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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
*Купувам зем. земя в

Балчик, Царичино, Гур-
ково, Тригорци, Соко-
лово, Сенокос, Змеево,
Дропла, Храброво.

Тел: 0886 462 784; 0878
462 784                 /2-1/

*Купувам зем.земя в
Каварна, Шабла, Ду-
ранкулак, Ген. Тошево,
Добрич, Тервел, Тутра-
кан, Силистра.

Тел: 0878 462 784; 0886
462 784                    /2-1/

Продавам
*Продавам къща в с.

Одърци, 1600кв.м двор.
Тел: 0888 403 211    /4-2/
*Продавам изгодно

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

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

асфалтов път.
Цена по договаряне от

собственика, 0% комисионна.
Тел: 0889 614 762    /4-4/
*Продавам микробус

“Форд Транзит”, 15+1,
лицензиран, 2000 г., мо-
же и с работно място до-
говаряне

Тел: 0886 746 761

*Продавам вила в
гр. Балчик, в.з “Бели
скали”, 500 кв.м
двор, 360 кв.м заст-
роена площ, два зак-
рити гаража, отлична
панорама, 4 етажа -
р-н. “Двореца”.

Тел:0899 436 312 /4-3/

*Продавам микробус
Форд Транзит, 2,5 дизел,
12 места, надстройка,
1988 година или заменям
за тухли - нови, стари.

Тел: 0889 436 312 /4-3/

Разни
*Под наем гарсониера в

гр. Добрич, бул “25 сеп-

тември”  №39.
Тел: 0888 403 211   /4-2/
*Почивки - вила

“Попов” гр. Балчик, 500
м. до морето и Двореца,
кабелна TV, интернет,
барбекю.

Тел: 0888 705 717 /4-3/

*Търся квартиран-
ти за самостоятелна
боксониера, напълно
обзаведена, с клима-
тик ,  без  ха зяи въ в
Варна близо до лятно
кино “Тракия”.

Тел: 0889 888 972
052 780 908
052 803 248
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-19/
*Търся работа като

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

Тел: 0888 699 662 /4-3/
* М л а д е ж к и

студентски бригади,
стажове и специализации
- Англия, Италия, Кипър.

Тел: 0889 636 280 /10-1/

ОВЕН
Освободете се от мисли, които ви пречат

да погледнете напред. Материални
придобивки ще подобрят самочувствието
ви и ще ви накарат да потърсите подаръци

за близките си. Ще се справите с проблем, който ви
притеснява. Това ви дава увереност да продължите и да
работите все по-усърдно.

ТЕЛЕЦ
Прокарвате идея, която ще стане

основата на бъдещ, печеливш проект. Не
изключвайте и други съмишленици, ако
около вас има такива. Много скоро ще

станете център на внимание и ще имате нужда от тях.
Разбирателството, към което се стремите в отношенията
си с любим човек ще се получи, но за това трябва по-
често да го поощрявате.

БЛИЗНАЦИ
Празниците ви ще е наситен на емоции

и добро настроение. С лекота ще изгладите
отношенията си с човек от обкръжението
ви и това ще направи и двама ви щастливи.

Очарованието ви е силно, използвайте го. Радостни ще
бъдете и от новините, които ще дойдат. Покана за гостуване
в чужбина, или гости от там. Както предпочитате.

РАК
Деловите задачи ще ви погълнат и за

личен живот ще ви остане малко време.
Запазете търпение и не предизвиквайте
събитията по отношение на вълнуващ ви

въпрос. Всичко с времето си. Грижите ви по нова и малко
позната задача ще ви накарат да потърсите съдействието
на хора от бранша.

ЛЪВ
Активността ви ще впечатлява и често ще

ви създава проблеми. Не ставайте прекалено
критични към хората, с които работите. На
всеки може да се случи да сгреши, особено,

ако се занимава с много задачи на куп. Така, че и вие не сте
застраховани. В дома си ще намерите спокойствие и разбиране.

ДЕВА
Потърсете начини за разтоварване. На

път сте да стигнете до краен предел в умората
и напрежението си. Запазете добрия тон и
не прекалявайте в желанието си да свършите

всичко непременно през празниците и непременно вие.
Дайте право и на другите да се изявят. Една добра новина
ще ви накара да подобрите желанията си.

ВЕЗНИ
Има нещо, което ви притеснява на

работното място. За това говорете открито
с колегите си и не потискайте тревогите в
себе си. Домашната работа няма да ви

избяга, не допускайте тя да ви разколебае за удоволствията
вечерта. Нуждаете се от тях, дайте им преднина. Капризите
на съдбата ще ви срещнат с някой.

СКОРПИ ОН
Целеустремено ще се насочите към

работата си и ще приключите в срок и
успешно задачите си. Отношенията ви с
околните са добри и това прави всички

приветливи и добронамерени. Очаквайте новини, свързани
с някой, когото не сте виждали от дълго време. Някои ще
се изправят пред изкушения, пазете се.

СТРЕЛЕЦ
Ще се наложи да вземете решение по

въпрос, който достатъчно дълго вече сте
отлагали. Съдбата ще ви улесни, ако разбира
се това търсите. Не правете нищо от

позицията на някой друг, това може да ви създаде
неприятности. Вечерта ще имате важен разговор с човек,
с когото имате да изясните отношенията си.

