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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”

/6-5/

 * Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

*Купувам зем . земя  в
Балчик, Царичино, Гур-
ково, Тригорци, Соколо-
во , Сеноко с, Змеево,
Дропла, Храброво.
 Тел: 0886 462 784;
0878462784                 /2-1/
 * Купувам зем. земя в
Каварна, Шабла, Дуранку-
лак, Ген. Тошево, Добрич,
Тервел, Тутракан, Силист-
ра.
   Тел: 0878 462 784; 0886
462 784              /2-1/

      Продавам
 *Продавам къща в с.

Одърци, 1600кв.м двор.
Тел: 0888 403 211    /4-1/
*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    /4-2/

*Продавам печка с
водна риза, запазена.
Цена по договаряне.

Тел: 0888 764 431   /3-1/

Разни
  * Сондажи за вода, из-
ливн пилоти и инженерно-
геоложки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-2/

*КАЗАН ЗА РАКИЯ В
С. ПРЯСПА - Новите
колонни казани.2х250 л.,

1х150 л., обикновен.

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

гарсон иера  в  г р.
Добрич ,  бул.  2 5
септември № 39.

Тел: 0888 403 211    /4-4/

*Давам мага зини
под наем (подходящи
за месо и зеленчуци)

Тел: 0898 727 944  /1-1/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-4/
*Давам обзаведен

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

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

ÂÚÇËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ
ÏÎÐÚ×ÊÀ

С ПРЕДМЕТ: „Дейности по разпространение на
информация, публичност и визуализация на проект
„Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на
МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура"

ЗА ПРОЕКТ: „Преустройство, ремонт и инсталации на част
от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със
специализирана апаратура""

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията до 16.00 часа на 27.12.2012 г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 27 декември 2012 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите до 16.00 часа на 03.01.2013 г.
Необходимите документи могат да се закупят от касата на Общината.

ÂÚÇËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ
ÏÎÐÚ×ÊÀ

С ПРЕДМЕТ: "ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО
УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ
ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА
ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ"

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията:
До 16.00 часа на 08.01.2013г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения
до 16.00 часа на 08 януари 2013г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите до 16.00 часа на 18.01.2013г.
Необходимите документи могат да се закупят от касата на Общината.
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За поредна година Об-
щински детски комплекс
- Балчик организира ко-
ледна благотворителна
акция за събиране на
дрехи с участието на
Ученическия парламент.

Ученици от 5 до 12 клас
бяха приканени да напра-
вят едно добро дело, да-
рявайки своите умалели
дрехи и тези, които не но-
сят, за да бъдат оползот-
ворени качествено от ну-
ждаещите се деца в об-
щината. До крайния срок
бяха събрани доста дре-
хи, които ученици и учи-
тели от ОДК грижливо

сгънаха и разпраделиха
в 3 типа чували - за детс-
ката градина, I-IV клас и
V-VIII клас. Сред събра-
ните дарения преобла-
даваха дънките, имаше
също пуловери и блузи,
предимно зимни.

На 6 декември учени-
ци от Общинския учени-
чески парламент, заедно
с г-жа Светлана Михай-
лова - психолог и учител
и г-жа Елка Василева -
учител и ръководител на
клуб “Журналист”, посе-
тиха 3 учебни заведения
в Общината, за да дарят
събраните дрехи. ОУ

“Васил Левски”- с. Соко-
лово и ОУ “Г.С.Раковски”
- с. Сенокос бяха първите
зарадвани за Коледа учи-
лища. Най-вълнуваща се
оказа визитата на ЦДГ
“Добруджанче” в с. Дро-
пла, където ни посрещна-
ха радушно развълнува-
ните, но и малко притес-
нени деца. Те ни изпяха 2
песни и подариха на ОДК
ръчно изработена от тях
коледна картичка.

С много топли чувст-
ва и удовлетворение за
доброто дело, ученици-
те се завърнаха в Балчик.

Ерсин ИСМАИЛОВ

ОВЕН
Душевното ви състояние е отлично.

