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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
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”

Продавам
* Продавам апартамент,

2 стаи, в блок № 5.
Тел: 0893 792 190    /4-3/
* Продавам апартамент,

НС, зад общински пазар и
панелен апартамент в бл.15.
Тел: 0894 43 33 29; 0995
68 55 59  /5-2/

* Продавам 500 кв.м.
дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по догова-
ряне. Тел: 0898 34 33 44 /
10-9/

* П р од а в а м  и з г од н о
парцел 640 кв.м в  регу-
ла ция , на ул.  “Ст.  пла-
н и н а ”  д о п ож а рн а та  и
летище Балчик с лице на
асфалтов път.

Цена по договаряне от
собственика,0% коми-сионна.

Тел: 0889 614 762    /4-3/
*Продавам 2 разтега-телни
фотьойла, удобни за легла.
Тел: 0899 154 601     /4-4/

Разни
*Извършвам счетоводни
услуги.
Тел: 0579/75356       /5-1/
* Гледам стари и болни хора

Тел: 0899 33 61 03      /4-1/

 * Сондажи за вода, изливн

пилоти и инженерно-гео-
ложки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-2/

*Давам под наем
гарсониера в гр. Добрич,
бул. 25 септември № 39.

Тел: 0888 403 211    /4-4/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-16/
* “Биг Бен” - гр. Балчик

започва курсове по:
- компютърна грамот-

ност;
- английски език;
- немски език;
- български език за

чужденци;
Организират се курсове

и по испански, френски,
руски, румънски и др. ези-
ци за всички възрасти.

      За контакти:
0579/ 7-20-17; 0886 563

216; 0896 310 535;

Facebook.com/Big Ben/
Balchik

* Купувам зем. земя в
Балчик, Царичино, Гур-
ково, Тригорци, Соколово,
Сенокос, Змеево, Дропла и
Храброво.
  Тел: 0886 462 784; 0878
462 784                        /2-1/
* Купувам зем. земя в Каварна,
Шабла, Дуран-кулак, Ген.
Тошево, Доб-рич, Тервел,
Тутракан, Силистра.
   Тел: 0878 462 784; 0886
462 784                        /2-1/

Купувам
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ОВЕН
Ще изпитате емоции, каквито не сте

познавали до този момент. Кратко
пътуване. Чувствате се добре сред нова
обстановка и особено, когато имате

възможност да споделяте интересна информация. Ще
останете приятно изненадани от жеста на някой към вас.
Добре ще е да помислите и вие с какво може да му
отвърнете.

ТЕЛЕЦ
Проблем, който сте пренебрегнали

преди известно време сега трябва да го
решите. Не се притеснявайте от грешки,
рано или късно ще успеете да се справите.

Можете да се доверите на свой близък, който има
достатъчно опит в подобни неща. Почиващите ще имат
незабравима седмица.

БЛИЗНАЦИ
С каквото и да се занимавате прекалената

ви емоционалност ще взима връх над
всичко. Не позволявайте това да пречи на
отношенията ви с околните и особено с

интимният ви партньор. Мислете по често за плановете
си и не отлагайте задачите си за друго време. Има нещо,
които не бива да се пропускат.

РАК
Отново ще сте подвластни на

професионалните си ангажименти.
Възможно е да срещнете трудности в делата
си, но нека това не ви отказва. Бъдете

сигурни, че постоянството ви ще бъде възнаградено.
Притеснява ви една неизяснена ситуация, която може да
повлияе неблагоприятно на връзката ви с партньора. Не се
тревожете.

ЛЪВ
Делови срещи и напрегната атмосфера,

за онези, които не си почиват. Това може
да ви направи раздразнителни, но от вас
зависи да се справите по-бързо с

проблемите. Не се отказвайте от намеренията си, дори да
получавате откази. С упоритост и търпение ще постигнете
много, но все пак бъдете готови за компромиси.

ДЕВА
Срещите през седмицата ще ви

разнообразяват и обогатяват
едновременно. Ще останете удовлетворени
от начина, по който се приемат идеите ви,
дори ще получите предложение, което

съвсем не сте очаквали. Бъдете готови за усилена работа
за в бъдеще, ще участвате в проекти и редица други
ангажименти.

ВЕЗНИ
Отлична възможност да бъдете на място,

което винаги сте искали да посетите. Избрали
сте да споделите компанията на интересни
хора. Бъдете готови на повече отстъпки в

отношенията си с близките ви, ако искате да се разбирате
наистина добре. Разумно решение на финансов проблем.

СКОРПИ ОН
Опитвате се да привлечете някого на

своя страна, но това няма да се окаже нужно
– той сам ще ви потърси съвсем скоро.
Близък приятел се нуждае от съвета ви, а

вие познавате проблема му. Бъдете тактични и не
натрапвайте мнението си на всяка цена. Ще ви обземе
хазартен импулс и са възможни загуби.

СТРЕЛЕЦ
Мнозина от вас ще посветят времето си

на нещо полезно и приятно, с което да
зарадват близките си. Оставете настрана
грижите по служебните дела и се

наслаждавайте пълноценно на почивката си. Трудно ще
устоите на предложение от ваш приятел. Може би ще ви
е нужна малко повече смелост, но опитайте.

