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*Давам  магазини  на
търговската улица на кв."Левски"
/105 кв.м.; 35 кв.м. 70 кв.м./ Тел.
0886 74 67 61   /2-2/

*Давам  под  наем
БОКСОНИЕРА  в  бл.35,
дългосрочно.    Тел: 0888  70
2805/1-1/

*   Давам  на  безвъзмедна
обработка  (безплатна)  два
парцела  от  1718   кв.  м .  и
1500  кв.  м  в  с.  Соколово

Те л:052/341981;   0899
42 33 28                   /7-6/
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ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30,

10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30

Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00,

11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00

Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00,

11.04, 11.30,  12.30, 13.14, 13.30, 15.05,  15.30, 16.30,
17.20, 18.00, 18.10

Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05,
11.40, 13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30

Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50,

21.55, 22.20
Автобуси Балчик  - София  - 09:55,  22.19  (“Юнион

Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес”
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски к урсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
Б ЕН ЗИ НО СТАН ЦИ И
"Лаф и" -  тел.  7 -65-70
“Калип со”  -  тел.  7  3 0 67;  офи с 7  2 4 86
“Поп ов  -  Комерс” -  ДАП Тел: 7  39  37
ПЪТНА П ОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.А
0888/65  49  19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 всек и ден от  8-
20ч. ,  събота от  9. 00  -  20 .00 ч.,  н еделя -  п очи-
вен ден
Аптек а  "Фарма"  -   ж. к.   "Балик "  тел .  7-29-31
 9 .00 -  13 .00 ч .,  15 .00-19.00 ч . събота и  неделя
- п оч. дни
Д Р О ГЕ Р И Я  “АН И”,   В   ХО Т Е Л   ‘ МАР ИН А
СИТИ’.  ТЕЛ;  0888 151  320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна  централа - тел . 7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел.  7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ К АБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д.  Малчева  -  педиатър бл.  6  вх. Б.  тел.:  0888/635599
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  -   ин терн ист  и  GP.  Ул.  “Пли ска ”  №1   /
срещу  Полици ята/ ;  тел.: 0899/177  330
Д-р Владимиров  - ортопед-травматолог  -  GSM:0888/860 121
Д-р  Калинова  -   вътр.  болести,  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
Акупунктура   -   Д -р  Христо   Ген ов  Тел:0886  199  790
Д-р Христо  Игнатов  -  стоматолог, МБАЛ  тел.  0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова  - пулмолог,  тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата”  -   Тел:  0579 /7-23 -48;  0882   528  320
НОТАР ИУ СИ
Св ет лин   Илчев-ул. "Черн о  море"  28 ,тел.7 -30-12  от
08.00  до  17.00 ч.,дом.тел.7-35-36;  GSM:0888/86  14  57
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. :  7 6446, 0888/637 860
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБ НИЦА тел . 7-55-27
8 :00 - 12 :00;   12 :30- 16 :30
Погребално обсл уж ване  “НИССИ” 0897 885  042
ул.  “Черно  море”  №35  тел:  7  66  46  урежда  всичко  за
п огр ебени я  -   ден он ощн о ;  и зработ в а   и  мон ти ра
паметници,  снимки.
От ец Стра тия  - тел . 7 51 36
Све щеник Тодор - тел . 7 24  41
Б ИБ Л ИОТЕК И
при   ч-ще"П. Хилен дарски"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
ГРАДСКИ ИСТОРИЧ ЕСКИ МУ ЗЕЙ
ГИМ  тел.7- 21-77;   9.00    -   17.00;
ЕТНО ГРАФ СК А  К ЪЩА  9 .00 - 17 .00 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ  КО МПЛЕКС   -   9:00  -   17 :00
ХУД. ГАЛ ЕРИЯ т ел .7- 41- 30  9 .30 - 12 .00ч .;   12 :30 -
18 :00ч .
ПОЛИЦИЯ   т ел .  166;   7 -24 -31;  7-24- 32
ПРОТИВ ОПОЖ АРНА ОХРАНА   т ел.160
ПОЩА И ТЕЛ ЕГ РАФОПОЩ ЕНСК А СЛ УЖ БА
Паричен  салон    7.30  - 12.00; 13.00 -  17.30;
събота:8.00  - 12.00;    неделя  - почивен ден; тел.  0579/7 20 40
ВиК  -   дежурен  телефон  -   7  21  65
ХОТЕЛ  РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи  целогодишно.  тел:  7-28 -09
ИНТЕРНЕТ - B alchik.N et -   т ел.  7  50   34
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Малки  обяви  (до 10  думи)  -  2  лв.  /до  вторник  на

