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 * Обяви * Обяви * Обяви *

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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Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Купувам
*Купувам земеделска земя в
Каварна, Шабла, Дуранкулак,
Г. Тошево, Добрич, Тервел, Ту-
ткракан, Сислистра. Тел: 0886
462 784 , 0878 462 784    /2-1/
*Купувам земеделска земя
в Балчик, Гурково, Цари-
чино, Тригорци, Соколо-
во, Змеево, Дропла, Се-
нокос, Кремена и други.
Тел: 0886 462 784, 0878
462 784                  /2-1/
*Купувам земеделска земя
в Гурково, Царичино, Три-
горци, Соколово, Дропла,
Кремена, Сенокос, Балчик.
Изготвям документи.

Тел: 0888 427 288, 0895,
718 383                        /2-2/
*Купувам земеделска земя в
общ. Балчик, Каварна, Г. То-
шево, Шабла, Добрич, Кру-
шари. Плащам веднага.
Тел: 0888 427 288,
0895, 718 383              /2-2/

Продавам
* Продавам апартамент НС

зад общински пазар в жк. Балик.
Тел: 0889 921 187, 0885

011 694                       /5-4/
* Продавам гарсониера в

жк. Балик бл. 34 , вх Г
Тел: 0579 7 36 01
*Продавам микробус

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

“Форд Транзит”, 15+1,
лицензиран, 2000 г., може и
с работно място договаряне

Тел: 0886 746 761

Разни
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-10/
Хотел “Елит” набира пер-

сонал: рецепционисти, каме-
риерки, бармани, готвачи, сер-
витьори, спасители, фризьори,
козметици, маникюристи, пе-
дикюристи, спа-рехабилитато-
ри и масажисти. Документи –
в хотела. Срок: 31 март 2012 г.

*Загубена чанта с важни ЕЛ-
инструменти в района на двореца.
Тел: 0884 77 40 68            /1-1/

ОВЕН
Привлечени сте от личност, която също

не е безразлична към вас. Ако се стремите
към връзка, то инициативата трябва да бъде
ваша. На работното място шансовете ви за

професионална изява се увеличат, но не оставяйте работата
си на заден план. Отдавайте заслуженото на колегите си, с
тяхна помощ ще можете да вървите напред.

ТЕЛЕЦ
Няма да ви липсват ангажименти и за да

се справите не бива да си губите времето
по несъществени неща. Проблеми с роднини
могат да помрачат настроението ви.

Уважавайте нуждите им, независимо, че те ви натоварват
повече. Едно ново запознанство ще превърнете в романтична
връзка, ще се насладите на взаимност и силни чувства.

БЛИЗНАЦИ
Прецизни сте в делата си, отдавате

нужното внимание на детайлите и това ви
носи предимства. Бъдете сигурни, че
усилията ви ще дадат резултати.

Благодарение на контактите си е възможно да промените
работата си. Духовността ви ще ви помогне да прозрете
по-скоро в една истина и да извлечете поука за себе си.

РАК
Обърнете внимание на служебен

въпрос, който крие зад себе си нечие
двусмислено поведение. Предизвикайте
откровен разговор и изяснете позициите

си. Вие сигурно имате свои планове за седмицата, но е
твърде възможно да ги промените, но все пак следвайте
желанията си.

ЛЪВ
Ако работите в колектив търсете

мнението на колегите си и заедно вземайте
решенията. Седмицата ще благоприятства
нови идеи и оригинални хрумвания. Нищо

важно няма да остане несвършено. Така устремени към
целта си ще привличате любовта и парите. Ще изпитате
моменти на споделено щастие.

ДЕВА
Не скъпете помощта си, това ще ви

накара да се чувствате полезни и нужни
някому. Пред вас се откриват добри
перспективи за личен напредък. Бъдете

последователни и обмисляйте всяка своя стъпка. Ако
можете да се възползвате от нечие, добро предложение,
не се колебайте. Направете го.

