пожарна кола. След то-
ва стрелбите продължи-
ха по предварително на-

чертания план. Учение-
то на зенитния полигон
на Военновъздушните
сили в Шабла е с войски
за реални действия и
стрелби от формирова-
ния за противовъздушна
отбрана от въоръжените
сили на България и Сър-
бия. Участваха над 1400
военнослужещи и около
600 единици бойна и спе-
циална техника. Първите
мишени бяха успешно
поразени от сръбските
зенитчици. По време на
учението гостите наблю-
даваха стрелбите на бъл-
гарските и сръбски раз-
чети на зенитно-ракетни
комплекси, екипажите на
изтребители МиГ-29 и на
фрегатата “Верни”. Уче-
нието се проведе под ръ-
ководството на команди-
ра на Военновъздушни-
те ни сили генерал-майор
Константин Попов

/Б .Т./

Специален репортаж на Марияна Върбанова




