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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 апарта-

мент без посредник.
Тел: 0895 733 993

*Купувам земеделска земя в
Каварна, Шабла, Дуранкулак,
Г. Тошево, Добрич, Тервел,
Туткракан, Сислистра. Тел:
0886 462 784 , 0878 462 784    /2-2/
*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

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

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 фризери -

“Норд - вертикален с 6
чекмеджета и “Liebherr”
- хори зонт ален  т ип
ракла.

 Тел: 0899 894 433 /4-?/
* П род авам  ап арт а -

мент НС зад  общинс-
ки пазар в жк “Балик”
и  панелен  апартамент
с обзавеждането.

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

*Продавам гарсоние-
ра 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  /30-15/
*Търся работа като

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

Тел: 0888 699 662 /4-4/

ОВЕН
Очаква ви натоварена седмица.

Вероятни са проблеми в личен план и това
се дължи най-вече на нетипичната за вас
критичност. Заявете претенциите си

аргументирано и не се колебайте да ги отстоявате. Все пак
бъдете умерени и способни да правите компромиси.
Намирате нещо, което търсите отдавна.

ТЕЛЕЦ
Възможно е конкретен въпрос, свързан

с деловите ви ангажименти да ви струва
усилия. Ще се справите и ще получите
заслужени овации от околните. Не

пренебрегвайте семейните си ангажименти. Точно сега
близките ви се нуждаят от вниманието ви. Правите големи
планове за седмицата, предстои ви немалко работа.

БЛИЗНАЦИ
Тази седмица ви се отдава реалната

възможност да свършите всичко онова,
което ви е убягвало досега. Внимавайте с
подробностите. Не ги омаловажавайте,

защото може в даден момент да се окажат твърде важни.
Разбирате се добре с околните и това ви носи допълнителни
дивиденти.

РАК
Тази седмица е възможно да се окаже

много важна за професионалната ви
реализация. Проект, върху който работите
от дълго време и възлагате големи надежди,

ви носи успех. Започвате седмицата с добро самочувствие.
Съвсем скоро ще получите необходима информация.
Прилагате идеите си наяве и се радвате на добри резултати.

ЛЪВ
Добре ще е, ако още в  началото на

седмицата определите приоритетите си.
Вероятно ще ви се наложи да
контактувате с много хора. Възможни

са противоречия, затова бъдете гъвкави. Въпреки
всичко, можете да се справите чудесно, ако използвате
дипломатичността и чара си.

ДЕВА
Предстои ви приятна и ползотворна

работна седмица. Ако търсите
възможности за допълнителни доходи,
шансът ще ви се усмихне. Ще се наложи да

направите малък компромис в името на професионалното
си развитие. Разбирате се чудесно с хората около вас и се
радвате на тяхната подкрепа.

ВЕЗНИ
Очакват ви резултатни занимания.

Въображението ви е особено продуктивно,
и ако го направлявате в подходящата
насока, може да постигнете нещо

изключително. Бъдете по-търпеливи с близките си и
проявете повече толерантност. Добри отзиви получавате
за своя идея и това допълнително ви мотивира.

СКОРПИ ОН
Успешна седмица във всяко едно

отношение. Възможен е делови успех или
перспективна финансова операция. Радвате
се на ползотворно сътрудничество с хората

около вас. В интимния ви живот също ви предстои приятна
изненада. Най-после получавате онова, към което отдавна
се стремите.

СТРЕЛЕЦ
Тази седмица ще е наситена с интересни

срещи и желани от вас събития. В
приповдигнато настроение сте и постъпките
ви се приемат много добре от околните.

Възползвайте се от по-добрата си позиция за момента.
Можете да постигнете напредък, ако насочите правилно
ситуациите. Очаквано развитие в личен план.

