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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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Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /
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Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Продавам
*Продава се тристаен

апартамент в ж.к. “Балик”
и стара къща в с. Кремена
с 2.6 дка земя.

Тел: 0579/ 7 29 19; 0876

796 171                      /3-2/

       Купувам
 * Купувам земеделска
земя в Балчик, Каварна,
Шабла, пазарна цена.
Изготвяне на документи.
  Тел: 052/ 673 403; 0878
678 453; 0899 871 045 /5-2/

ОВЕН
Ако имате недовършени задачи не бива

да се впускате в нови начинания. Ще се
справите, а е възможно да получите и
допълнителна подкрепа. Близките ви биха

ви помогнали, ако са наясно с делата ви. Не бъдете
прекалено придирчиви към тях за да не ги засегнете.
Чувствителни сте на тема здраве.

ТЕЛЕЦ
Предложение за съвместен бизнес ще се

окаже добра перспектива за бъдещето ви.
Не се колебайте, може да ви се изплъзне
шанса. Събитията ще ви подсказват, че има

още какво да работите върху собственото си
усъвършенстване. Отношенията ви с интимният ви
партньор се подобряват.

БЛИЗНАЦИ
С добър енергиен тонус сте и това ви

личи. Ако успеете да го съхраните,
повишаване на възнаграждението ви ще
бъде съвсем закономерно. Подгответе се и

за новите предизвикателства на работното място. Със
сигурност няма да скучаете. Ако роднините ви са в
неравностойно положение на вашето, помогнете им.

РАК
Верни на себе си ще търсите онова,

което може да ви донесе най-много
позитивни емоции за момента. Бъдете
внимателни в отношението към партньора

си. Енергичността ви е очевидна и хората ви приемат без
резерви. В служебен план ви очаква повече натоварване,
но може да понесете всичко.

ЛЪВ
Бъдете по-уверени и действайте по

начина, който смятате за най-добър.
Независимо от емоционалното си
състояние ще намерите най-точния подход

за всяка ситуация. Освен това сте създали добра
организация за успешен бизнес. Притесненията ви ще
отпадат и ще се поздравите с материални придобивки.

ДЕВА
Мислите ви са разпилени в много посоки

и не можете да се съсредоточите върху
сериозните си дела. Внушавате си неща,
които е по-добре да не се случват.

Предстоят ви нови срещи с интересни хора. Сега е
момента да покажете колко отговорни сте и да се заемете
с делата от обществена значимост.

ВЕЗНИ
Не влагайте прекалено много емоции в

работата си. С безпристрастната си оценка
ще проявите качества на специалисти и ще
покажете на околните на какво сте

способни. А вашите дадености са очевидни, стига да
пожелаете да ги използвате. Приближавате се до търсена
развръзка.

                                СКОРПИОН
Погледнете сериозно на работата си.

Развитието на делата ви зависи до голяма
степен от кондицията ви. Подхождайте с
търпение към бюрократичните неуредици

и не хабете енергията си за дреболии. Проучете въпроса
за инвестиции към дейност, от която очаквате най-добра
възвращаемост.

СТРЕЛЕЦ
По непоколебим начин покажете на света

най-доброто от себе си. Активирайте
деловите си и лични качества. Никаква
странична работа или непредвидени пречки
не бива да ви откажат от намеренията ви.

Особено убедителни сте, когато искате да постигнете
своето. Ще успеете.

КОЗРИРОГ
На мнозина от вас ще се открият добри

перспективи и нищо не бива да ви попречи
да ги оползотворите. Не си губете времето
с дреболии, чакат ви задачи, не търпящи

отлагане. Запазете настроението си и ведрото си излъчване
и в общуването с личност, която търси път към вас. Не я
дистанцирайте.

ВОДОЛЕЙ
Потиснете раздразнението си за да не

влошите отношенията си с близък човек.
Бъдете по-толерантни и открити за успеха
на другите, и насърчавайте позитивните

им опити. Вие можете да го направите. Освен това се
съсредоточете и върху бъдещите си проекти, от там ще
дойдат печалбите ви.