КОЗИРОГ
Ще бъдете в разбирателство с всички

около вас. Излъчвате добро настроение и
сте в състояние да правите компромиси,
когато това се налага. Отношенията ви в
семейството са добри и постигате

разбирателство по всички въпроси. Неочаквана покана
за гости ще ви накара да потърсите и подходящ подарък.

ВОДОЛЕЙ
Предвиждате доста работа по дома си и

същевременно ви се иска да си починете сред
любимите си хора. Настроени сте позитивно
към всички и с лекота ще намерите изход от

всяко положение. С приятели ще се повеселите и ще отдадете
заслуженото на хумора, който всички харесвате.

РИБИ
Починете си и не се захващайте с нищо

натоварващо. Бъдете готови на промени
и в личен план, където ви очаква сериозен
разговор със сърдечния ви партньор.

Подготвяте изненада за свой близък, от която ще остане
наистина очарован. Обмислете добре следващите си
ходове. Пропуски не бива да има.

,,Този е денят, който
Господ сътвори: да се
възрадваме и развеселим
в него!

Пасха възхитителна!
Пасха! Господня Пасха,
Пасха всечестна ни
озари!Пасха е!

С радост един другиго
да прегърнем!

О, Пасха - избавление от
скръб! Защото от гроба
днес като от чертог блесна
Христос и изпълни жените
с радост, като им каза:
Възвестете на апостолите!”

/Из канона на
Възкресение Христово/

 ,,Христос возкресе!” с
този победоносен и радос-
тен поздрав се поздравя-
ват милиони християни
повече от две хилядоле-
тия. Когато кажем ,,Хрис-
тос возкресе!” се изпълва-
ме с небесна радост и с на-
дежда като изчезват мало-
душието, унинието и стра-
ха. Отначало  християните
наричали своята вяра не
религия, а благовестие -
Евангелие и виждали сми-
съла на своя живот в ней-
ното възвестяванепо думи-
те на Господа ,,Идете и на-
учете всички народи, като
ги кръщавате в името на
Отца и Сина и Светия Дух
и като ги учите да пазят
всичко що съм ви заповя-
дал”./Мат.28:20/.
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Възкресението Христо-

во е най-великия, радостен
и  светъл празник, защото
благовести победата на Го-
спод Иисус Христос над
греха, злого и смъртта. И
само чрез вярата и живота
ни в Него ние също става-
ме съучастници на тази по-
беда. Без възкресението на
Христос животът не би
имал смисъл, защото веч-
но биха тържествували
тлението и смъртта, поро-
дени от греха на човека. С
възкресението Си Хрис-
тос ни дарува и свобобо-
дата: ,, И ще познаете ис-
тината и истината ще ви на-
прави свободни” /Йоан
8:31-32/.А истната и Сам
Господ Иисус Христос
,,,Аз Съм пътят и истината
и животът; Никой не дохо-
жда при Отца, освен чрез
Мене”/Йоан14:6/.

Всяка годин на Велик ден
става видимо чудо над гро-
ба Господен се спуска Пас-
халия огън, като запалва
свещите та Йерусалимския
патриарх, който изнася
светлината от тъмния гроб
на вярващите в храма. То-
зи обичай се повтаря във
всички православни храмо-
ве, в които светлината е
угасена и свещениците из-
насят от олтара запалени
свещи на всички вярващи,
които очакват с трепет то-

зи момент. След Великден-
ската служба те отнасят па-
схалния огън за благосло-
вение в домовете си и го по-
държат с кандило.Смисъ-
лът на тази красива тради-
ция е винаги да носим в се-
бе си светлината на Хрис-
товото благовестие и Вък-
ресение и да ги разнасяме
на всички около нас. Не са-
мо на Великден да носим
светлината и радостта от вя-
рата, но и всяка неделя, все-
ки ден и винаги, когато в
душите ни са в сръб,  смут
и тъмнина. Да си спомняме,
че Христос възкъсна и да
възпяваме ,,Христос възк-
ръсна от мъртвите, със
смъртта Си смъртта побе-
ди и на всички, които са в
гробовете живот дадру-
ва”. / Тропар за празника/
Амин!

Църковното настоя-
телство при храмове

,,Св.преп.Петка
Търновска” и ,,Св.Ни-
колай Мирликийски

Чудотворец” гр.Балчик
поздравява всички с
най-светлия празник

ВЪЗКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО и пожела-

ва духовен мир,
благоденствие и
Пасхална радост!

ХРИСТОС ВОЗКРЕ-
СЕ! ВОИСТИНА

ВОЗКРЕСЕ!

Áàñêåòáîëåí ôåñòèâàë

Много усмивки, радост и спортсменство видяхме на баскетболния фестивал
миналата седмица в град Варна, където за първи път участваха деца от I и II
клас на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Балчик с треньори Даниел Димитров
и Емилия Енева.                                                                                           Фото: Б.Т