ВЕЗНИ
Не споделяйте с околните намеренията

си, това едва ли ще ви е от полза. Възможни
са пътувания, за някои от вас свързани с
доходни начинания. От ново запознанство

е възможно да се роди любов или романтична закачка.
Приятна среща с човек, който не спира да ви вълнува и
зарежда с позитивна енергия.

СКОРПИ ОН
Не забравяйте, че за успявате се нуждаете

от подкрепа. Търсете я в хората, с които
общувате. Бъдете толерантни и не
изпъквайте с капризите си. Диета или друг

хранителен режим би ви помогнал да облекчите
здравословни страдания и да се обновите. Пазете се от
измами и загуба на пари.

СТРЕЛЕЦ
Приятел или партньор ще ви помогнат

по-бързо да се избавите от притесненията
си и да повярвате на перспективна идея.
Ако се захванете с реализацията й ще

получите стабилност и увереност за бъдещето. Рискът
трябва да е премерен, но вие ще решите. Продължавайте
в същия дух и не се предавайте.

КОЗИРОГ
С увереност ще пристъпите към

реализация на делата си и ще получите
свидетелства за правилният ви избор.
Въпроси от служебен характер ще ви

изострят сетивата към повече прозрачност и общо одобрение.
Промените в личният ви живот ще ви подготвят за следващи
ходове, които действително ще ви направят щастливи.

ВОДОЛЕЙ
Отново на преден план ще възникват

въпроси, които сте считали за приключени.
Колективните решения ще са важни и е
добре да настоявате за скорошното им

прилагане. Някои от вас ще се ориентират към
приключване на проект и това ще ги обогати с финансови
придобивки. Бъдете внимателни в начинанията си.

РИБИ
Възможно е бюрократични спънки да

предизвикат недоволството ви и да ви
накарат да търсите по юридически път
правата си. Не се колебайте да го направите,

ако считате, че сте ощетени. В личен план ви очакват
изненади, които ще приемете, но с известни резерви. Ще
получите подарък и това ще ви зарадва.                       /Б.Т./
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 Интервю с д-р Иво Войчев – управител на МБАЛ-Балчик

Как се насочихте към
отговорната професия
на лекаря и това ли бе де-
тската Ви мечта?

Времената бяха такива и
може би заради начина на
влизане в медицинския
университет – приемни из-
пити по биология и химия
бяха провокация. Но да
ставам лекар не е било де-
тската ми мечта.

През какви етапи пре-
минава Вашата профе-
сионална кариера?

Етапите са много и про-
дължителни. Освен че
трябва да се завърши ме-
дицина, а това е 6-годи-
шен курс на обучение,
следва следдипломна ква-
лификация за признаване
на определена специал-
ност, която отнема не по-
малко от 4 години. И та-
ка, докато започнеш да
работиш като истински
лекар минават много го-
дини и започваш да се чу-
диш дали си е заслужава-
ло всичко това. Но от
благодарността на паци-
ентите и удовлетворени-
ето от работата разби-
раш, че си е струвало.

Лесно ли е да бъдеш уп-
равител на лечебно заве-
дение в условия на криза?

Не, не е лесно. Въобще
да управляваш каквато и
да е структура по време
на криза е трудно. Особе-
но в областта на здравео-
пазването, където пробле-
мите не са само във финан-
совата и икономическата
криза, но и във все още
продължаващата реформа
в българското здравеопа-
зване – вече 20 години. И
май все още не се вижда
светлина в тунела. Не са-
мо смяната на правителст-
ва, на министерски посто-
ве, на директори на НЗОК
е проблемът, но и цялата
несигурност в законода-
телството в областта на
здравеопазването. Посто-
янните промени обезсър-
чават не само управлява-
щите, а и изпълнителите на

медицинска помощ, както
ни наричат нас, лекарите.