РИБИ

Очаква приятен и полезен за бизнеса
ви седмица. Нещата ви се подреждат.
Моментът не е подходящ за съвместни
действия с делови партньори. Някои от

вас ги очаква среща, за която само са си мечтали.
Възползвайте се от шансовете, които ви се дават и
í àï ðàâåòå ì èãà çàï î ì í ÿù ñå.                                    /Б.Т./

* Купувам земеделска земя  в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змеево,
Дропла, Сенокос, Кремена и др.
Тел: 0886 462 784, 0878
462 784                      /5-2/
  * Купувам земеделска
земя в Балчик, Гурково,
Царичино, Тригорци,
Соколово, Змеево,
Сенокос, Дропла,
Кремена. Плаща
веднага. Изготвяне на
документи. Тел: 0899 457
479; 0888 593 699 /1-1/

Разни
* Купувам стари червени

броеници - 160 лв./бр.
Тел: 0888 14 70 85 /4-4/
*”Данчо Янев” ЕООД

пречиства септични ями
(шахти). Тел: 0886 90 59 81;
0570/ 8 25 56              /10-4/

*Магазин за цветя “Анд-
рияна” гр. Балчик ул.
“Черно море” 12, предла-
га: разнообразен рязан
цвят, стилни букети и аран-
жировки, доставка на цветя

Тел. 0889/614 873/3-3/

Г.Йорданов - ГОГО

Èçáîðèòå - ãîëÿìàòà
âåñåëáà...

Необходимо ли е да се
провеждат по такъв тер-
тип? А как  ще си изберем
хората, които ще ни кра-
дат и лъжат? Ако няма из-
бори, кой ще определи кои
да присвояват  средства от
Европейските фондове? А
контрабандните канали?
Нали трябва по демокра-
тичен начин  да изберем
босовете  на престъпните
групи  във всеки българс-
ки град, ама във всеки, са-
кън да не пропуснем ня-
кой, че е жива загуба!

Избори- еееее……х,
радост.

Познавам  всички цига-
ни от моето поколение. Чу-
дно ми е как  издържат, ка-
то много  от тях рядко се
хранят. В детството ми
Балчик бе малък град, а
ние играехме до среднощ с
топката. Сега като ги сре-
щна и се разприказваме,
виждам, че и те са доволни
от изборите. Е…не е мно-
го, но друго си  е да спече-
лиш 20 -30 лв.- казва ми
Юмер, мой съученик .А
Хюсеин, по-възрастния му
брат, хитрец, казва ;- В ма-
халата даваха по 50 лв., но
ние ще гласуваме довече-
ра преди затваряне, защо-
то обещаха още по 100 лв.,
ако нещо се обърка. Пък
ще е по-добре така да ста-
не! Чуваме, че войводите
здраво ще шарят мангизи
току  преди края!  Всичко
е на педал по изборно вре-
ме. Фирмите  печатат рек-
ламни материали, журна-
листите се опаричват, чал-
гаджии и карагъозчии  за-
рязват кръчмите и започ-
ват да се изявяват на пре-
дизборни мероприятия.
Въздухът се насища с ми-
ризма на кебапчета, бира и
звонкови. Пък и купува-
нето на  съвести  не сме  го
измислили ние, я ! Измам-
ните  висши държавни чи-
новници /жалко за почте-
ните/тръпнат в сладостно
очакване- дай Боже техни-
ят феодал да е на власт, а
това е повече гювеч, пове-
че рушвети.