КОЗИРОГ
Започвате седмицата с големи амбиции,

а това в случая предполага и повече усилия.
При късмета, който ви съпътства е реално
осъществимо всичко, което сте планирали.
Делови партньор има привлекателно

предложение за вас. Подхождайте с търпение и повече
разбиране към сърдечния си партньор.

ВОДОЛЕЙ
Успявате умело да се възползвате от

всички възможности, които ви предлага
тази седмица. Както в професионален, така
и в личен план можете да постигнете много.

Бъдете отворени за предложенията на партньорите си.
Може би пренебрегвате много важна подробност, повече
внимание.

РИБИ
Приповдигнатото ви настроение неми-

нуемо ще се отрази на деловите ви конта-
кти. Професионалните ви ангажименти ви
носят приятни емоции и едва ли ще ви

натоварват. Отделете повече внимание на проблемите на
ваш близък. Радвате се на любов и разбирателство в се-
мейството.                                    /Б.Т/

От 26 май до 3 юни в
КК”Албена” се проведе тра-
диционният турнир по ша-
хмат. Участваха 123 шах-
матисти от 20 държави. Сред
участниците имаше 23 гро-
смайстори, 24 междунаро-
дни майстори и 13 фидемай-
стори. Открояваха се име-
ната на гросмайстори от
световна класа  Иван Чепа-
ринов, Момчил Николов,
Васил Спасов, Владимир
Акопян, Тигран Петросян и
редица други известни ша-
хматисти. За първи път в
турнира участваха и състе-

затели от Китай и Индия.
В този престижен шахма-

тен форум взеха участие и
представители на ШК „Бал-
чик”  мс Найден Добрев /дву-
кратен балкански шампион/,
Пламен Петров /трикратен
областен шампион за юно-
ши и младежи/ и местния
пенсионер Иван Пейчев.

Добро представяне и на
тримата наши шахматисти.
До 8-ия кръг мс Найден До-
брев се движеше чудесно.
Особено впечатляваща беше
победата му над индийския
международен майстор
Ашуин Яярам с рейтинг
2470. С всеки изминал тур-
нир се вижда израстването
на Найден и е въпрос на вре-
ме той да покрие двата бала
за международен майстор, а
защо не и за гросмайстор.

Пламен Петров се предс-
тави на ниво. Успя да побе-
ди по-класни съперници и
постигна престижно реми с
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немски фидемайстор.
Най-приятната изнена-

да се оказа  третият ни
участник   Иван Пейчев.
Този турнир беше първи
от такъв висок ранг за не-
го. Той постигна три по-
беди и те му осигуриха
3-то място в неговата ка-
тегория. Иван Пейчев по-
лучи парична награда. Тя
му бе връчена лично от
организатора на турнира
г-н Живко Димитров.

Шахматният форум бе-
ше спечелен от гросмай-
стор Владимир Акопян.
Втори остана Иван Чепа-
ринов, а  трети  Тигран
Петросян.

Бих искал да благодаря
на Община Балчик и на Об-
щински съвет  Балчик за
предоставените средства, с
чиято помощ се осъществи
участието на представите-
лите на ШК „Балчик”.

Красимир КИРЧЕВ

Приятели, млади балчик-
лии, Вие които сега се зани-
мавате със спорт и виждате
всички мръсотии в спортни-
те среди не се отчайвайте ,ще
намерим сили да пребродим
и това блато. Големите дан-
дании във волейбола имат
своя причинна обусловеност-
ПАРИТЕ. Нека да тръгнем и
да видим кой кой е във Б Ф по
волейбол. Данчо Лазаров е
шеф. Иначе той е собственик
на  строителната фирма “ Си-
конко” която се появи през 90-
години от “нищото”. Така се
появиха  почти всички преу-
спели “фирми “- с генезис
куфарчетата с червени па-
ри,МВР и ДС.

Защо мислите  още не са
извадили досиетата на предс-
тавителите на българския би-
знес? Защото те  са най важ-
ните , и най интересните и те
моделират целия преход.

