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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 /6-6/

Електронно реле“Дневни светлини”

Купувам
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ОВЕН
Имате сили да преодолеете

нерешителността си, действайте. Работен
проект ще се ускори благодарение на
умението ви да внасяте конструктивни

поправки и да търсите най-добрите начини за реализация.
Доверието във вас ще нарасне и ще ви помогне да заемете
по- висока позиция.

ТЕЛЕЦ
Обстоятелствата ще се променят често и

това ще ви принуждава да вземате решенията
си през тази седмица в движение. Също така
ще съпреживявате проблемите на околните,

като не пренебрегвате и вълненията си. Подкрепата ви ще
се оцени и няма да сте сами в трудностите. Добри
постижения за работещите в рекламата.

БЛ ИЗНАЦИ
Търговски сделки ще занимават

вниманието ви и ще увеличат финансите ви
тази седмица. Бъдете добронамерени  към
околните и ще срещате подобно отношение

към себе си. Не и не прекалявайте в старанието си да се
харесате на някого. В домашна атмосфера ще се чувствате
добре. Осигурете си повече лично пространство.

РАК
Емоционално сте по-малко устойчиви и

е възможно да влезнете в нежелани
конфликти. Пазете си, не е добре да хабите
прекалено много енергията си за нищо.

Нуждаете се от релаксация, добре е да сте повече на
открита, сред природата. Внимавайте с краткотрайните
си авантюри. Може да попаднете в неловка ситуация.

ЛЪВ
Известни затруднения ще се появят днес в

усилията ви да наложите идеите си. Възможно
е да се изправите срещу не по-малко
амбициозен човек от вас и това да предизвика

стрес. Съсредоточете се върху работата си и не се поддавайте
на провокации . Внимателно обмисляйте думите си, в
противен случай рискувате да ви разберат погрешно.

ДЕВА
У вас бушуват емоции, които повишават

недоволството ви и ви карат да се гневите.
Преумората и стреса са причина за
неконтролируемото ви поведение.
Овладейте се. Радостни новини ще повишат

настроението ви , защото заслужавате по- добро настояще.
Съдбата ще се погрижи за това.

ВЕЗНИ
Някои от вас ще се чувстват отегчени и

раздразнителни. Прояви на внимание ще ви
дразнят и пречат. Не бива да сте изнервени.
Вземете мерки и си починете, потърсете си
приятни занимания, които да ви разведрят и

успокоят. Кратко пътуване или интелектуални занимания
биха ви  били интересни. Към вас са отправени много
очаквания, на които трябва да отговорите.

СК ОР ПИОН
Ще срещате разбиране и подкрепа и с

лекота ще осъществявате замисленото. Но
трайните резултати ще дойдат с по-късна
дата. Седмицата е подходяща да направите
дълго отлагано посещение при специалист

по вашите проблеми. Решени сте да доведете до край свое
намерение и скоро ще го приключите.

СТРЕЛЕЦ
Търсещите от вас ще получат

интересуващи ги  оферти. Бъдете
внимателни към хора, доказали
нелоялността си към вас. Денят ще е богат
на нови впечатления и емоции, като не е

изключено да срещнете човек, който ще ви се хареса. Може
би сте в началото на нова връзка или дългосрочно
приятелство.

К ОЗИРОГ
Няма да ви липсва самочувствие и

увереност в собствените сили. Ще се
доверите и на съветите на човек, когото
уважавате и с негова помощ ще постигнете

желаното. Добри финансови приходи ще ви настроят на
вълната на пътешествията и ще градите планове в тази
посока.

ВОДОЛЕЙ
Ще се срещнете с хора, чието мнение

цените и ще обсъждате професионални
теми. Добрите ви  идеи ще се възприемат
работите заедно по тях. Нагърбвате се с

много задачи, мислете дали няма да ви дойде в повече
товара. Вниманието ви  към някой, когото харесвате се
приема добре и ви очаква развръзка.

РИБ И
И други  хора ще се включат в

начинанията ви и заедно ще ги доведете до
края. Други  ще предприемат кратко
пътуване, свързано с работата ви  или по

лични причини, но резултатите ще са добри. Не се
оставяйте роднински пререкания да ви помрачат
настроението ви.                                                             /БТ/

*Купувам зем. земя в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699                       /12-9/
*Купувам земеделска земя в
Балчишки, Каварненски,
Шабленски, Ген. Тошевски,
Добрички,  Тервелски,
Тутракански, Силистренски
и Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,
0886 462 784           /10-7/

Продавам
*Продавам микробус

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

обзаведен апартамент в
“Балик” - Балчик.

Тел: 0899 14 11 78   /2-1/
*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

                               /4-3/
*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 /20-6/
Разни

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

Арх. Огнян Каменов
Тел: 0897 30 10 50 /4-1/

*Давам под наем тухлен
етаж, 3 стаи, кухня, баня,
тоалетна, самостоятелен
вход. 250 лв./месечно.
Тел: 0579 9-90-80       /4-4/
* Сондажи за вода, из-
ливн пилоти и инженер-
но-геоложки проучва-
ния.
  Тел: 0878 901 155 /10-9/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-5/

В ранната сутрин на 12
септември 2013 г. новос-
формираната група за
народно пеене „Росна
китка”към Дружеството
на военноинвалидите и
военнопострадалите и
Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и
резерва гр.Балчик, както
и членове от двете орга-
низации, тръгнаха за Бя-
ла Слатина, където ги ча-
каха колеги и приятели.
„Целта на екскурзията бе
да присъстваме на откри-
ването на паметната пло-
ча на загиналите по вре-
ме на наборна и кадрова
служба в мирно време –
каза Стойка Георгиева,
председател на Дружес-
твото на военноинвали-
дите и военнопострада-

Áàë÷èøêàòà “Ðîñíà
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лите от гр.Балчик.Паме-
тната плоча бе открита от
председателя на СВВП
гр.София, кмета на гр.Бя-
ла Слатина и представи-
тел на Военно окръжие
Враца, в присъствието на
много гости и жители на
града.”

Под патронажа на
кмета на гр.Бяла Слати-
на, по случай празника
на града, се провежда
същия ден Петият фес-
тивал на пенсионерски-
те клубове, в който взе-
ма участие и групата за
народно пеене „Росна
китка” от гр.Балчик.
Участват първи след от-
криването на фестивала
от домакините и преди-
звикват бурни овации,
когато изнасят на сцена-

та сноп житен клас и за-
пяват песента „Добру-
джа равна и златна”.
Стойка Георгиева и ка-
то ръководител на гру-
пата се представя с пе-
сен. И не коя да е, а пе-
сента „Ша ида, мамо, ша
ида в Бяла Слатина на
сбор”, с което плени
сърцата на местните хо-
ра, които възнаградиха
балчиклии с дълги ръко-
пляскания. С две грамо-
ти и покана от кмета на
гр.Бяла Слатина да уча-
стват и в следващите фе-
стивали на града, група
„Росна китка” се завър-
на в Балчик и започна
веднага репетиции на
нови песни в репертоа-
ра си.

/Б.Т./

Фолклорна група към Клуба на военноинвалидите и военнозапасните с
ръководител Стойка Георгиева, председател на клуба. Фото: М. КОСТОВА
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Клуб “Здравец” посетиха “Арт център” В. Търново и се срещнаха с
Клуба на инвалидите от града.                                       Фото: Станислав ДОБРЕВ