Няма дебати, няма сблъ-
сък на идеи. Управляващи-

те се страхуваха, че тех-
ните кандидати и за пре-
зидент, и за кмет на Со-
фия могат само да загу-
бят в открит дебат, и ги
скриха от ехалето. Когато
все пак ги показаха за мал-
ко, представителите на
опозицията веднага се от-
кроиха. Опитът не бе пов-
торен! За какъв дявол го-
лемите телевизии бягат от
политиката в този момент.
Сигурен съм, че  причи-
ната за това поведение е
страх! А се страхува он-
зи, който има нечиста съ-
вест. Никой не критикува
правителството , властта
и президента. Тези избо-
ри ще бъдат запомнени с
това , че не се разбра кой
срещу кого се бори, ка-
къв иска да стане и какво
иска да направи. Бяха по-
дбрани интелигентни кан-
дидати, ГЕРБ даже жерт-
ва най престижния си ми-
нистър. Чудо е , че в Бъл-
гария има 300  партии-
всяка смята себе си за на-
ционално отговорна, но
ела я виж, ако не и дадат
субсидията. Социолозите
оживяват- лошо е само, че
изборите са толкова ряд-
ко, трябва да са поне през
три месеца. Мечтата им е
безкрайна изборна кампа-
ния. Всички стават бойци,
хората се карат, плюят се,
намразват се. Но  комп-
роматите  оздравяват на-
цията, чуваме  строго па-
зени тайни. Ако не бяха из-
борите щеше ли  Тракто-
рът да попита Премиера
дали е поставил бомбата?
И затова аз казвам- избо-
ри без край-избори до ду-
пка- оказва се, че са поле-
зни! Малко от медиите ос-
танаха неподкупни. Не
уважаваме президентска-
та институция- жълтите се
занимават само с личните
истории на г-н Първанов.
Дали е най-важно за стра-
ната  къде е стрелял, на
колко ешмедемета е при-
съствувал, че обича жени-
те. А по-добре ли щеше
да бъде, ако обичаше мъ-
жете? Никой не акценту-
ва, че това е Главнокоман-
дващият и квинтесенция-
та на държавната  власт.
Явно и той има вина за то-
ва състояние на нещата!
Как пък този “социален”
човек нито веднъж не из-
лезе да обясни защо е та-
зи социална ножица. Мно-
го от нас са нихилисти и
яростта им е оскърбител-

на. На местна почва  кан-
дидатът на ГЕРБ  бе оплют
като некадърник от свои-
те, даже и в пресата.   Нас-
тоящия кмет - кандидат за
втори мандат бе показан в
нелицеприятна ситуация.
Защо не видяхме  доброто
у тези хора и това, което са
направили за гражданите?
Нима се омаловажават та-
ка безбожно усилията им?

Фактите и  обстоятелст-
вата категорично разкри-
ват, че за 20 год. “демок-
ратичен преход” общест-
вото се разпадна на два
враждуващи лагера. Еди-
ният е на партийните фео-
дали- превърнали се в оли-
гарси. Другият е на излъ-
ганите и оскърбени бедня-
ци, които парцаленото зна-
ме на “единството”  пре-
върна в крепостни селяни,
a беззаконието на високо
ниво се прехвърли и в ни-
зините. Внушаването у хо-
рата на мнението, че можеш
да станеш богат само по
престъпен начин  разболя
обществото. Възрастните
не могат да преглътнат гле-
дката  и си отиват от този
свят обидени, а младите
гласуват с краката си, из-
бирайки да напуснат стра-
ната, за да не дефилират ка-
то глупаци за присмех на “
тарикатите’’.

Ние, Българите , добро-
волно се отказахме от пра-
вата си, като делегирахме
същите на един транснаци-
онален, политически и во-
енен съюз. Тогава какво бе-
ше за нас  23.10 2011 год.-
химера, нетрезви идеали,
или  носталгия по уютния
провинциализъм? Днес ние
свързваме надеждите си за
благоденствие и сигурност
с принадлежността към ед-
но небългарско политиче-
ско пространство.

 А  изборите? Случайно
видяхме как се провеждат
в Швейцария по същото
време. Тихо,мирно, по Ин-
тернет, няма разходи, под-
купи. Това е велик Акт, ако
не е изпразнен от съдър-
жание!А нашето в този си
вид е безсмислено разто-
чителство- като пералня за
изплакване на мозъци, за
отмиване на граждански
рефлекси, за липса на еле-
ментарно  приличие!

П.С. Честито на
Президента, Бог да да-
ва сила на Кмета да за-
върши започнатото!

   Г.ЙОРДАНОВ-Гого




