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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 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 гарсониера до 20
000 лв. и двустаен апарта-
мет до 25 000 лв.
Тел: 0888 858 242;
0897 039 777               (2-1)
*Купувам земеделска земя в
Каварна, Шабла, Дуранкулак,
Г. Тошево, Добрич, Тервел,
Туткракан, Сислистра. Тел:
0886 462 784 , 0878 462 784    /2-1/
*Купувам земеделска зе-
мя   в  Ба лчи к, Гурков о,
Ца рич ино, Т риг орц и,
Соколово, Змеево, Дроп-
ла , Сенокос, Кремена  и
други.
Тел: 0886 462 784, 0878
462 784                  /2-2/
*Купувам земеделска зе-
мя в  Гурково, Царичино,
Три горц и ,  Соколов о,
Дропла, Кремена, Сено-
ко с,  Ба лч и к .  И зготвям
документи.
Тел: 0888 427 288, 0895,
718 383                        /2-2/

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

*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 холна

гарнитура, хладилник -
фризер “Siltal”,
автоматична пералня
“Indesit”, готварска печка за
вграждане.

Тел: 0887 021 133  /2-2/
*Продавам стартери,

дина ма ,  гуми и  др уги
части за “Шкода Мадара”,
“ИФА”,  “Форд Транзит”
и “Опел”.

Тел: 0899 894 433    /4-3
*Продавам фризери -

“Норд - вертикален с 6
чекмеджета и “Liebherr”
-  х о р и з о н т а л е н  т и п
ракла.

 Тел: 0899 894 433 /4-3/

*П р о д а в а м  а п а р т а -
мен т НС за д общин ски
п а з а р  в  ж к  “ Б а л и к ”  и
п а н е ле н  а п а р т а ме н т  с
об за в еж д а н ет о.

Тел: 0889 921 187, 0885
011 694                        /5-3/

*Продавам гарсониера
в жк. Балик бл. 34 , вх Г

Тел: 0579 7 36 01
*Продавам микробус

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

Тел: 0886 746 761

Разни
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-14/
*Хотел “Балчик” търси

сервитьори - регистратори
за дневна и нощна смяна.

Тел: 0579 7-28-09
*Търся работа като

администратор, нощна
смяна - с руски, румънски
и чешки език.

Тел: 0888 699 662 /4-2/

ОВЕН
Професионалните ви ангажименти най-

вероятно ще ви отведат до интересни и
неочаквани за вас открития. Напредъкът,
който ще постигнете най-вероятно ще ви

мотивира да продължите да действате в същата насока.
Упоритостта и постоянството ви ще бъдат възнаградени.
Седмицата започва отлично.

ТЕЛЕЦ
Предстоят ви напрегнати работни

моменти. Въпреки напрежението доброто
ви настроение е налице и ви гарантира
приятна седмица. Добри възможности за

промяна на обстановката се откриват пред мнозина от
вас. Получавате изгодно предложение, което е добре да
обсъдите с вашите близки.

БЛИЗНАЦИ
Многообещаващо начало на новата

седмица. Имате реални шансове да
постигнете онова, към което се стремите,
затова действайте решително и ще успеете.

Онези от вас, които все още не са открили любовта, тази
седмица ще постигнат много в тази посока. Спокойни и
уверени сте и това е най-важното.

РАК
Държите да осъществите напълно

плановете си, но не бива да се учудвате,
ако тази седмица ви се наложи да
промените ангажиментите си по

независещи от вас причини. Печелите предимство в
момент, когато другите не знаят как да постъпят. Работите
добре и сте удовлетворени от постигнатото.

ЛЪВ
Започвате с много ентусиазъм и хъс за

работа. Имате конкретни идеи и планове
за тяхното осъществяване и това поглъща
по-голямата част от времето ви. Не

предизвиквайте умишлен интерес около делата си, а
работете самостоятелно. Това е за предпочитане, за да
не се натъкнете на непредвидени пречки.

ДЕВА
Бъдете предпазливи с ангажиментите,

които поемате. По-добре е да не рискувате,
а да действате внимателно, и едва след като
сте добре информирани. Променете

тактиката си, ако не сте доволни от резултатите, но не се
отказвайте от идеите си. Имате с кого да се посъветвате,
използвайте тази възможност.

ВЕЗНИ
Някои от вас очакват одобрението на по-

висше стоящи. Бъдете по-уверени в себе
си. Не се поддавайте на мними съвети,
преценявайте всяко нещо самостоятелно и

се доверявайте само на проверени хора. По този начин
ще си спестите немалко неприятности. Помислете как да
направите вечерта приятна заедно с любимия човек.

СКОРПИ ОН
Успявате да осъществите отдавна

подготвян бизнес проект. Така най-
вероятно ще се превърнете в доста значим
за фирмата си човек. Не проявявайте

никаква колебливост в това отношение и можете да
разчитате на успех. Избрали сте правилната за вас насока.
Проявете достатъчно постоянство.

