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*Изкупувам земя в об-
щините: Балчик, Каварна,
Шабла, Г.Тошево и
Вар ненс ка о блас т.
Подготовка на документи.
Тел: 0885 83 83 54,

0579 7 70 11       /45-1/
*Купувам земеделски земи

в  Балчишки, Каварненски, Ген.
То шевс ки, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки регио ни. Тел: 0878
462784, 0886462784 /8-8/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

*Продавам Опел Вектра,
1,8i, 115 к.с., газов инжек-

Продавам

Разни
*Давам магазини на

търговската улица на
кв."Левски" /105 кв.м.; 35
кв.м. 70 кв.м./ Тел. 0886 74
67 61  /1-1/

*Рускиня с английска
филология търси работа. Тел:
0897 465 260 /10-9/

*  Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела о т 1718  кв. м . и
1500 кв. м в с. Соколово

Тел:052/341981;
0899 42 33 28 /7-4/

*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна
България. Изгодни цени.
Тел: 0887 240 569 От 9.00
до 18.00 часа. /5-1/

*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна, Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-6/

* Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст. планина" до пожарна-
та и летище Балчик с лице на
асфалтов път. Стара цена 25
000 лв., нова цена 20  000 лв.

*Продавам голям ап. в ж.к
Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 440 709

*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж 2,
ул."Дионисополис" №24
Тел. 0895554040 /10-2/

*Продавам тухлен,
едностаен, обзаведен
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699 /10-2/

*Продавам двустаен

цио, 1996 г. 220 835 км., ме-
талик, напълно опслужен, ре-
мъци, свещи, масла, филтри;
предни въздушни възглав-
ници, централно заключва-
не, халогенни фарове за мъг-
ла, зимни гуми. Цена: 3300
лв. Тел:0899 929 600 /10-3/

*Продавам: 1. В с.
Соколово къща, с прилежаща
площ 1718 кв. м. 2. Градинска
площ в с. Соколово, без
постройка, 1500 кв. м. Двата
парцела са съседни. Цена по
споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28  /7-4/

апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699 /10-2/
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ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30,

10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30

Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00,

11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00

Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00,

11.04, 11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30,
17.20, 18.00, 18.10

Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05,
11.40, 13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30

Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50,

21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион

Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес”
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шо фьор ски курс ове П.Пенев тел. :088/8 99 3710
БЕ НЗИ НОСТАНЦ ИИ
"Лафи"  - тел. 7-65-70
“ Калипс о” - тел. 7 30 67; о фис 7 24 86
“ По по в - Ко мерс ” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪ ТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел.  7-59-38 всеки ден о т 8-
20ч .,  с ъбота от 9.00 - 20.00 ч .,  неделя - по чи-
вен ден
Аптека "Фарма"  - ж.к.  "Балик"  тел.  7-29-31
 9.00 - 13.00 ч .,  15.00-19.00 ч . събо та и неделя
- поч . дни
Д Р ОГ ЕР ИЯ  “АНИ”,  В  ХОТ ЕЛ  ‘ МАР ИНА
СИТИ’ . ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефо нна централа -  тел.  7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел.  7-24-42 /дено но щно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
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 Бе киров  -  инте рнис т и GP.  Ул. “Плиска” №1  /
срещу Полицията/; тел.: 0899/177 330
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, 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
Акупунктура - Д-р Христо  Генов  Тел:08 86 199  790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата”  - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАР ИУСИ
Светлин Илче в-ул."Че рно м оре" 28 ,те л.7 -3 0-1 2 от
08.00 до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕТЕР ИНАРНА Л ЕЧЕБНИЦА 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
по гре б е ния  -  д е но но щно ; из раб о тва и м о нтира
пам етници, сним ки.
Оте ц Страти я - тел. 7 51  36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще "П.Хиленд арски"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
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;
ЕТНОГ РАФСКА КЪЩА 9 .0 0 - 1 7.0 0 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕР ИЯ те л.7- 41- 30  9.30 -1 2.0 0ч .; 12 :3 0-
18:0 0ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-3 1; 7-2 4-32
ПРОТИВОПОЖАР НА ОХРАНА те л.16 0
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛ УЖБА
Паричен салон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00;   неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛ ЧИК”
рабо ти целогодишно. тел: 7-2 8-09
ИНТЕРНЕТ - Bal chi k.Net - тел. 7 50 34
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Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%
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гр. Балчик ул. “Ком” 11

ПРЕДЛАГА
зимни гуми втора

употреба, нов внос от
Германия

тел.: 0896/ 442 526

за вестник
"Балчишки
телеграф”

 Договаряне по
телефона

0899 65 52 49
/М.Костова/

и
0579 7-37 97

/Д.Димитрова/

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒ

  Еднократно за 2 лв. се
приемат до вторник в офиса на

редакцията - хотел "Балчик"
тел.0899 65 52 49

Малки обяви
до 10 думи
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На 13 декември в залата
на ШК''БАЛЧИК'' се про-
веде състезание за пенсио-
нери- турнир от верига-
та''Балчик 2015''.Участваха
10 души.Играха кръгова
система/9 партии/.Контро-
лата -25 мин. на човек.Из-
ключително изморителен
турнир.