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки:  за  благодарности,  поздрави,  скръбни

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%

Разни

*Изкупувам земя в  об-
щините: Балчик, Каварна,
Шабла,  Г.Тошево  и
Варненска  област.
Подготовка на документи.
Тел: 0885 83 83 54,

0579 7 70 11       /45-3/
*Купувам земеделски земи

в   цяла България на най-
високи  цени. Тел: 0898/ 37
22 71 /13-11/

*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна
България.  Изгодни  цени.
Тел: 0887 240 569 От 9.00
до 18.00 часа. /5-3/

*Купувам  земеделска
земя  в  община  Балчик,
Каварн а,  Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам за
документи. Тел.0895 71 83
83; 09888 79083 /10-8/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *
Тел.  0895554040  /10-2/

*Продавам  тухлен,
едностаен,  обзаведен
апартамент  в  Балчик, бл.35.
Тел.0896692699              /10-4/

*Продавам  двустаен
апартамент  в  Балчик,  на
ул."Черно  море".Тел.0896
692 699                     /10-4/

* Продавам дворно място
в  Промишлената  зона  на
Балчик.  1000  кв.  м.  Тел:
0895/68  55 59  /2-2/

*Продавам дворно место
840 кв.  м.  в  Оброчище,  с
дървена  барака и  постройка
за  отглеждане  на  гъби.  Тел:
0898/56 45 02                  /10-2/

Продавам

*Продавам Опел Вектра,
1,8i, 115 к.с., газов инжек-

цио, 1996 г. 220 835 км., ме-
талик, напълно опслужен,
ремъци, свещи, масла, фил-
три; предни въздушни въз-
главници, централно  зак-
лючване, халогенни фаро-
ве за мъгла, зимни гуми. Це-
на: 3300 лв. Тел:0899 929
600 /10-5/

*Продавам:  1.  В  с.
Соколово  къща,  с
прилежаща площ 1718 кв.
м. 2. Градинска  площ в с.
Соколово, без  постройка,
1500 кв. м. Двата парцела са
съседни.  Цена  по
споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28  /7-6/

* Продавам  изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст. планина" до пожарна-
та и летище Балчик с лице на
асфалтов път. Стара цена 25
000 лв., нова цена 20  000 лв.
Тел:0889/61 47 62 /10-2/

*Продавам  голям ап. в ж.к
Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 440 709

*Продавам  тристаен
апартамент,  тухлен, етаж 2,
ул."Дионисополис"  №24

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.

БЛ ИЗНАЦИ
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.

К ОЗРИРОГ
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.
Бъдет е  по -толерант ни  и  от кри ти  за

успеха  на  други те,  и  насърчавайте   позитивни те  им
опи ти.  Ви е  можете  да  го  направите.  Освен  това  се
съсредоточете и  върху  бъдещите  си проекти,  от  там  ще
дойдат печалбите ви.

РИБ И
Очаква 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 направете мига запомнящ се.

                                                                                /Б.Т./
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/Продължава от стр. 5/
Едва когато изтече това

време  минимум 11 годи-
ни, ти започваш живота си.
Не  зная  друга  професия,
която  да  отнема  толкова
време и такъв ресурс. ”Тя
просто е много скъпо хо-
би”, споделя младата жена.
Работата й носи вътрешна
удовлетвореност, особено,
когато помага и прави не-
що, което не всеки умее.

Защото  тя  прави  това.
Прилага нов метод за ле-
чение на една изключител-
но  позната,  но  не  добре
разбрана болест. Дюпюи-
тренова контрактура или
Болест на викингите, е ор-
топедично заболяване. То
засяга ръцете, причинява
задебеляване и уплътнява-
не на кожата и подкожната
тъкан, води до прогресив-
но и трайно свито положе-
ние на пръстите на ръцете.

