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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 направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /
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Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Продавам
*Продавам Fiat TIPO 1.6

бензин, ръчно управление,
катастрофирала, без щети
по двигателя, 75 к.с без по-
вреди в купето, 700лв.

Тел: 0885 22 03 13 /4-3/
*Продавам запазена

селска къща 100кв.м с двор
1 дка на центъра в с,
Сенокос и 7,5дка земя
наземлището в с. Пряспа.

Тел: 0886 64 20 81 /4-3/
*Продавам рибарска

лодка 5,6м., нов мотор,
1500лв.

Тел: 0888 217 239 /4-4/

*Продавам 50 дка
зем. земя в землището
на с.Храброво. 1200/дка.
Тел: 0889 656 563 /1-1/

       Купувам
*Купувам парцел до 50
дка. земеделска земя -
1200лв дка., Балчик и ра-

йона на Каварна, Шабла
Тел: 0878 673 453, 0879
173 453, 052 673 403 /2-2/
*Купувам земеделска земя  в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змеево,
Дропла Тел: 0878 438 684,
0899 457 479

Разни
* Курсове по англий-

ски език и компютри по
програмата "Аз мога
повече".

Тел: 0886 563 216; 0889
359 457 /1-1/

* Купувам стари червени
броеници - 160 лв./бр.

Тел: 0888 14 70 85 /4-2/
*”Данчо Янев” ЕООД

пречиства септични ями
(шахти). Тел: 0886 90 59 81;
0570/ 8 25 56              /10-2/

*Продавам грозде
“Мускат-Отонел”, с.
Вранино, Община Каварна

ОВЕН
Времето ви ще е твърде ценно, затова

организирайте добре ангажиментите си.
Имате работа за вършене, която в крайна
сметка ще ви носи много дивиденти за в

бъдеще. В даден момент ще трябва да отстъпите от
мнението си, за да избегнете конфликтна ситуация. Човека
до вас има нужда от вниманието ви.

ТЕЛЕЦ
Чудесно начало на седмицата. Дори и за

ваша изненада предложенията ви ще се
приемат добре и веднага ще бъдат
предприети стъпки към осъществяването

им. Имате нужда от повече работа тези дни.
Съсредоточени сте и това ви носи желания успех. В личен
план ви очаква сериозен и полезен разговор.

БЛИЗНАЦИ
Финансови успехи ще отвлекат внима-

нието ви от интимната сфера. Все пак мо-
же би някои от вас ще забележат внимани-
ето, с което ви дарява привлекателна лич-

ност от противоположния пол. Не пропускайте шанса си,
може да съжалявате. Някои от вас се насочват към мащаб-
ни покупки, планирани отдавна.

РАК
Упоритата и всеотдайна работа ви носи

желаните резултати. Спокойният и
предразполагащ подход ви помага да
постигнете разбирателство с околните.

Откриват ви се чувесни възможности за финансови
постъпления. Добри приятели ще се погрижат за отличното
ви настроение. Начало на нова връзка за някои от вас.

ЛЪВ
Не се разсейвайте с дреболии. Предстоят

ви дела, които ще изискват от вас пълна
отдаденост. Влезте във форма и не губете
време. Личните ви ангажименти ще

отнемат голяма част от времето ви, но със сигурност е за
добро. Върнете сигурността си в нещо, ако то наистина
означава много за вас.

ДЕВА
Тази седмица се доверете на интуицията

си. В определени случаи ще се чудите как
да постъпите и прозорливостта ви ще се
окаже доста полезна - вашият таен

съветник. Не се старайте да предвидите всичко - едва ли
ще успеете, но бъдете доволни от попаденията си. В
определени моменти сте прекалено критични към себе
си.

ВЕЗНИ
Тази седмица е подходяща за всякакъв

вид дейност, особено ползотворна е за
онези от вас, които контактуват с много
хора. Успявате да се справите с

всевъзможни ситуации единствено и благодарение на
бързата си мисъл. Печелите уважението на хората около
вас. Очаквайте добри новини, свързани с пътуването на
близък човек.

СКОРПИ ОН
Тази седмица сте привлекателни за

противоположния пол. Внимавайте това да
не наруши работоспособността ви или
плановете ви. Не се поддавайте на мисли,
които ще дестабилизират душевното ви

равновесие. Очаква ви решаващ разговор с важен за вас
човек. Бъдете готови да чуете съвсем неочаквани неща.

СТРЕЛЕЦ
Тази седмица ще е динамична и

изпълнена с разнообразни преживявания.
Подходете с чувство за хумор към
несгодите и не се поддавайте на колебание
относно важни въпроси. Действайте

уверено и обмисляйте всяка своя стъпка. Установявате
контакти с важни хора, с които впоследствие ще имате
съвместна работа.

