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№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
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,  8.30  -  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

Електронно реле“Дневни светлини”

/6-4/

 * Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

* Купувам зем. земя в Бал-
чик,  Царичино,  Гурково,
Тригорци,  Соколово,  Се-
нокос,   Змеево,   Дропла,
Храброво.
 Тел:  0886  462 784;
0878462784                 /2-1/
 * Купувам зем. земя в Ка-
варна,  Шабла,  Дуранкулак,
Ген. Тошево, Добрич, Тервел,
Тутракан,  Силистра.
     Тел: 0878 462 784; 0886
462 784              /2-1/

      Продавам
  *Продавам  къща  в  с.

Одърци, 1600кв.м двор.
Тел: 0888 403 211    /4-2/
*Продавам изгодно  пар-

цел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар-

ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път.

Цена по договаряне от
собственика,0% комисионна.

Тел: 0889 614 762    /4-4/
*Продавам Opel Corsa, в
добро състояние, с газова
уредба.
Тел: 0579/7-32-59      /2-2/
*Продавам печка с водна
риза, запазена. Цена по
договаряне.

Тел: 0888 764 431      /3-2/

Разни
    * Сондажи  за вода,  из-
ливн пилоти и инженерно-
геоложки  проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-1/
*КАЗАН ЗА РАКИЯ В С.

ПРЯСПА - Новите колонни

казани.2х250  л.,  1х150  л.,

обикновен.

Тел: 0893 70 37 04  /4-2/
*Давам  под  наем

гарсониера в гр.  Добрич,
бул. 25 септември № 39.

Тел: 0888 403 211    /4-2/
*Давам  магазини  под

наем (подходящи за месо
и зеленчуци)

Тел: 0898 727 944  /1-1/
*Ремонт  на  вили
Тел: 0895037550  /30-3/
*Давам  обзаведен

двустаен  апартамент
под наем в ж.к. “Балик”
гр.  Балчик

Тел: 0579/7-69-10
0889 695 680
0889 246 282       /2-1/

ОВЕН
Ако  имате  недовършени  задачи  не  бива

да  се  впускате  в  нови  начинания.  Ще  се
справите,  а  е  възможно  да  получите  и
допълнителна  подкрепа.  Близките ви биха

ви  помогнали,  ако  са  наясно  с  делата  ви.  Не  бъдете
прекалено  придирчиви  към  тях  за  да  не  ги  засегнете.
Чувствителни  сте на тема здраве.

ТЕЛЕЦ
Предложение за  съвместен бизнес  ще се

окаже  добра перспектива  за бъдещето  ви.
Не  се  колебайте,  може  да  ви  се  изплъзне
шанса. Събитията  ще ви подсказват, че има

още  какво  да  работите  върху  собственото  си
усъвършенстване.  Отношенията  ви  с  интимният  ви
партньор  се  подобряват.

БЛИЗНАЦИ
С  добър  енергиен  тонус  сте  и  това  ви

личи.  Ако  успеете  да  го  съхраните,
повишаване на възнаграждението ви ще бъде
съвсем  закономерно.  Подгответе  се  и  за

новите  предизвикателства  на  работното  място.  Със
сигурност  няма  да  скучаете.  Ако  роднините  ви  са  в
неравностойно  положение на  вашето,  помогнете  им.

РАК
Верни на себе си ще търсите онова, което

може  да  ви  донесе  най-много  позитивни
емоции  за момента.  Бъдете  внимателни  в
отношението  към  партньора  си.

Енергичността  ви  е  очевидна  и  хората  ви  приемат  без
резерви.  В  служебен план  ви очаква  повече натоварване,
но  може  да понесете  всичко.

ЛЪВ
Бъдете  по-уверени  и  действайте  по

начина,  който  смятате  за  най-добър.
Независимо  от  емоционалното  си
състояние  ще намерите най-точния  подход

за  всяка  ситуация.  Освен  това  сте  създали  добра
организация  за  успешен  бизнес.  Притесненията  ви  ще
отпадат  и  ще се  поздравите  с  материални придобивки.

