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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-Соф ия-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
ПОЛИКЛ ИНИКА
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
НОТАРИУ СИ
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 те л. 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

Електронно реле“Дневни светлини”

Купувам
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*Купувам зем. земя в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699                       /12-10/
*Купувам земеделска земя в
Балчишки, Каварненски,
Шабленски, Ген. Тошевски,
Добрички,  Тервелски,
Тутракански, Силистренски
и Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,
0886 462 784           /10-8/

Продавам
*Продавам микробус

Форд Ескорт.
Тел: 0878 192 114    /1-1/
*Продавам едностаен

обзаведен апартамент в
“Балик” - Балчик.

Тел: 0899 14 11 78   /2-2/
*Продавам мотопед

Марка: Лифан, производс-
тво: Тайван, 49 куб. см, пър-
ва регистрация - 10.06.2008
г. Цена - по договаряне.

Тел.: 0899 233 248
*Продавам 500 кв.м.

дв орн о място  в
регулация на ул. “Ком”,
кв .”Левски ”,  Балчи к.
Цена по  догов а-рян е.
Тел: 0898 34 33 44

                               /4-4/
*Продавам изгодно пар-

цел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар-
ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път.

Тел: 0889 614 762 /20-7/
Разни

Давам стая под наем
в центъра на Балчик, с
кухня и баня.

Арх. Огнян Каменов
Тел: 0897 30 10 50 /4-2/

*Давам под наем тухлен
етаж, 3 стаи, кухня, баня,
тоалетна, самостоятелен
вход. 250 лв./месечно.
Тел: 0579 9-90-80       /1-1/
* Сондажи за вода, из-
ливн пилоти и инженер-
но-геоложки проучва-
ния.
  Тел: 0878 901 155 /10-10/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-6/

ОВЕН
Предстои ви нов и дълъг път. Ще трябва

да вземете решение, от което ще зависят
бъдещите ви успехи. Не избързвайте, добре
ще е, ако направите решителната крачка

едва, когато сте сигурни в себе си. Напрегнати сте в личен
план, където отдавате прекалено голямо значение на
дреболиите.

ТЕЛЕЦ
Крайно време е да се запознаете отблизо

с нещата, които отдавна ви  интересуват.
Имате верен съюзник в изпълнението на
важна задача, на когото можете да разчитате
във всеки момент. Амбициите в дадена

област ще ви донесат очакваното развитие, но за
предпочитане е да не се осланяте само на късмета си.

БЛ ИЗНАЦИ
Избягвайте шумните компании и

конфликтите. Работите добре, когато около
вас е спокойно и имате възможност да се
съсредоточите. Околните разбират
потребностите ви и едва ли ще ви занимават

с проблемите си. Излъчвате позитивизъм и добро
настроение, и ще останете доволни от себе си.

РАК
Успявате да внесете спокойствие и ведрост

навсякъде около себе си. Като се стараете да
вдъхвате добронамереност и позитивно
настроение на хората, които ви заобикалят,

вие правите всички щастливи. Предстоят ви успехи в делови
план, за които сте се постарали през изминалата седмица.
Предприемете действия, които не сте планирали.

ЛЪВ
Свидетели сте на развитие, каквото

наистина не сте очаквали. Справяте се
чудесно със задълженията си, което ви
осигурява и желания напредък. Работите

добре със свой близък, с когото имате много допирни точки.
Очаква ви скорошно подобрение на финансовото ви
състояние. Паричните постъпления идват тъкмо навреме.

ДЕВА
Позволявате си свобода на действие в

професионален план. Предприемате ход,
който крие известни рискове, но въпреки
това предлага възможности, които не са за

изпускане. Не се притеснявайте от това, че можете да
изгубите, бъдете уверени в себе си, и в онова, на което сте
способни .

ВЕЗНИ
Ще успеете да се справите с личен

проблем, който е пречел в някаква степен
на работата ви досега. За щастие можете да
разчитате на важен за вас човек, който ще

се отзове винаги, когато имате нужда от подкрепа. Бихте
могли да внесете промени във взаимоотношенията си със
сърдечния партньор.

СК ОР ПИОН
Изключително благоприятен момент на

работното място. Помислете още веднъж
преди да предприемете ход, който
планирате отдавна. Ще имате шансове за в

бъдеще, затова не избързвайте. Някои от вас харчат
необмислено и е възможно скоро да съжаляват за това.
Вслушайте се в съвета на свой близък.

СТРЕЛЕЦ
Подхождайте сериозно към работата си.

Очакват ви дела, които ще ви дадат
възможност да покажете на какво сте
способни. Предпочитате да останете верни

на принципите си, които са ви е носили успехи и досега.
Печелите ценен съюзник в лицето на човек, с когото до
скоро сте имали общ бизнес.

К ОЗИРОГ
Седмицата се очертава като много

успешна за онези от вас, които са се
захванали с нещо ново, и са твърдо решени
да се справят. Имате много работа, затова

едва ли ще можете да си позволите да обръщате внимание
и на странични въпроси. Добри отзиви от страна на близък
човек ще ви мотивират допълнително.

ВОДОЛЕЙ
Ще се натъкнете на много информация,

която касае бъдещите ви професионални
проекти. Амбицирани сте да се захванете и
с непосилна задача, поред хората около вас,

за да успеете да постигнете целите си. Добре ще е, ако
съчетаете усилията си с тези на човек от обкръжението
ви. Увереността ви е напълно основателна.

РИБ И
Мнозина биха завидели на подхода, който

използвате при работата си. Бързо ще
решите проблем, ако се посъветвате с
близки хора, които са запознати с делата

ви. Ще направите най-добрият и правилен избор в личен
план, от който някои около вас ще останат доволни.
Защитавате своя идея.

/Балчишки телеграф/

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна
мрежа за експлоатационния зимен сезон 2013/2014 година

   ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката "Зимно поддържане и снегопочист-
ване на общинската  пътна мрежа за експлоатационния

зимен сезон 2013/2014 година, разпределена на територията на Община
Балчик  и обособена по позиции"

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 07.11.2013 г.
Лице за приемане на офертите: Красимира Костова
Настоящата покана е публикувана под номер 9021684 на сайта на АОП
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Ученици от СОУ “Христо Ботев” - гр. Балчик отбеляазаха с екскурзия до
аквариума в гр. Констанца Международния ден на Черно море - 31 октомври.

Те бяха водени от Таня Давидкова и Наталия Златева, които бяха подготвили
Ерсин Исмаил и Виктория Канаврова за слово и беседа, по случай празника.
Денят беше незабравим и начало на една нова традация. Фото: Н. ДАВИДКОВ

Група фенове на оперното изкуство от гр. Балчик, водени от председателя
на клуб “Здраве” гр. Балчик. - Тодорка Харизанова, посетиха за пореден
път оперно представление в гр. Варна. Този път те аплодираха младите
варненски солисти от “Севилският бръснар” на Дж. Росини, които създават
нов достоен имидж на Варненската опера.                    Фото: М. КОСТОВА