КОЗИРОГ
Наситени на срещи и делови контакти

празнични дни. Въпроси от професионален
и търговски характер ще ви се отдават с
лекота. Бъдете коректни и не пренебрегвайте
интересите на онези, с които работите. Всеки

опит да злоупотребите с тях ще бъде наказан, и то по начин,
който ще ви донесе повече страдания.

ВОДОЛЕЙ
Позитивното ви отношение към живота

и работата ще правят лесно осъществими
целите ви. Предстои да научите добри
новини, свързани най-вече с бъдещите ви

планове. За някои се очертава пътуване зад граница,
промяна на работното място или на семейното положение.
Етичността ви ще ви донесе повече одобрения.

РИБИ
За вас е важно да  се обграждате с

хора, които обичате, и които ви обичат.
Това ви кара да се чувствате значими,
окриля ви, давате простор и широта на

мисли и действия. Търсете добрите взаимоотношения
и ще имате усещане за  пълнота и удовлетвореност.
Целите ви са на път да се осъществят.

Äàëè íå ñúæàëÿâàò, ÷å íè ïðèåõà ?

Накрая получихме
доклада! И какво ще се
промени? Тези, които
контролират и понякога
инициират промени в
страната, ако сериозно
възнамеряваха да про-
менят тертипа си, щяха
за тези 5 г. да го сторят,
без нужда от годишни
доклади. На никого не

му пука, а и инструмен-
тът „наблюдение” няма
да промени криминал-
ното им поведение. Те
изпитват мимолетен
срам, но не и вина. Мо-
жем да строим пътища,
но да построиш честно,
усърдно и работещо
общество е съвсем раз-
лично.

Продажните медии ни
описват като проспери-
ращи, но срамът от кон-
статациите касае народа,
а вината никой не поема.

Защо ни са чужди на-
блюдатели, да ни казват
неща, които сами отли-
чно знаем. Готовността

от присъединяване в
клуба трябва да се из-
мерва със споделени
ценности, а не със син-
хронизирано законода-
телство. Съмнявам се, че
този механизъм за наб-
людение в последните
години оправда целите
си. Ние се отърсваме от
моментния срам в еже-
годните доклади като
бързо го превъзмогваме
с фалшиви твърдения за
успех и типично по на-
шенски прехвърляме
вината върху другите. А
вината… вината  се пое-
мат с мезета!

Г. ЙОРДАНОВ – Гого

Íàä 600 åâðîïåéöè íà òóðíèðè
ïî òåíèñ íà ìàñà â Àëáåíà

В курорта Албена ут-
ре започва XIV издание
на международния фес-
тивал по тенис на маса.
Срещите ще се проведат
в спортната зала до хотел
„Добруджа”, която е обо-
рудвана с чисто нова еки-
пировка на световноизве-
стната фирма “Андро”.

Над 600 души от цяла
Европа ще се включат в
мащабната спортна про-
ява, която дава възмож-
ност на родния ни елит във
всички възрастови групи
да свери своя часовник в

разгара на лятото.
Момичетата и момче-

тата ще бъдат разделени
в 3 възрастови групи –
до 12, 15 и 18 г. Ветера-
ните ще спорят в 4 гру-
пи – от 30 до 40 г., от 41
до 50 г., от 51 до 60 г. и
над 60-годишна възраст.
Гвоздеят в програмата
ще бъдат надпреварите
при мъжете и жените,
които ще съберат едно
от най-ярките имена в
спорта с малкото топче.

За призьорите във
всички турнири са пре-

двидени красиви купи,
медали и много подаръ-
ци, а за тези в откритите
шампионати - парични
награди. Организатор
на фестивала е спортен
клуб “Дама купа”.

Във фестивала по те-
нис на маса ще участ-
ват и балчишките шам-
пиони Борис Червен-
ков и арх. Георги Ми-
хайлов. Екипът на в-к
„Балчишки телеграф”
им пожелава успешно
представяне.

Руслан ЙОРДАНОВ

Òóðèñòèòå â Àëáåíà ñà íàä 16 000
16 291 туристи почиват

в Албена към днешна да-
та, съобщават от пресцен-
търа на курортния комп-
лекс. Най-голям е броят на
летовниците от България
– 4200. Руснаците са 3 600,
а румънците и немците са
съответно 2700 и 2100. Ре-
ализираните от началото
на годината до 17 юли но-
щувки са 597 543. Спрямо
миналата година най-го-
лям ръст по пазари беле-

жат гостите от Украйна,
Беларус, Швеция,  Русия
и др. В началото на следва-
щата седмица туристите в
Перлата на Българското
Черноморие вече ще бъ-
дат близо 17 000, като на-
шенци, които все още не
са си резервирали почив-
ка могат да се възползват
от атрактивните оферти за
август. На първа линия в
хотелите до морето има
свободни стаи от 24 август

в хотелите Гергана, Лагу-
на Бийч, Боряна и Нона.
От началото на месеца же-
лаещите да събират тен в
Албена могат да сторят то-
ва в хотелите Вита Парк и
Ралица, които предлагат
изгодни оферти за ултра ол
инклузив, както и Ком-
пас, Панорама, Орхидея
и Магнолия. В комплек-
са има близо 40 хотела
от 2 до 5 звезди.

Руслан ЙОРДАНОВ




