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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                       /12-6/
*Купувам земеделска земя
в Балчишки, Каварненски,
Шабленски, Ген.
Тошевски, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и
Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,
0886 462 784           /10-4/

Продавам
* Продавам стопански
двор с площ 3,4 дка,
застроена площ 480 кв.м.,
в регулация, с ток и вода.
ВЗ “Г. Димитров” - Стари

гробища. Цена: 12 евро/
кв.м. Тел: 0882 544 301
                                   /4-1/

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

Тел.: 0899 233 248 /4-1/
* Продавам апартамент,

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

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

                               /4-4/
*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 /20-3/

Разни
*Давам гарсониера под
наем. Тел: 0899 141 178
                                    /4-1/
*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
/4-2/
* Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-геоло-
жки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-6/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-2/

Купувам
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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/
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На 7 и 8 септември 2013 г.
до с. Гурково, се проведе ин-
тересно спортно радиолю-
бителско състезание на отк-
рито, чийто домакин бяха ра-
диолюбители от радиоклу-
ба в Балчик. Целта на състе-
занието е в рамките на 48 ча-
са да се проведат максима-
лен брой радиовръзки с
възможно най-много страни
от целия свят. „Всъщност
идеята на нашето хоби нак-
ратко е да конструираме ан-
тени и техника, усъвършен-
стваме спортното си майс-
торство, техническите си и
езикови познания, за да се
свържем по радиото с дале-
чни страни и континенти. Се-
га няма мобилни комуника-
ции и интернет, но усещане-
то да чуеш гласа на корес-
пондента, който се намира
например в САЩ, Япония или
Нова Зеландия, и това си пос-
тигнал сам, благодарение на по-
знанията си в хобито, е напра-
во невероятно, това не може
да се опише...

Радиолюбителството е из-
градило и много от нас като
личности, дало е на някои
път за развитие в живота, по-
дарило ни е много радостни
емоции” разказва д-р Хрис-
то Игнатов, зъболекар в
Балчик, председател на уп-
равителния съвет на радио-

клуба в Балчик и радиолю-
бител още от дете, чийто път
към радиото започва в ра-
диоклуб към тогавашната
Организация за съдействие
на отбраната (ОСО) в Со-
фия, после през радиоклу-
ба в Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски”
и сега на този в Балчик.

През почти тридесетгоди-
шната си практика като ра-
диолюбител Христо придо-
бива технически познания, на-
учава няколко езика, става
многократен победител в ра-
дио-състезания от световен ма-
щаб и сега радиолюбителска-
та му позивна LZ3FN, чрез ко-
ято се идентифицира в радио-
ефира, e известна в цял свят.

„Особеността на състеза-
нието днес на открито е, че
цялата техника на радиолю-
бителската станция се разв-
ръща навън, на поляната,
предизвикателствата по ин-
сталирането й, при осъщес-
твяването на радиовръзки-
те стават многократно по-го-
леми.  Работата на открито
позволява да се съберем по-
вече хора, да споделим идеи
и по някоя бира естествено.

Ето днес сме се събрали
радиолюбители от Балчик,
дойдоха колеги от Каварна
и дори от София, събрахме
се почти 20 души.  Емоция-

та от такива мероприятия е
много положителна. Пра-
вим го по няколко пъти на
година.” - казва Христо Иг-
натов и продължава:  „Ра-
диолюбителството ми е да-
ло много, с радиото съм из-
раснал, създал съм безцен-
ни приятелства с българс-
ки и чуждестранни радио-
любители, покрай радио-
състезанията съм обиколил
много страни, а сега мечта-
та ми е да привлека към хо-
бито и радиоклуба в  Бал-
чик, младежи като Тодор.
Ето той е само на 11 години,
а напредва в хобито си с из-
ключително бързи темпове,
вече е много добър опера-
тор и телеграфист и днес
участва активно в състеза-
нието. Всъщност повече от
половината от радиовръз-
ките са проведени от него.
Много се радвам на такива
будни деца, искам да им по-
могна с каквото мога, да на-
мерят сили да станат доб-
ри радиооператори, и до-
ри майстори на спорта, да
изпитат тръпката от това да
живееш в един много по-
различен и по-добър свят
от този, който ни заобика-
ля, да живееш в света на ра-
диото” - завършва разказа
си д-р Игнатов.

Венцислав ГЕОРГИЕВ

Д-р Христо Игнатов със своето бъдещо радиотелеграфистко поколение

На 11.09.2013г., в рамките на един месец, се открива изложба на колекционера на
автентични костюми Светослав Петров, с подкрепата на Музей на Възраждането - гр.
Елена. Експозицията ще бъде изложена  във фоайето на Общината в гр. Балчик и е
съпътстваща програма на НФФ “Море от ритми 2013”.

 От 16.09 до 22.09.2013г пред сградата на Община Балчик ще бъде открита уличка
на занаятите.                                                                               Галина ГАВРАИЛОВА
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