ДЕВА
Мислите ви са разпилени в много посоки

и  не  можете  да  се  съсредоточите  върху
сериозните  си  дела.  Внушавате  си  неща,
които  е  по-добре  да  не  се  случват.

Предстоят ви нови срещи с интересни хора. Сега е момента
да  покажете колко  отговорни сте и да  се  заемете  с делата
от  обществена  значимост.

ВЕЗНИ
Не  влагайте  прекалено  много  емоции  в

работата  си.  С безпристрастната  си  оценка
ще проявите качества на  специалисти и  ще
покажете  на  околните  на  какво  сте

способни.  А  вашите  дадености  са  очевидни,  стига  да
пожелаете  да  ги  използвате.  Приближавате се  до  търсена
развръзка.

                                СКОРПИОН
Погледнете  сериозно  на  работата  си.

Развитието  на  делата  ви  зависи  до  голяма
степен  от  кондицията  ви.  Подхождайте  с
търпение  към  бюрократичните  неуредици

и  не  хабете  енергията  си  за  дреболии. Проучете  въпроса
за инвестиции  към  дейност, от  която  очаквате  най-добра
възвращаемост.

СТРЕЛЕЦ
По непоколебим  начин покажете на света

най-доброто  от  себе  си.  Активирайте
деловите  си  и  лични  качества.  Никаква
странична работа или непредвидени пречки

не  бива  да  ви  откажат  от  намеренията  ви.  Особено
убедителни  сте,  когато  искате  да  постигнете  своето.  Ще
успеете.

КОЗРИРОГ
На мнозина от  вас ще  се открият  добри

перспективи и нищо не бива да ви попречи
да ги  оползотворите. Не си губете времето
с дреболии, чакат ви  задачи,  не  търпящи

отлагане. Запазете настроението си и  ведрото си излъчване
и в общуването  с  личност,  която търси път  към  вас. Не  я
дистанцирайте.

ВОДОЛЕЙ
Потиснете  раздразнението  си  за  да  не

влошите  отношенията  си  с  близък  човек.
Бъдете  по-толерантни  и  открити за  успеха

н а другите,  и  насърчавайте  позитивните  им
опити.  Вие  можете  да  го  направите.  Освен  това  се
съсредоточете  и  върху  бъдещите  си  проекти,  от  там  ще
дойдат  печалбите  ви.

РИБИ
Очаква приятен и полезен за бизнеса ви

седмица. Нещата ви се подреждат. Моментът
не е подходящ за съвместни действия с
делови партньори. Някои от  вас  ги очаква

среща, за която само са си мечтали. Възползвайте се от

шансовете, които ви се дават и направете мига запомнящ се.

                                                                               /Б.Т/
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На  21  ноември  2012

год. в залата на ШК „Бал-
чик” се проведе шахма-
тен турнир за деца „На-
деждите на Балчик”.

В  състезанието  взеха
участие седем деца на въз-
раст между 6-10 години от
град Балчик, ученици в ОУ
„Св.св. Кирил и Методий”
и  СОУ „Христо  Ботев”.
Най-малкият участник все
още ходи на предучилищ-
на. Децата играха с голя-

мо желание  и всеки  се
стремеше да показва то-
ва, което знаеше. За тях

бяха осигурени лакомст-
ва от г-н Иван Стойчев –
управител на „СБА” гр.
Балчик, който е почитател
на „кралската игра”.

Шахматът е двубой. Най-
важното в този двубой е да
не се страхуваш от проме-
ните и никога да не губиш
вяра в себе си. Първата и
най-важна крачка – да раз-
берем, че тайната на успе-
ха се намира в самите нас.

Красимир КИРЧЕВ

Àíäðååâäåí

На 30 ноември Българс-
ката  православна  църква
чества деня на  Свети Анд-
рей  Първозвани  .  Той  е
един от дванадесетте апос-
тола,  който  пръв  от  тях
тръгва след Христа, от къ-
дето  идва  прозвището  му
„Първозвани”.

