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 * Обяви * Обяви * Обяви *

Ресторант Балчик
предлага всеки ден
различно обедно

меню и доставка по
офисите и домовете.

Тел. за заявка:
7 - 28 - 09

 0893 576 410

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 6.30 7.15;  8.00;  8.45;  9.30; 10.00
10.30; 11.05; 11.30;12.00. 13.00; 14:00; 14.30;14.50;
15.30;15.50; 16.30; 17.20; 18.00;18.30;19.00;19.50
Балчик - Варна 6.30; 7:30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 10.30;
11.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.00; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30;
15.10/само с. и н./; 15.30; 16.30; 17.20; 17.30; 18.00; 18.10; 18.30; 19.30
Балчик -Шабла 8.30; 9.35; 9.50/без с. и н./;13.20;16.00
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 14.30
Балчик-Гурково-Тригорци 6.30;13.30/без петък, с. и
н./13.45 /п/; 16.00 /само с. и н./; 16.15 / без с. и н./
Балчик - Храброво - Стефаново 13.00; 17.00;
Балчик-Дропла-Змеево 6.30/; 12.10;12.20/без с. и н./
Балчик - Одърци - Д-ч 7.10/без с. и н./; 12.40 /без с. и н./; 13.10 ч. /с. и н./;17.10
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/
раб време 8-12; 15-18.30 ч. събота 9-12.30 ч.
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 Прахалчева -Хирург  Хомеопатия 0887/484 957
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” 089/7 88 50 42
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
КАБЕЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ
"Херос Ком" тел. 7-50-24
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
 ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34
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Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”
Балчик можете да направите

във всички пощенски станции
на Общината и в книжарница

“Рива” / до Музея /

Ñåäìè÷åí
õîðîñêîï

Тел: 0889 861 452 /3-3/

Разни
*НСИ изплаща в Банка

ДСК хонорари на всички
преброители, консултанти
и др. сътрудници в преб-
рояването. Същите тряб-
ва да попълнят данъч
ни декларации в ОбА.

*Продавам четири
двойки фазани по 40 лева
двойката.

Тел. 0899 836 964

*Рекламна агенция
“BKdesign” Компл.
“Марина Сити” предлага;
Предпечат и печат, визит-
ки, флаери, брошури, пла-
кати, сувенири, надписи от
фолио, транспаранти, зна-
мена, табели, светещи та-

Продавам
*Продавам газова

печка, газов бойлер,
проточен бойлер.

Тел: 0886 46 12 15 /2-1/
*Продавам двустаен

апартамент в кв. Левс-
ки, панел. Последен
етаж. Цена: 16 000 евро.

Тел: 0889 656 563  /2-2/

Купувам
*Купувам земеделска
земя  в Балчик, Гурко-
во, Царичино, Тригор-
ци, Соколово, Змеево,
Дропла Тел: 0878 438
684, 0899 457 479

Наеми
 *Давам под наем апар-
тамент в Балик, бл17

*Хотел “Балчик”
има свободни стаи

 за работници.
Тел: 7 - 28 - 09

Извършва хидроизолация на покриви по
всички технологии, ремонт на покриви, монтаж
на конструкции, монтаж на улуци, водосточни

тръби, монтаж на ламарина, битумни
керемиди, ондолин, монтаж на гипс картон, на

теракот и фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,

с договор и гаранция

Òåë:0899 175 266
0887 716 779

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

/4-1/

бели, обемни букви, обле-
пяне на автомобили, бил-
бордове.

Тел :0888 94 25 23
0885 97 91 10  /10-8/

bkreklama@gmail.com
*Монтаж на домофонни

уредби и SOS ел. услуги
Тел 0887 635 71 /10-8/

Всеки ден от 14.00 ч.-16:00ч.
в кабинета на д-р Урал Бекиров.

Такса 12 лв.

Èçñëåäâàíå çà
îñòåîïîðîçà

ОВЕН
Концентрирайте се повече. Това ще ви

помогне да се справите със задачите си.
Въпреки това ще има дреболии, които няма
да бъдат такива, каквито вие ги искате. Има

какво да желаете. Бъдете търпеливи и последователни.
Домашната атмосфера ще ви дава спокойствие и увереност.
Усмихваите се по-често

ТЕЛЕЦ
На много от вас може да се случи да се

изправят пред сериозен избор. Доверете
се на интуицията си този път. Важно е да
попитате сърцето си, кое е добро и кое не.

Също не се страхувайте да поемете риск, ако се налага.
Може би това е печелившата карта за вас. Не бавете
прекалено много решението си.

БЛИЗНАЦИ
От решаваща важност за успеха ви е да

определите приоритети си. Очаквайте
стабилизиране, особено онези от вас, които
са пряко ангажирани в своята

професионална област. За някои натоварването ще бъде
повече от обичайното, но резултатите ще са положителни.
Разсеяността ви може да ви изиграе лоша шега.

РАК
Съсредоточете се върху професионал-

ните си ангажименти. Повече концентра-
ция за хората работещи с пари. Възможни
са измами, и повишеното внимание ще бъ-

де от полза. На някои от вас им предстоят изгодни предло-
жения, свързани с нова изява. Седмицата носи успех на
по-инициативните.