Причината за болестта е
неизвестна.  Съществува
теория за генетичен про-
изход от  скандинавските
страни. Открива се в Да-
ния,  Белгия,  Исландия  в
най-голям процент. Често
остава неразпознато дълго
време  преди  за  причини
значителни трудности на
пациентите. Засегнати са
предимно мъжете в трудо-
способна възраст на 40-50-
години, като с увеличаване
на възрастта се среща все
по-често. Приема се , че съ-
ществува определена връ-
зка  с  други  заболявания-
диабет, епилепсия, както и
множество външни факто-
ри- тютютнопушене, трав-
ма и вибрации и др.

Изразява се най- често с
образуването на малки въ-
зелчета в областта на длан-
та, обикновено около 4-ти
и 5- ти пръст, постепено ко-

жата се уплътнява, обра-
зуват се кожни бразди и
вгъвания, оформя се плъ-
тна възловидна тъкан ка-
то сухожилие, която при-
дърпва пръстите в прину-
дително свито положение.

Въпреки  огромния
брой проучвания и събра-
ната научна информация,
касаеща тази особена „ Бо-
лест на викингите” все още
има доста неизвестни.

Всеки личен лекар я по-
знава. Често обаче, кога-
то пациентът разбере, че
става въпрос за операти-
вно лечение, е склонен да
отлага във времето  и да
свиква със затруднения-
та, които има, до момента,
в който операцията стане
наложителна. Когато ми-
не време, лечението става
много по-трудно, обясня-
ва д-р Божанина. Това за-
боляване пречи на соци-
алните контакти, защото
при  здрависване  не  мо-
жеш да си изпънеш пръс-
тите нормално. Пречи на
ежедневни дейности  при
миене на лицето, болните
си бъркат в очите. Не мо-
гат да си приберат ръцете
в джоб, в ръкавица. Имат
затруднения  във  всяка
една дейност. „Едва, кога-
то ръката се увреди, чо-
век забелязва, колко мно-
го дейности върши с нея
и колко му е нужна тя”,
споделя д-р Божанина.

Перкутанният миниин-
вазивен метод /през кожа-
та/  на  лечение  е  познат
много отдавна. Измислен
е от френски ревматолог,
но проблемът при него е,
че много често болестта се
появява отново- рециди-
вира.  А,  проблемът при
лечението на  Дюпюитре-
нова контрактура са точ-

но рецидивите, посочва д-
р  Божанина.  Колкото  по-
инвазивен е методът на ле-
чение и с по- дълго възта-
новяване,  толкова  по-ма-
лък е рецидивът, съответ-
но по-миниинвазивен под-
ход е по-рисков.

„Това, което предлагаме,
е метод, който практикуват
колеги в няколко центъра в
Ротердам,  Париж  и  Мая-
ми. Използваме мастна тъ-
кан, която след освобожда-
ване на пръста по класиче-
ския миниинвазивен дос-
тъп, се слага в дланта, за да
предотврати рецидивите”,
обясни лекарката. Лечени-
ето се състои в корекция на
деформацията на пръстите
и възтановяване функция-
та на ръката. Чрез миниин-
вазивна техника на лечение
пациентите бързо и пълно-
ценно  възвръщат  своята
трудоспособност за пери-
од от  няколко дни.  Маст-
ната тъкан е собствена тъ-
кан, която се взема от па-
циента по време на проце-
рурата. Този метод се при-
лага от няколко години.Ма-
нипулацията се извършва
по клинична пътека. По ду-
мите на ортопеда, дори и
болеста да се развие отно-
во, методът може да се по-
втори без усложнения.

Д-р Биляна Божанина има
намерение  да  организира
профилактични прегледи с
цел проследяване на пациен-
ти със заболяването в реги-
она, както и лечение, ако же-
лаят. Прегледите ще са без-
платни. Няма нужда от нап-
равление от  лекар. Ще  се
проведат през март и април
сряда и петък от 10 до 12 ч.,
с предварително записване
на  посочените  телефони  -
052/571 818 и 052/571 820.

Ст. ГЕОРГИЕВА
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за вестник "Балчишки телеграф”
Договаряне по телефона; 0899 65 52 49 /М.Костова/

и 0579 7-37 97 /Д.Димитрова/
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