Свети Андрей е роден в
древния град Витсаида, на
брега на Галилейското езе-
ро. Според житието, Апо-
стол   Андрей се  отправил
към северните земи,  през
 Мала Азия,  днешнитe зе-
ми на Гърция, по  нашите
брегове на Черно море той
стигнал до страната, обита-
вана от скитите -  сегашна
Русия.  Целият  си  живот
апостолът посветил на про-
повед. С търпение понасял
гонение от езичниците и на-
всякъде  със своето  слово,
чудеса  и примерен  живот
спечелвал нови последова-
тели за Христа.

Дълги  били  неговите
странствания. На връщане
през  Византион  (Цариг-
рад), където  ръкоположил
за пръв епископ Стахий, до

Рим и накрая в
град Патра,  къ-
дето  завършва
неговият  сла-
вен, земен път.

Свети  Анд-
рей не се е под-
чинил на  запо-
ведта на  владе-
теля  на  Патра
 да  се  поклони
на  езическите
идоли.  Заповя-
дали  да  го  за-
вържат на  кръ-
ста.   Владете-
лят, повлиян от
духовната  сила
на Светеца,  за-
повядал  да  го
снемат от кръс-

та, но Св. Андрей с горе-
ща  молитва предал  Богу
своя дух и лицето му про-
сияло в небесна светлина.
Това станало през 70 та го-
дина. Неговата мъчениче-
ска кръстова смърт се от-
белязва на иконите с кръст
във  формата на  буквата
„Х”. Оттам кръстът с тази
форма се нарича „Андре-
ев  кръст”.

По заповед на  импера-
тор Константин,  мощите
на Свети Апостол Андрей
били пренесени в Констан-
тинопол и положени заед-
но със Свети Евангелист
Лука и  със Свети  Тимо-
тей,  ученика  на  Свети
Апостол Павел, в пресве-
тлия храм „Св. Апостоли”.
Когато кръстоносците за-
владели Константинопол,
те ги пренесли в италиан-
ския град Амалфи (нами-
ращ се южно от Неапол и
Соренто),  през  1208  г.
Там те почиват и до сега.
По-късно  главата на  Св.
Андрей Първозвани била
пренесена  в  Рим.  През
1964 г. тя бе предадена от

Римокатолическата църква
на  Константинополската
Патриаршия  като  дар,  в
знак на възстановените до-
бри  отношения  между
двете църкви. Днес, глава-
та на Светеца, се схранява
в митрополитската  катед-
рала на град Патра.

Св.   Андрей  се  счита
апостол на православните
християни,  защото той  е
ръкоположил първия епи-
скоп в Цариград - апостол
Стахий, а от Цариградска-
та патриаршия са получи-
ли Свето Кръщение и ми-
ропомазание православни-
те славяни - българи, сър-
би,  руси и  други.

По  нареждане на  Мит-
рополит Никодимос от Па-
тра, през 2009 година, ни
бе дарена част от мощите
на Апостол Андрей, от не-
говото коляно.  Разделена
на още три частици, сега,
те са разпределени  за ма-
настира на остров  „Света
Анастасия” в бургаския за-
лив,  втората за столичния
храм  „Свети  Андрей”,  а
третата бе пренесена в Пре-
ображенския манастир.

В  народните  поверия
светецът се  счита за  пок-
ровител на  мечките и  на
зърното. Ето защо Андре-
евден е известен още като
Мечкин ден или Едревден,
тъй като след него денят за-
почва да  нараства с  едно
житно зърно.

Да помолим, Господ Бог
да усили вярата на благо-
честивия  ни народ, както
са молитвите на Св. Анд-
рей. Да стигнe до ушите ни
проповедта  на  първозва-
ния  апостол.  От  такава
спасителна  силна вяра  се
нуждаем  особено днес,  в
наше време.
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