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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                      /3-3/

       Купувам
 * Купувам земеделска
земя в Балчик, Каварна,
Шабла, пазарна цена.
Изготвяне на документи.
  Тел: 052/ 673 403; 0878
678 453; 0899 871 045 /5-3/

* Купувам земеделска земя  в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змеево,
Дропла, Сенокос, Кремена и др.
Тел: 0886 462 784, 0878
462 784                      /5-3/
  * 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              /10-5/

*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/

ОВЕН
С висок дух и енергия ще посрещнете

предизвикателствата на седмица. Не бъдете
прекалено взискателни към другите и не
прекалявайте с укорите. И вие понякога

грешите. Щастието ще ви се усмихне в лицето на
подходящият ви за случая човек. С приветливо настроение
ще пристъпите към работата.

ТЕЛЕЦ
Мнозина от представителите на знака

ще обърнат поглед към нова и нетипична
за тях сфера. Това налага да сте премерени
в действията си. Вроденият ви усет ще ви

води, но се нуждаете и от известна доза твърдост, за да се
срещнете с предизвикателствата. Подобрява се
материалното ви състояние.

БЛИЗНАЦИ
Постигнатите резултати ще ви донесат

финансова осигуреност и ще можете да си
позволите повечето от отлагани досега
покупки. Въпреки това за момента не е

удачно да давате пари на заем. Ще разполагате със себе си
и не бива да пропускате онези дребни удоволствия, които
често пренебрегвате, устремени към целта си.

РАК
Заетостта ви изисква да се

съсредоточите и да изпипвате всичко до
най - малката подробност. Не ставайте
прекалено мнителни към човек от

обкръжението ви, но пък и предпазливостта няма да ви е
излишна. На онези, които им предстои тържествено
събитие ще се наложи да се погрижат за гардероба си,
денят е подходящ и за това.

ЛЪВ
Отговорността, с която подхождате към

ангажиментите си впечатлява и налага
авторитета ви все по-успешно. Ще трябва
да се погрижите и за собствените си нужди

и да не пренебрегвате и личните си дела. Осигурете си
време за подготовка за предстояща среща, ще има какво да
научите.

ДЕВА
Добре преценете силите си и не се

захващайте с предварително обречени на
неуспех задачи. Ще ги познаете по
вътрешното си усещане и най-вече по това,

колко голямо желание ще пламне у вас. Вие умеете да
налучквате верния път, и сега няма да се излъжете. В противен
случай ще калкулирате загуба на енергия, време и пари.

ВЕЗНИ
Придържайте се към онова, което се

изисква от вас, за да не ви вземат за
особняци. Желаете да имате повече
свобода, но засега се задоволете с това,

което ви се предлага. Ще намерите верния път към сърцето
на желания от вас човек, но трябва и вие да дадете от себе
си повече. Балансирайте седмицата.

СКОРПИ ОН
С ентусиазъм ще покажете способностите

си в областта, в която сте добри. Усърдието
ви със сигурност ще се отрази положително
на финансовото ви състояние. Имайте

доверие в близките си, те са способни да проявят разбиране
и съпричастност към проблемите ви. Нещо повече, ще ви
отменят в нещата, за които ги помолите.

СТРЕЛЕЦ
Усърдието ви ще ви възнагради с добри

резултати. Ще имате немалко поводи днес
да сте доволни от късмета си. Споделете
задоволството си от живота с хора, които
обичате за да бъде радостта ви по-пълна.

Ще имате нови познанства, които градивно ще насочат
развитието ви и ще направят труда ви пълноценен.

КОЗИРОГ
Търсите повече известност и добрият

случай ще дойде при вас. Но, съществува
риск, ако поставите неприемливи условия,
те да не бъдат приети. Научете се да искате

правилно и ще имате всичко. Не се поддавайте на
ласкателствата, с които ви засипват околните, и не губете
трезвата си преценка.

ВОДОЛЕЙ
Старайте се да давате израз на

позитивното си отношение към всичко
около вас. Не позволявайте на никой да ви
обсебва с проблемите си и да диктува

поведението ви. На лице са възможности за подобряване
на финансовото ви положение. Приятелска сбирка ще ви
помогне да се разтоварите и повеселите, не я пропускайте.

РИБИ
Плановете ви за  седмицата са

многообхватни, но с ентусиазма, който
ви владее ще успеете. Страстта ви към
силните емоции днес ще ви отведе на

интересно място сред още по-интересни хора. Не
оставяйте на заден план любимия си човек, който така
търпеливо присъства до вас.                                    /Б.Т./

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

предлага дървени изрезки на цена 100 лв за 4 куб. ,
оформени в пачка.

