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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
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

Продавам
*Продавам изгодно

парцел 640 кв.м в
регулация, на ул. “Ст.
планина” до пожарната
и летище Балчик с лице
на асфалтов път.

Цена по договаряне
от собственика, 0%
комисионна.

Тел: 0889 614 762    /4-2/
*Прода вам  апа р-

тамент НС зад об-
щински пазар в жк

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

“Балик” и па нелен
апартамент с обза-
веждането.

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

*Продавам микро-
бус “Форд Транзит”,
15+1, лицензиран, 2000
г., може и с работно
място договаряне

Тел: 0886 746 761

Разни
*Търся квартиран-

ти за самостоятелна
боксониера, напълно
обзаведена, с клима-
тик, без хазяи във Вар-
на близо до лятно ки-

но “Тракия”.
Тел: 0889 888 972
052 780 908
052 803 248
*Търся продавачка

за щанд “Сувенири и
бижутерия”. Комуни-
кативни хора, с език,
са с предимство.

Тел: 0896 116 619, 0884
561 031                         /2-2/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-17/
*Търся работа като

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

Тел: 0888 699 662 /4-4/

ОВЕН
На мнозина от родените под този

зодиакален знак ще мечтаят да постигнат
нови върхове и забележими резултати. Като
че ли повече от всеки друг път ще се

нуждаете от одобрението на прякото ви обкръжение, както
на работното място сред колегите си, но така и сред
приятелския си кръг.

ТЕЛЕЦ
Стремете се към установяване на по-

голяма непринуденост в контактите с
любимия до вас човек, както и с другите
представители от вашето семейство. Дори

и да се натъкнете на сериозни проблеми в професионалната
сфера се опитайте да не пренасяте недоволството си от
тази сфера върху личния си живот..

БЛИЗНАЦИ
По-голяма част от вас ще разполагат с

благоприятни възможности, които ще ви
позволят да реализирате личните си
амбиции без да се натъквате на обичайните

пречки и трудности в тази посока. Активният творчески
път е благоприятен за тези представители от знака, които
работят в тази област.

РАК
Избягвайте да се насочвате към

преследване на чисто материални цели, тъй
като едва ли ситуациите в тази посока ще
се развиват според предварителните ви

планове. Въпреки това ще ви бъдат предоставени
множество възможности за щастие и успех в
професионалното поприще.

ЛЪВ
Предпазвайте се от разочарования в

личен и професионален план. Опитайте да
не се поставите в позицията на зависимост
от заобикалящата си среда. Стремете се към

едно конкретно и независимо положение, както при
взимането на конкретни решения от професионален план,
така и за всичко което касае персоналния ви живот.

ДЕВА
Мнозина от родените под този зодиакален

знак ще са склонни да си създават
несъществуващи тревоги в професионалната
сфера. Стремете се към емоционално

спокойствие, за да възстановите загубените н последно време
защитни сили. Полаганите от вас преди време усилия в
делови план ще бъдат достойно възнаградени.

ВЕЗНИ
Напълно е възможно плановете и

конкретните ви инициативи в
професионалната сфера да бъдат
възпрепятствани от неприятели. Въпреки

неприятните аспекти на които ще бъдете подложени на този
етап от време е важно да проявите усет към текущите си
ангажименти, като демонстрирате упоритост.

СКОРПИ ОН
Ще се нуждаете от утвърждаване в

професионалната сфера. По какъв начин ще
постигнете набелязаните от вас цели, зависи
до голяма степен от действията и

решенията, които ще вземете в тази посока. Не се
страхувайте да експериментирате с нови похвати, тъй като
те могат да са ви от полза.

СТРЕЛЕЦ
Използвайте по адекватен начин

способността си да се реализирате по един
конкретен начин на работното си място, като
преследвате интересите до крайното им

завършване. Ще се радвате на отлични умствени способности,
които ще ви помогнат много, ако се насочите към изучаване
или придобиване на нови знания, обучение или квалификация.

КОЗИРОГ
Ще се реализирате най-добре в дейности

и сфери, в които не усещате, че имате
ограничения от страна на високопоставени
особи или началници. Приложете знанията
си в практиката, дори и да ви е трудно да се

преборите с неодобрението от страна на прякото ви
обкръжение в службата.

ВОДОЛЕЙ
Необходимо е да сте до известна степен

резервирани към твърде изгодните
предложения, които ви отправят колеги,
познати, приятели или делови партньори.

Преди да се впуснете в преследването на нови цели,
проучете внимателно до колко те наистина ще са
благоприятни за вас.

РИБИ
Мнозина от родените под този зодиакален

знак ще изпитат необходимостта да се
откъснат от прякото си обкръжение в
службата, учебното заведение или в личния

си живот. Като че ли това ще ви даде възможност да останете
насаме с мислите си и да се отдадете на заслужен отдих.
Опитайте се да бъдете дискретни и резервирани.

Мисията на тази Вели-
кобританска компания
е да поддържа доброто
здраве чрез използване
на доставки с естествен
произход и производст-
во на широк спектър ви-
сококачествени продук-
ти, достъпни за всеки.

Синьо-зелените во-
дорасли от езерото
Горен Кломат, щата
Орегон, САЩ, са най-

пълноценната биоло-
гична храна на пла-
не та та ,  доби та  от
най-чистото езеро на
света.

На 28 юни 2012 г. във
фризьорския салон
„Вили Стил” в ж.к.”Ба-
лик” се проведе коз-
метично парти.

Представителят на
фирмата от град Доб-
рич - Христо Кънев на-

прави презентация на
супер хранителни и ко-
зметични продукти.

Ако искате да научи-
те нещо повече за тех-
ните уникални качест-
ва, заповядайте всеки
четвъртък във фри-
зьорски салон „Вили
Стил” от 18.30 ч.

За по-подробни све-
дения: тел. 0886 08 14 32

Тел.0898 83 36 15
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(AquaSource)

На 23.06.12. Никола Ан-
донов взе участие на
ММА-Гала вечер в гр.
Ерпе Мере, Белгия.

Игра срещу треньора
на местния ММА-клуб
Стивън Моби и чрез аг-
ресивна игра с тотално
превъзходство приклю-
чи двубоя с технически
нокаут още в първата
минута.

Събитието е органи-
зирано от местния клуб

Ñòðàõîòíà áèòêà ñ áëàãîðîäíà êàóçà

MUSASHI RYU с благо-
творителна цел.

За вечерта са разиграни
18 битки пред 700 зрители,
в клетката - атрактивни
двубои, показани са  бойни
умения, уважение и рес-
пект между опонентите.

Събраните приходи са
дарени от организатора
Стивън Моби на местно
момиченце за лицева ре-
конструкция.

С тази победа приклю-

чва състезателният пери-
од на “СК Фуриозо”, ка-
то за пролетния дял със-
тезания състезателите
взеха участие на два тур-
нира и спечелиха 4 меда-
ла:

Никола Андонов: Лоу
кик-бронз

Фул контакт-сребро
Божидар Райчев: Кик

лайт злато
Стоян Костадинов: Кик

лайт злато                   /Б.Т/