Наскоро бе спечелен ев-
ропроект, касаещ болни-
цата. Какви промени мо-
жем да очакваме?

Вие знаете, че европро-
ектите имат точно опреде-
лени изисквания, които са
записани в насоките на кан-
дидатстване. Този проект
всъщност е на Община Бал-
чик, тъй като по програма
„Регионално развитие”, тя
е бенефициент, а не конк-
ретно болницата. Проек-
тът включва основно заку-
пуване на нова апаратура
– диагностична и лечебна.
Така по-големите новости
ще бъдат в диагностиката
– нови рентгенови апара-
ти, компютърен томограф,
мамограф, апарати за улт-
развукова диагностика и
др. Овен това и ремонтни
дейности на помещенията,
в които ще бъдат инстали-
рани и ще работи тази но-
ва апаратура. Това ще по-
виши качеството на обслу-
жване на нашите пациенти.
Така ще се възползват не
само гражданите, жители
на общината, но и всички,
които посещават лечебно-
то заведение. За да ни
включат в тази оператив-
на програма с проект, кой-
то общината разработи,
представи и спечели фи-
нансиране, беше изграде-
на една концепция от Ми-
нистерството на здравео-
пазването, в която основ-
на линия има превенцията
и профилактиката на зло-
качествените заболявания,
а в тази част на концепция-
та успяхме да спечелим фи-
нансирането от европейс-
ката комисия -  Общински-
те болници да решат бази-
сни медицински проблеми,
без да се налага пациенти-
те да ходят в друга област
в т.нар. високотехнологи-
чна болница.

Имат ли според Вас
възможност за реализа-
ция на младите лекари в
България?

Възможности има, но за
да могат новозавършили-
те лекари да работят със
здравната каса, трябва да
имат специалност, което оз-
начава, че след 6-годишно
обучение, трябва да пре-
минат през още 4, за да мо-
гат да станат договорни
партньори. Без специал-
ност, те могат да работят
единствено под ръководс-

твото на лекар-специалист,
което донякъде спъва мла-
дите лекари. Но и запла-
щането в България е в пъ-
ти по-ниско от другите ев-
ропейски страни. Новоза-
вършилите, а и не само те,
а и утвърдените специали-
сти да търсят реализация
в чужбина или в други об-
ласти около медицината
като представители на
фармацевтични фирми,
занимаващи се с медицин-
ска апаратура, но не конк-
ретно медицина. Така че
краткият отговор е „НЕ”.

Какви са вашите виж-
дания за бъдещето на
болницата?

Освен този проект, за
който говорихме, на 4
април беше публикува-
но решението на оцени-
телната комисия на из-
пълнителната агенция за
малки и средни предпри-
ятия, където болницата
беше представила друг
проект и оценителната
комисия го е приела.
Проектът е по програма-
та „Развитие на конку-
рентоспособността на
българската икономика”
2007-2013 и е за въвеж-
дане и сертифициране на
системата за управление
на качеството, съгласно
международния стан-
дарт и изграждане на
болнична информацион-
на система. Заедно с но-
вата апаратура, ремонт-
ните дейности, тази про-
грама ще повиши качес-
твото на администрати-
вното обслужване и об-
служването като цяло на
наши пациенти. Чрез въ-
веждането на тази систе-
ма за управление на ка-
чеството, ще се подобри
болничната информаци-
онна система ще бъде
УЕБ-базирана и в реал-
но време всичко, какво-
то става в лечебното за-
ведение. Не само по от-
ношение на материалите,
ресурсите, но и по отно-
шение на пациентите, ме-
дицинската дейност и
всичко, касаещо отноше-
нието на болницата с до-
говорните партньори от
НЗОК. Очаквам болни-
цата да придобие по-съ-
временен облик и наис-
тина да стане конкурен-
тноспособна на пазара на
здравни услуги.

Интервю:
Ерсин ИСМАИЛОВ