СТРЕЛЕЦ
Новата седмица предлага търсени

предизвикателства за вас и близките ви.
Имате реални шансове значително да
подобрите материалното си състояние,

както и да изгладите всички възможни недоразумения у
дома. Възползвайте се от предоставения ви повод.
Прекомерната скептичност може да изиграе лоша шега.

КОЗИРОГ
Със сигурност ще бъдете удовлетворени

от успешната седмица, която ви предстои.
Ангажиментите ви в делови план ще ви
донесат много поводи за добро

настроение. Позициите ви ще се затвърдят и уважението
към вас и професионалните ви качества ще нарасне. В
личен план ви предстоят желани промени.

ВОДОЛЕЙ
Идеите ви са наистина перспективни и

предстоящата седмица ще потвърди това.
Намирате верния подход и това свежда пре-
чките по пътя ви до минимум. Продължа-

вайте в същия дух и не се поддавайте на възможните
злостни критики, резултат най-вече на завист. Водолеите
по принцип са щастливи хора.

РИБИ
Има защо да сте удовлетворени от себе

си. Делата ви се развиват възходящо във
всяко едно отношение. Съсредоточите ли
се върху една конкретна сфера на

действие и резултатите ще бъдат повече от очакваните.
Нищо не е в състояние да ви спре. Радвате се на
споделените моменти с любимите хора.                 /Б.Т/

Иван Малев
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Не знам чия е иници-
ативата за организира-
не на иначе основател-
ния протест на гражда-
ните от Община Балчик
за платения вход  до на-
шия Дворец. Аз също
се възмущавам от този
факт и ми беше грозна
картината как две инс-
титуции – Софийският
университет и Минис-
терство на културата ка-
то чакали се бият за чу-
жда собственост, кой
колко пари ще изсмуче
от този Дворец, за две-
те каси на входа и.т.н.

Този протест, обаче,
ще бъде един провал за
недалновидните иници-
атори, защото „Бог ви-
соко, цар далеко”, както
казва българинът. Някой
ще каже да не политизи-
раме проблема. Но тря-
бва да се разбере, че
всичко около нас е по-
литика. Малцина си
спомнят, че имаше един
период, когато Дворе-

цът в Балчик беше пре-
даден за стопанисване
на Община Балчик. То-
ва стана при първото де-
мократично правителс-
тво на Филип Димит-
ров. При предизборни-
те ни срещи със СДС,
присъстващите тук Але-
ксандър Йорданов и Ел-
ка Константинова лично
обещаха Дворецът да
бъде предаден на Бал-
чик. След спечелване на
изборите, Ал.Йорданов
като председател на НС
и Елка Константинова
като министър на култу-
рата, удържаха обеща-
нието си и то стана факт.
За жалост, гражданите
на Балчик забравиха та-
зи добрина и на следва-
щите избори гласуваха
за комунистите. Прави-
телството на Жан Виденов
върна статуквото и ние се
простихме с Двореца.

Следващото правител-
ство, което завари стра-
ната в абсолютен колапс
– инфлация 300 %, 3 000
лв. за 1 долар, 6-7 000 лв.
средна месечна заплата,
равна на 3-4 долара, аб-
солютна изолация от Ев-
ропа, свали инфлацията
до 3 %, вдигна икономи-
ката на крака, а заплати-
те до 50 долара. Прави-
телството на ОДС с ми-
нистър –председател

Иван Костов наистина
направи много за стра-
ната и гражданите. Вди-
гаше заплатите и пенси-
ите всяка година с 20 %
плюс коледни и допъл-
нителни такива. Една от
грешките, обаче, беше,
че не се вслуша в орга-
низирания и спечелен
референдум в Община
Балчик за излизането и
от Добричка област във
връзка с опита за закри-
ване на Данъчната слу-
жба в Балчик и премес-
тването и в Каварна. То-
ва беше един своеобра-
зен протест на балчик-
лии да не му гласуват
доверие. Ако беше ува-
жено желанието ни да
преминем към Варнен-
ска област, щеше да бъ-
де друго. След това Си-
меон обеща 800 дни и
обърка всичко.

След една година ни
чакат нови парламен-
тарни избори. Нашият
протест ще бъде тогава,
когато не се излъжем от-
ново и не гласуваме за
симеоновци, куневци,
бойкоборисовци и дру-
ги подмазвачи и шарла-
тани. Трябва да искаме
конкретно обещание за
нашия конкретен въпрос.
Това може да стане само
ако гласуваме за ДСБ.

Иван МАЛЕВ

На 9 май 2012 г. в ч-ще „П.Хи-
лендарски” клуб „Борис Кара-
джов” откри живописна изло-
жба на художниците Яна Ми-
новска, Генади Гавраилов, Ни-
колина Иванова, Надежда Ра-
данова, Добри Добрев, Санд-
ра Санджакян, Ани Монева.
Това е първата изява на новос-
формирания художнически
клуб и им пожелаваме само
успехи занапред.               /Б.Т./

Яна Миновска – „Нарциси”
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