КОЗИРОГ
Деловите ви срещи ще бъдат особено

ползотворни. Умеете да бъдете
убедителни и това ще е акцентът на успеха
ви. Бъдете добре информирани за нещата,

с които се занимавате, за да не изпаднете в неловка
ситуация. Близък човек има нужда от емоционалната ви
подкрепа. Очаква ви спокойна вечер у дома.

ВОДОЛЕЙ
Действайте решително и не се колебайте

да изложите възгледите си. Шансовете са
на ваша страна, затова бъдете сигурни в
успеха на начинанията си. Проверявайте

всяка информация, която е необходима за работата ви. Не
излагайте на риск нещо, което вече сте постигнали.
Получавате ценен съвет.

РИБИ
Възможно е да ви се наложи да се справите

с доста неприятности, но в никакъв случай не
трябва да се отчайвате. Бъдете сигурни, че
това са преодолими пречки и те с нищо не

застрашават бъдещия ви успех. Необходимо ви е повече
търпение. В личен план действате смело и имате значителни
успехи.       /Балчишки телеграф/

Тел: 0888 80 40 17; 0884
092 426; 0897 913 714 /2-1/

* За всички любители на
риболова на 26-ти август
отваря магазин за риболовни
принадлежности с изгодни
цени, на портала на бившия
завод “Елпром” /3-3/

*Търся почасова рабо-
та след 20:00ч. “камери-
ерка, чистачка, миячка,
детегледачка.

Тел: 0897 404 057 /10-9/

*Big Ben предлага:
английски език за деца
и занималня. Тел: : 0886
563 216; 0889 359 457 /1-1/

*Магазин за цветя “Анд-
рияна” гр. Балчик у;. “Чер-
но море” 12, предлага: раз-
нообразен рязан цвят,
стилни букети и аранжи-
ровки, доставка на цветя.

Сватбени букети и
зацветяване на зали.

Тел. 0889/614 873/3-3/

До всички кандидат-кметове в Община Балчик
До всички кандидати за общински съветници
До всички политически партии и движения
До Гражданските сдружения без партийна принадлежност
До гражданите на Община Балчик
До в-к „Балчишки телеграф”

Дами и господа,
Предстоят избори. Нека да покажем отговорност като граждани. Да

гласуваме по съвест, за да се ангажираме като добри стопани на собствените
си населени места.

До Гражданско сдружение „Белият бряг” заваляха предложения. Те касаят
всички нас – опазване на зелените площи и осигуряване места за отдих на
гражданите от кв.”Левски” и стария град. Хората се интересуват дали
крайбрежната ивица от ул.”Тимок” до новата пречиствателна станция е
продадена на частни лица. Ако е така, решението на ОбС да бъде ревизирано
и отменено в полза на гражданите, които предлагат там да бъде изграден
парк за отдих, тъй като такъв нямаме. Гражданите имат право, защото никой
от управленците не ги пита, нито обсъжда какво ще се продава и купува. А те
са им гласували своето доверие. Не продължавайте с инерцията на времето.
Нали живеем в по-модерен свят? Прилагайте иновативни елементи в
управлението на поверената Ви община.

За кв.”Левски” постъпи предложение, вместо майките с колички да се
препъват по прашните улици, да се отреди 10 дка от двора на Школата и там
да се обособи парк за отдих – подходящ за деца и за възрастни хора, защото
е тихо и спокойно. Младите семейства имат нужда от такава придобивка.

Не на последно място гражданите поставят въпроса за транспортната връзка
на кв.Левски” със стария град до 24.00 ч. Те предлагат до 24.00 ч. да има един
микробус, който да пътува на всеки кръгъл час до квартала и съответно на
половинка до града.

Предложения:
1.Да изберем обществена комисия за контрол и изпълнения предложенията

на гражданите, съвместно с изпълнителната власт.
2.Да се създаде градски парк за отдих по алеята към Тузлата с доброволно

участие на гражданите.
3.В Школата да се обособи пак за отдих върху 10 дка, също с доброволно

участие на младите граждани.
4.Осигуряване постоянна целогодишна транспортна връзка между

кв.”Левски” и града.
Нека с усилията на всички постигнем реални резултати.

Сдружение „Белият бряг” Балчик

Îòâîðåíî ïèñìî

Извършва хидроизолация на покриви по
всички технологии, ремонт на покриви, монтаж
на конструкции, монтаж на улуци, водосточни

тръби, монтаж на ламарина, битумни
керемиди, ондолин, монтаж на гипс картон, на

теракот и фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,

с договор и гаранция

Òåë:0899 175 266
0887 716 779

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

/4-3/