Øàõ ñúñòåçàíèå çà ïåíñèîíåðè

Хората от третата въз-
раст показаха ,че когато
човек иска да постигне не-
що за него няма прегра-
ди.Шампионът се опреде-
ли буквално в последна-
та партия.Крайно класи-
ране:1.Живко Димитров-
8.5т. 2.Тошко Григоров-
8т. 3.Христо Митев-6т.

4.Димитър Бобев-5т. 5.Ва-
лентин Петров-5т. 6.Хрис-
то Генчев-4т.

Бих искал да благодаря
на всички за показаното
желание и воля за игра, за
физическата издръжливост
в този шахматен маратон.

    Красимир КИРЧЕВ

Ветераните в ШК не спират да се състезават. Фото: Маруся КОСТОВА

Малките шахматни надежди са редовни в сбирките на шах клуб Балчик, с
председател Красимир Кирчев.                                                Фото: Маруся КОСТОВА

ОВЕН
Наложете си повече търпение с хората, с които работите.

Успешното приключване на работен проект ще ви накара
да се почувствате добре. Дамите представители на знака
ги очакват напрегнати моменти в отстояване на
професионални позиции. Ще се справите. Излъчвайте
повече приветливост и ще срещате разбиране навсякъде.

ТЕЛЕЦ
Случващото се ще бъде далеч по-напрегнато, отколкото

сте си го представяли. Съсредоточете се и бъдете прецизни
в работата си, за да си спестите главоболия. Но може да
мине и много леко, от вас зависи. Ако може да си позволите
е добре да сведете категоричните си изказванията до
минимум.

БЛИЗНАЦИ
Добро развитие на личните ви дела. Това ще стане не

без помощта на хора, които отдавна не сте виждали.
Срещата с тях ще ви помогне да се отпуснете и ще подобри
настроението ви. Ще се почувствате заредени с енергия и
готови за нови предизвикателства. Предстои ви явяване на
конкурс, интервю, повишаване на професионалната
квалификация.

РАК
Ще се справите с конкурентите си и е твърде възможно

да се класирате първи на финалната права. Не се поддавайте
на емоциите си и не давайте пари назаем, ще бъдете
подведени. Склонността ви към авантюри може да ви
докара главоболия. Последователно следвайте разума си,
само така ще вървите напред и нагоре.

ЛЪВ
Пряката ви делова ангажираност ще ви срещне с

представители на бизнес - средите. Усилията ви по
утвърждаване на авторитета ви ще се увенчаят с успех и
ще останете доволни от свършеното. Семейството, домът,
близките, децата, това е вашето сигурно кътче и не бива
да го заменяте срещу нищо изкусително.

ДЕВА
Добре е да се овладеете на време и да не търсите

съмнителни пътища за финансиране. Решавайте
проблемите си със собствени средства. В семейството
вземете твърда позиция и не се поддавайте на емоциите
си. Не се месете и в личния живот на близките си.
Търпението ви относно съдебно дело ще бъде
възнаградено, изчакайте.

ВЕЗНИ
На мнозина от вас им предстоят дела свързани с

недвижимите имоти. Усилията, които полагате ще ви
донесат успех. Очакват ви приятни запознанства. Не се
безпокойте, ако установите, че част от времето ви е отишло
напразно. Всяко усилие, което сега сте направили ще ви
носи дивиденти за в бъдеще

СКОРПИОН
Резултатите, които очаквате е възможно да не ви се

понравят. Партньорът ви е загрижен за собствените си
проблеми и ще намира малко време за вас. Пътят към него
е по-труден, но вие не губете надежда. Бъдете оптимисти.
Ще имате среща с ваши приятели, които ще ви ангажират
с подготовката на нещо приятно.

СТРЕЛЕЦ
Водете се единствено от собствената си преценка за

нещата. Логиката ще определя и ръководи действията ви.
Професионалните ви ангажименти ще ви донесат
очакваните резултати. Не бъдете прекалено нетърпеливи.
Ще имате интересни предложения, но на по-късен етап.
Усмихвайте се повече.

КОЗИРОГ
От вас зависи да приключите успешно някои от делата

си, като се възползвате от късмета си. Повярвайте в
успешния край на начинанията си и не давайте ухо на
съмненията. Страхът няма да ви бъде добър съветник, а
ще ви връща назад. Любовни вълнения ще ви настроят
романтично и ще търсите близостта на любимия човек.

ВОДОЛЕЙ
Около вас ще има недобронамерени делови партньори -

възможно е да ви подвеждат, като показват готовност за
съдействие. Доверявайте се най-вече на себе си и
отстоявайте позициите си. Препоръчително е да не се
впускате в авантюри днес. На тях ще им дойде времето, но
друг път.

РИБИ
Не е нужно да се отдавате на мисли по отминали събития.

Отношенията между вас и определен човек няма да се
подобрят с анализи и самообвинения. Ако вие сте сгрешили
с нещо намерете сили да поискате прошка. Съсредоточете
се в делата си, там ще намерите благоприятно поле за
изява на уменията ви.                                     /БТ/

За благодарност думи
нямам-

душата ми така се
развълнува,

от умиление и радост
знам,

че капчици сълзи по
бузите ми плуват.

А аз къде съм?Някъде!
Откъсната от вас, които
казали сте блага дума
за мен-човек

обикновен.
ПОКЛАНЯМ ВИ СЕ!
Пенка ДИМИТРОВА