Заместника на Лазаров е
Иво Константинов ( селянче
от Дупнишко) който в среда-
та на 90-те години купи цяла
армада   автобуси  за да обс-
лужва  редовни линии до Зап.
Европа. Как така едно голоб-
радо момче  успя да стори
това, и обяснението на този
“гений” опира до
ДС.По”случайност” е и соб-
ственик на тима от Дупница.
В  УС на  БФВ е и Милко
Бандасаров. Ще попитате  ка-

Ñ Ð À Ì !
кво разбира този трап от  во-
лейбол? Ами беше шеф на ОУ
на МВР в Кърджали. Доста-
тъчно!  Ще допълня и г-н Къ-
нев- първи вицепрезидент на
БФВ , човекът за мокри по-
ръчки, винаги в сянка. Печа-
тарски бос, облажил се с най
яките общ. поръчки, съвет-
ник на “ Гоце” за Черномор-
ската икон. зона, (макар да е
от Ямбол).В УС има още
много апаратчици и стари
ченгета , които хабер нямат
от волейбол, но участват в да-
лаверата. За парлама е Д. То-
нев- в хотела му отсядат иг-
рачите, Л. Ганев-далавера с
екипите. Като ловни кучета
надушиха ямата около учас-
тието в световната лига и ку-
пищата пари от държ. субси-
дия . Скандала има стара ис-
тория.Назначават Стойчев в
края на 2010г. и той настоя-
ва (нечувано) да разпределя
сумите които постъпват във
федерацията от спонсорите,
както и по линия на  участи-
ето на националите в Свето-
вната лига. Лазаров обаче
преценява че така друг ще
обере парсата и започват чу-
довищни скандали. Но….се
намесва Бат Бойко, който  до-
тогава няма представа  за  гю-
веча  захранвал свитата на Ла-
заров повече от 15год.
.   А Р. Стойчев?. Човекът
който пое едно кирливо от-
борче  в едно градче като на-
шето в Италия и го качи
3(три) пъти на световния от-
борен връх!Дойде в тази кло-
ака, остави работа от която
получава милиони в Италия,
за да подготви хора с години
напред. Но…… се оказа неу-
добен! Заплаха!  Лазаров
спретна същата мръсотия на
П. Константинов. Израснал в

професорско семейство, ин-
телигентен човек, разбира
проблемите на волейбола    и
има визия за бъдещето. Той
не е тъп като оня дебелак със
синджира,  но му бе спрет-
нат номер със тестостерона,
без да се вземе под внимание
колко вреда ни се нанесе в Пе-
кин. Но Лазаров , този изку-
сен апаратчик   успя  да оце-
лее.  Направи бебе на  Де-
бърлиева(за срам на целия
спорт), която пък искаше да
осребри креватните емоции
и да стане тренъор на женс-
кия нац. отбор. Той не успя
да я наложи, тя кипна и зами-
на да играе на север.

- Драги млади приятели ,
стига с това” Ние” .  Това
размива вината, и долните
помияри с въртеливи опаш-
ки не могат да бъдат персо-
нално обвинявани.Аз съм
бил спортист , и знам колко е
вредна и най малката несп-
раведливост. Не искам ,мла-
ди момчета  и момичета , да
бъдете обезверени от дейст-
вията на тези които държат
кокала! На всички българи им
е мъчно ,че единствения
спорт в който сме на ниво се
унищожава по най безсрам-
ния начин. Искам Матей,
Радо, Андрей и Теди да не се
върнат и да покажат харак-
тер , въпреки апела на ББ.

Стига с тези мръсотии.
Крайно време е!

  17.05.12г.
Г.Йорданов- Гого

П.С. Държавата за пръв
път каза “А” на колизията
шеф- тренъор, и не бива да
спира дотук. Но имайки
предвид силата на мафията
, искам да вярвам че този
път обществения интерес
ще надделее!  Дай БОЖЕ!