Започвате добре новата работна седмица,
имате много нови планове, върху които
съсредоточавате усилията си. Напрежение

е възможно да се появи от страна на интимния ви партньор,
затова бъдете внимателни в поведението си. Бъдете
добронамерени и само ще спечелите.

ТЕЛЕЦ
Различни съмнения може да ви измъчват

през по-голямата част от седмицата. За
щастие можете да разчитате на
комбинативния си ум, за да излезете

елегантно от създадената ситуация. В семейството се
налага да правите компромиси, за да останат всички
доволни. Бъдете позитивни и успявайте.

БЛИЗНАЦИ
Ако успеете да насочите събитията в

създадената ситуация в своя полза, ползите
за вас ще са огромни. Важно е да не
прибързвате и спокойно да обмислите

нещата. Използвайте помощта, която ви предлагат хората
около вас. Имате шанса да напреднете много в
професионален план.

РАК
Имате нови идеи и това неминуемо ще

доведе до промени. Ако се вслушате в
съветите на ценен за вас човек и ги
приложите в бизнеса, ще регистрирате

сполука. Бъдете по-търпеливи с хората около вас, дори на
моменти да ви е трудно. Със сигурност само ще спечелите
от това. Възможност за нова връзка.

ЛЪВ
Пречките, които срещате само ще ви

мотивират към израстване и нови успехи.
Ще преодолеете бюрократични спънки и
към края на седмицата ще бъдете доволни

от себе си. Работата, която вършите ще ви даде възможност
да напредвате с бързи темпове в следващите дни. В личен
план може да успокоите темпото.

ДЕВА
Ще бъдете в добри позиции. Те ще са

следствие на отминали ваши усилия, които
се увенчават с успех. Споделете го с хора,
които имат заслуга за напредъка ви.

Научавате приятна новина, свързана с ваши бъдещи
планове. Изисквате твърде много от човека до себе си,
съобразявайте се повече със ситуацията.

ВЕЗНИ
Тази седмица ще ви се наложи да

насочите цялата си енергия в делата, с които
ще се занимавате. Успехът си заслужава
усилията. Ако успеете да заинтригувате и

по-висшестоящи - тогава триумфът ви ще бъде пълен.
Личните ви взаимоотношения е възможно да останат на
заден план, но се постарайте това да е временно.

СКОРПИ ОН
С упоритост и последователност ще

отхвърляте една по една задачите си. Съвсем
неочаквано попадате в ситуация, от която
ще излезете с особено добри постижения.

На някои от вас се отдава шанс за интересно пътуване.
Бъдете позитивни и ще се удивите на хорската
благоразположеност към вас.

СТРЕЛЕЦ
Пред вас се откриват перспективи, които

може да овладеете, ако подходите с трезва
мисъл, търпение и дипломатичност. Ако
съчетаете усилията си с някой от

обкръжението ви, на когото можете да разчитате, успехът
ви ще бъде двоен. Печелите симпатиите на привлекателна
личност, която също се интересува от вас.

КОЗИРОГ
Тази седмица  ще се окаже важна за вас

по отношение на един избор, който трябва
да направите. Желателно е да сте в добра
кондиция. Трудно ви е да се задържите за

дълго на едно място, но трябва да сте концентрирани. Ако
желаете да запазите човека до себе си, направете така, че
той да се чувства добре с вас.

ВОДОЛЕЙ
Усърдието ви напоследък е похвално и

ще видите, че много скоро ще ви се отдаде
възможност да блеснете. Работите усилено
върху идеите си и сте отворени към всякакви

съвети и критики от страна на околните. Трудно ще ви
спрат пречки по пътя ви. Новите идеи, които ви се подават,
ще ви ентусиазират за в бъдеще.

РИБИ
Ако полагате усилия да овладеете

емоциите си, само ще спечелите. Пречки от
различен характер ще ви стимулират да
потърсите и други възможности за

реализация. Добре ще е да помислите за промяна на
хранителния си режим и да наблегнете на движението.
Имате нужда от ново самочувствие. /БТ/




