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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
Бързи влакове Вн-Сф - 11:00; 12:50; 21:55; 22:20;
07:50 (експрес).
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 - 19.00 ч. събота: 8.00 - 12.00; неделя - почивен ден 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
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
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

ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребално обслужване “НИССИ” 0897 885 042
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, 8.30 - 17.00;
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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Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени

дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;

0877 407 352 /6-6/

Електронно реле“Дневни светлини”

*Купувам зем. земя в
общините Балчик,
Каварна, Добрич, Г.
Тошево, Шабла, Тервел.
Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699                       /12-2/
*Купувам зем. земя в
Балчик, Царичино, Гур-
ково, Тригорци, Соколово,
Сенокос, Змеево, Дропла и
Храброво.
  Тел: 0886 462 784; 0878
462 784                        /2-2/
* Купувам зем. земя в
Каварна, Шабла, Дуран-кулак,
Ген. Тошево, Добрич, Тервел,
Тутракан, Силистра.
   Тел: 0878 462 784; 0886
462 784                        /2-2/

Продавам
*Продавам мотопед

Марка: Лифан, произво-
дство: Тайван, 49 куб. см,
първа регистрация -
10.06.2008 г. Цена - по до-
говаряне.

Тел.: 0899 233 248
*Продавам гараж зад

бл. №6 в ж.к “Балик”,
Балчик.

Тел: 0889 945 048. /1-1/
* Продавам дворно

място 1500 кв.м в с.
Храброво. Има чешма в
двора.

Тел: 0579 7-42-59   /4-4/
* Продавам апартамент,

2 стаи, в блок № 5.
Тел: 0893 792 190    /4-

2/
*Продавам 500 кв.м.

дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по догова-
ряне. Тел: 0898 34 33 44     /
10-10/

*Продавам изгодно парцел
640 кв.м в регулация, на ул. “Ст.
планина” до пожарната и лети-
ще Балчик с лице на асфалтов
път.

Тел: 0889 614 762 /4-2/

Разни
*Търсим работници за
Швеция в сферата на

строителството моля само
хора с познания.
Тел: 0886 02 56 18    /3-1/
*На 1 август 2013 от 18:00 ч. в
к.ц. “Двореца”, в галерия
“Тихото гнездо” ще се открие
изложба на художника Георги
Велчев от Варна.
Заповядайте!
*Фирма “Северна
Корона” - Дивиация -
корекция на компаси.
Тел: 0888 41 44 24     /4-2/
* Давам под наем стая с баня и
тоалетна, отделен вход и
отделен електромер, ул.
“Тунджа” 44А
Тел: 0882 54 43 01; 0896 69
62 67                     /4-4/
* Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-геоло-
жки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-3/

*Давам под наем
гарсониера в гр. Добрич,
бул. 25 септември № 39.

Тел: 0888 403 211    /4-4/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-28/
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Купувам

Към великия ни тре-
нер, човека, царя на
Морски клуб Балчик –
Мирко Радославов
Мирков

Благодарим ти, бате
Мирко, че бяхме част от
уникалната история на
Морски клуб Балчик –
най-успешният спортен
клуб в България!

Ти ни накара да се
влюбим истински в мо-
рето и морските спор-
тове. Ти ни научи на ди-
сциплина, отговорност,
задружност. Сега нався-
къде и във всичко /и в
спорта, разбира се/ има
стремежи и интереси
към пари и изгода, ня-
ма чисти идеали и чис-
ти човешки отношения,
за голямо съжаление!

Ти не беше един сух
треньор, теоретик. Ти
самият беше голям
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змс Мирко Мирков

спортист, ти знаеше це-
ната и болката на кър-
вавите пришки от греб-
лата, мускулните трес-
ки, умората, потта, тра-
вмите, ядовете от лошо-
то време, авариите,
проблемите с организа-
цията, с различните ха-
рактери на всекиго. Ти
ни обединяваше, орга-
низираше, осигуряваше
всичко необходимо и
само ти, единствен, зна-
еше какво ти струва то-
ва. Ти за нас беше не са-
мо началник, треньор –
ти ни беше учител, при-
ятел, другар, брат – ба-
те Мирко! Ти умееше да
ни ръководиш, да ни
учиш, да ни вземаш по-
тта при тренировките, а
после се радваше истин-
ски с нас, когато побеж-
давахме.

Толкова щастливи ми-
гове сме преживели при
победите, толкова бяхме
доволни, радостни и
горди, когато побежда-
вахме в нашия обичан
Балчик и когато стотици
приятели, граждани /
познати и непознати/ ни
поздравяваха, прегръ-
щаха и искрено се рад-
ваха с нас.

Никога няма да забра-
вим чудесните отноше-

ния между всички със-
тезатели и треньори, чу-
дните задушевни вече-
ри след уморителните
тренировки и след поре-
дното състезание, ува-
жението, другарството.
Тези толкова ценни не-
ща останаха безвъзвра-
тно назад, в миналото, в
отлетялата младост, но
те ни се отразиха в жи-
вота, помогнаха ни в
професиите, направиха
ни Човеци!

Морският клуб беше за
нас и дом, и школа за мъ-
жество, и отговорност.
Съжаляваме страшно
много, че него отдавна го
няма, а с него – и всичко
истинско. Щастливи сме
с чудесните спомени, то-
ва богатство никой не мо-
же да ни отнеме!