ЛЪВ
Успявате да се учите от грешките на

другите и това ще ви даде предимство при
вземането на важни решения. По точно ще
ви предпази от грешки. Стремете се към

успеха и не отлагайте нищо по пътя към него. Седмицата
носи сполука във всичко, което се захванете. Не бъдете
прекалено критични към хората, с които работите.

ДЕВА
Нов проект ще се отрази много добре на

доходите ви. Навлизате в период на задъл-
бочени взаимоотношения с партньора си
и това може да повлияе отлично на вашата

активност. Опитайте се да останете отговорни към други-
те и тяхната подкрепа ще ви улесни. Сега е момента да
положите основите на ново ползотворно сътрудничество.

ВЕЗНИ
Предстои ви хубав момент. Опитайте да

го изживеете пълноценно, без да се
натоварвате с отрицателни мисли за
личните си грижи. За да се справите по-

добре с проблемите се доверете на най-близките си хора.
Ще се наложи да поемете допълнителни рискове, ако искате
да успеете в дадено начинание.

СКОРПИ ОН
Успявате да разрешите проблемите в

личен план и се отърсвате от обхваналото
ви униние. Възвръщате си типичното за
вас добро настроение и оптимизъм. Имате

да вършите много неща и това ви изпълва с амбиция.
Навлизате в нов възходящ период. Действайте разумно и
последователно.

СТРЕЛЕЦ
Седмицата е важна в дългосрочен план.

Бъдете умерени в думите си. Не си
позволявайте безпочвени критики и
компромати, защото рискувате като

бумеранг да се върнат към вас. Ще ви обземат желания,
насочени извън дома, което крие рискове за трайно
обвързаните. Преценете добре какво бихте загубили.

КОЗИРОГ
Чувствате се в отлична форма.

Удовлетворени сте от себе си и осъзнавате,
че няма какво да ви спре. Въпреки това
потиснете желанието си за бърза печалба,

защото то може да ви подведе. Не обсъждайте деловите си
проблеми с хора, които бегло познавате. Очакват ви
приятни изненади.

ВОДОЛЕЙ
Мнозина от вас ще прекарат седмицата в

сериозни колебания. Изглежда сте доста
импулсивни и объркани. Ще сте обзети от
желание да свършите на мига всичките си

задачи и в следващия момент нещо друго ще ви кара да
забавите темпото. Каквото и да усещате, нещата ще се
случват и проблемите ще се решават.

РИБИ
Не допускайте дребните неща да влияят

на доброто ви настроение. Отнасяйте се с
разбиране към проблемите на ваш близък
и ще успеете да му помогнете. Доверието,

което гласувате на малко познат човек няма да ви
разочарова. Имате добра преценка за хората и това ви
води в правилната насока.    /Б.Т./
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Когато почувстваш
опияняващия, парализи-
ращ волята и сковаващ
разума вкус на властта,
бавно губиш себе си. Ка-
кво значи? Моята лоял-
ност е единствено към
Б.Борисов и ГЕРБ. Кога-
то стъпи на пода на Ми-
нистерството не си ли
спомни, че се закле в
името на Р. България, да
спазваш конституцията и
интересите на единстве-
ния суверен-народа. То-
зи, който плаща сметки-
те и който носи последс-
твията от решенията Ви.
А също и сваля от власт!

Затова е клетвата!
Сега, след като клек-

на, а ние така се надява-
хме, че накрая има чо-

век със смелост да каже
истината,  ще чакаш ко-
га ( а чакането ще е по-
мъчително от самата
присъда), ще те напра-
вят по-нисък с една гла-
ва! Плахо, защото вече
нямаш избор, ще се
озърташ за подкрепа, но
уви, твоята съдба ще е
урок за непокорните!

Изявлението ти в Севлие-
во подтиква към размишле-
ния. Какво значи измяна?.

Човек може да изме-
ни само на себе си, а ка-
то е угодник, как да го
стори. В периода на от-
кровение ти каза неща,
нечувани до тогава, а
именно че фиксирани-
ят хонорар на консулти-
ращата  банка е 2млрд.,

а сега разбираме, че зад
евфемизма „нефикси-
рани” разходи се крият
нови 60млн.

Г-н Трайков, вътре в
нещата си, затова наме-
ри сили и  кажи колко и
кои са на този финансов
коневръз. В живота ряд-
ко има такъв шанс! А
централата дали ще се
строи, или не, ще решат
големите атове, а не
обикновените хорица!

П.С.  Господ Бойко на-
края  реши; Американ-
ският храненик ще се па-
зари с руснаците, а
Трайчо ще си трае, ма-
кар че това е неговия
ресор! Оказа се, че бат’
Бойко иска да участва в
коридата, без да е торе-
адор! Гениално за по-
жарникар, нали?

/Георги Иванов-ГОГО/

Çàùî áå,
ã-í  Òðàéêîâ?
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Благодарим на всички балчиклии, които се отзоваха на

общественото обсъждане за отличаване на културни дейци,
по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и
Празник на гр. Балчик                                                                            /Б.Т/