Заповядайте в складовата база на фирмата на ул.
Варненска №43

До изчерпване на наличните количества

Юлита Христова

Çàïîâÿäàéòå â ìàãàçèíà çà
äðåõè, ÂÒÎÐÀ ÓÏÎÒÐÅÁÀ - âèñîêî

êà÷åñòâî, íèñêè öåíè.
Магазинът се намира на самата АВТОГАРА.

Всеки ден – намаление.
Понеделник – ново зареждане!

/3-1/

Този много стар виц, за
съжаление, днес се е пре-
върнал в истината за голя-
ма част от специалистите,
които бълват многоброй-
ните български вузове. Те-
зи учебни заведения са се
специализирали,предимно,
в издаването на дипломи за
висше образование срещу
пари, а срещу много пари,
връзки или политическо
покровителство, са щедри
на всякакъв вид научни
степени и титли.

Според статистиката, към
момента, хората с висше об-
разование в България са
над 1 милион. При населе-
ние от 7 милиона, ние сме
били всички световни ре-
корди за висшисти на глава
от населението. Статистиче-
ски,  сме най-образованата,
просперираща и културна
държава в света. Само дето
не е така, нали?

С изключение на някол-
ко специалности, където
все още има някаква кон-
куренция между кандида-
тстващите, вузовете прие-
мат всички мераклии за ви-
сше образование. В това не
би имало нищо лошо, ако в
процеса на обучението не-
кадърните, мързеливите и
просто тъпите, отпаднат от
системата. Но, не! Всички

“Êàòî çíàì êàêúâ
èíæåíåð ñúì, ñòðàõ ìå å

äà îòèäà íà ëåêàð!”
завършват, грабват дипло-
мите, а най – посредстве-
ните от тях са и най – агре-
сивни в завземането на об-
ществено значими държа-
вни постове. Кадърните,
можещите и интелектуал-
но отговарящите на усло-
вията за висше образова-
ние, обикновено правят
всичко възможно да учат в
европейските учебни заве-
дения, а когато завършат,
за тях място в България ня-
ма. Местата са заети от
„чалга – интелектуалците“
и децата на мутро-полити-
ческия„елит“. Те са убеде-
ни, че са цветът на нацията
, най – големите патриоти,
най- големите „мъжкари“/
да извиняват дамите от те-
зи породи, които би тряб-
вало да се наричат „жени-
ща“/ и вярват, че им се по-
лагат всички привилегии,
които необременените им с
морални задръжки мозъци
са измислили.

Тези дни, наред с много
други протести, имаше и
протест срещу безнаказа-
ността на лекарските греш-
ки, станали причина за
смъртта на много млади хо-
ра и деца. Ужасяващ е бро-
ят на починалите от погре-
шни диагнози, лекарско
безхаберие, безразличие
към съдбата на пациента, ко-
рупционни практики в бол-
ниците и поставяне в безиз-
ходица лекуващия персо-
нал пред чиновническите
изисквания на Здравната
каса. Да, претенциите на хо-
рата към здравеопазването
у нас са напълно оправда-
ни. Оправдани са и искани-
ята им за наказания на ви-
новните, но защо не отидат

да протестират и пред ме-
дицинските „академии“, ко-
ито с лека ръка раздават ди-
пломи и специалности на ли-
ца, които трудно се оправят
с говоримия български
език, камо ли с латинския?
Простотията на определени
среди да обявят цялото ле-
карско и сестринско съсло-
вие за враг номер 1 на теж-
ко болния народ, скоро ще
изпъди и последните мохи-
кани, които се опитват да ра-
ботят и лекуват в тези не-
посилни условия. Когато
останат да ни лекуват само
тези, които са си купували
изпитите, защото  не могат
да си позволят да работят в
чужбина, сигурно страсти-
те ще се успокоят. Оставени
на естествения си подбор,
може би ще поумнеем и най-
после ще разберем пред ко-
го и за какво да протести-
раме. Ще разберем, че об-
разованието, науката и кул-
турата са единствените, ко-
ито могат да ни изведат от
блатото на материалната и
духовна бедност. Ще проу-
меем, че децата ни трябва да
имат знания, а не диплома.

За сега сме много дале-
че от подобно разбиране
и доказателство за това е,
че титлата „Доктор хоно-
рис кауза“ на Христо
Стоичков възмути само
един човек от академич-
ната общност и изпълни с
възторг широките наро-
дни маси.

А като гледам от какво
се възторгват широките
народни маси, направо ме
е страх да си помисля как-
ви хора си избират да ги
управляват!

Юлита ХРИСТОВА