Щастливи сме, че си
още сред нас, бате Мир-
ко, и ти желаем от сър-
це здраве и дълъг живот!

Обичаме те!
За всички спомени

любими,
За трудните победи

неизброими,
За всички мигове

незабравими –
На тебе от сърце

благодарим!
От всички бивши

морски спортисти

ОВЕН
Привлечени сте от личност, която също

не е безразлична към вас. Ако се стремите
към връзка, то инициативата трябва да бъде
ваша. На работното място шансовете ви за

професионална изява се увеличат, но не оставяйте работата
си на заден план. Отдавайте заслуженото на колегите си, с
тяхна помощ ще можете да вървите напред.

ТЕЛЕЦ
Няма да ви липсват ангажименти и за да

се справите не бива да си губите времето по
несъществени неща. Проблеми с роднини
могат да помрачат настроението ви.

Уважавайте нуждите им, независимо, че те ви натоварват
повече. Едно ново запознанство ще превърнете в романтична
връзка, ще се насладите на взаимност и силни чувства.

БЛИЗНАЦИ
Прецизни сте в делата си, отдавате

нужното внимание на детайлите и това ви
носи предимства. Бъдете сигурни, че
усилията ви ще дадат резултати.

Благодарение на контактите си е възможно да промените
работата си. Духовността ви ще ви помогне да прозрете
по-скоро в една истина и да извлечете поука за себе си.

РАК
Обърнете внимание на служебен

въпрос, който крие зад себе си нечие
двусмислено поведение. Предизвикайте
откровен разговор и изяснете позициите

си. Вие сигурно имате свои планове за седмицата, но е
твърде възможно да ги промените, но все пак следвайте
желанията си.

ЛЪВ
Ако работите в колектив търсете

мнението на колегите си и заедно вземайте
решенията. Седмицата ще благоприятства
нови идеи и оригинални хрумвания. Нищо

важно няма да остане несвършено. Така устремени към
целта си ще привличате любовта и парите. Ще изпитате
моменти на споделено щастие.

ДЕВА
Не скъпете помощта си, това ще ви

накара да се чувствате полезни и нужни
някому. Пред вас се откриват добри
перспективи за личен напредък. Бъдете

последователни и обмисляйте всяка своя стъпка. Ако
можете да се възползвате от нечие, добро предложение,
не се колебайте. Направете го.

ВЕЗНИ
Не споделяйте с околните намеренията

си, това едва ли ще ви е от полза. Възможни
са пътувания, за някои от вас свързани с
доходни начинания. От ново запознанство

е възможно да се роди любов или романтична закачка.
Приятна среща с човек, който не спира да ви вълнува и
зарежда с позитивна енергия.

СКОРПИ ОН
Не забравяйте, че за успявате се нуждаете

от подкрепа. Търсете я в хората, с които
общувате. Бъдете толерантни и не
изпъквайте с капризите си. Диета или друг

хранителен режим би ви помогнал да облекчите
здравословни страдания и да се обновите. Пазете се от
измами и загуба на пари.

СТРЕЛЕЦ
Приятел или партньор ще ви помогнат

по-бързо да се избавите от притесненията
си и да повярвате на перспективна идея.
Ако се захванете с реализацията й ще

получите стабилност и увереност за бъдещето. Рискът
трябва да е премерен, но вие ще решите. Продължавайте
в същия дух и не се предавайте.

КОЗИРОГ
С увереност ще пристъпите към реализация

на делата си и ще получите свидетелства за
правилният ви избор. Въпроси от служебен
характер ще ви изострят сетивата към повече

прозрачност и общо одобрение. Промените в личният ви
живот ще ви подготвят за следващи ходове, които действително
ще ви направят щастливи.

ВОДОЛЕЙ
Отново на преден план ще възникват

въпроси, които сте считали за
приключени. Колективните решения ще
са важни и е добре да настоявате за

скорошното им прилагане. Някои от вас ще се ориентират
към приключване на проект и това ще ги обогати с
финансови придобивки. Бъдете внимателни в
начинанията си.

РИБИ
Възможно е бюрократични спънки да

предизвикат недоволството ви и да ви
накарат да търсите по юридически път
правата си. Не се колебайте да го направите,

ако считате, че сте ощетени. В личен план ви очакват
изненади, които ще приемете, но с известни резерви. Ще
получите подарък и това ще ви зарадва.

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
На 1 август т.г. група бивши спортисти от Морски клуб Балчик се

събраха пред хотел-ресторант „Лотос” /бившия Морски клуб
Балчик/, за да почетат и поздравят своя любим треньор Мирко
Радославов Мирков – началник на Морския клуб 34 години, майстор
на спорта, почетен гражданин на Балчик – бате Мирко, който е в
основата на всички спортни постижения на клуба, получените
стотици бронзови, сребърни и златни медали, купи, грамоти и
отличия.

Връчиха му малък подарък и благодарствен адрес.
Има предложение  между 20 юли и 1 август всяка година всички

бивши спортисти, които имат възможност, да се събират пред
бившия Морски клуб. Датата и часът ще бъдат уточнявани
допълнително чрез съобщения в местния печат и Интернет.

Стефка Керчева - Стефанова




