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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); 8.00; 9.20;  10.30;
11.05; 11.40; 13.20; 14:00; 15.20; 16.30; 17.20; 18.30;
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.00; 11.30; 12.30; 13.14/
без с. и н./; 13.30; 15.05 (само с. и н.) 15.30; 16.30; 17.20;
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 08:30; 9:50; 10.24; 13:20; 14.25;
16 :00
Балчик-Гурково-Тригорци  7.30; 16.15
Балчик -  Дъбрава 15:20
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-София-9.45;21.30;тел.7 40 69
Автобуси Варна - София и Добрич - Соф ия
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
Автобуси “Етап”; Тел: 0894344049
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
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч.
дни
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
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
5 7

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
погр ебения -  ден онощно ; изработва и монт ира
паметници, снимки.
Оте ц Стратия - те л. 7 51 36
Оте ц 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
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”

*Фирма изкупува неограни-
чено количество земеделска зе-
мя в общини: Балчик, Каварна,
Шабла и Г. Тошево. Тел: 0887
52 17 83, 0579 7 70 11 /45-22/

*Купувам земеделска земя
в общините Балчик,
Каварна, Шабла и Ген.,
Тошево, Добрич, Тервел.
Изгодни цени. Тел:0895718383,
0888593699, /4-4/

*Купувам земеделски земи
в Балчишки, Каварненски,
Ген. Тошевски, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненски
региони. Тел: 0878462784,
0886462784 /4-4/

* Продавам апартамент
в жк “Балик”, ет. 7. Тел:
0886332965 /2-2/

*Едностаен апартамент в
Балчик Тел:0899141178 /1-1/

  *Продавам гарсониера
в бл. 7, вх. Б, ап. 5, ет. 2.
Цена по договаряне.

*Продавам мотопед Мар-
ка: Лифан, производство:
Тайван, 49 куб. см, първа ре-
гистрация -  10.06.2008 г.
Цена -  по договаряне.
Тел.: 0899 233 248

*Продавам 500 кв.м. двор-
но място в регулация на ул.
"Ком", кв."Левски", Балчик.
Цена по догова-ряне. Тел:
0898 34 33 44 /4-4/

*Продавам изгодно парцел
640 кв.м в регулация, на ул.
"Ст. планина" до пожарната и
летище Балчик с лице на ас-
фалтов път. Тел: 0889 614
762 /20-10/

*Продавам 4 ст. ап. в Ба-
лик, бл.3ет.2 Цена: 60 хил.лв.

Тел: 0886081432 /3-2/
*Продавам 3-стаен

апартамент в ЖК “Балик”

Балчик. Тел 0898440709 /4-4/

* Продавам Делимано
Мултикукър, 150 лв.  Тел:
0579/7-50-48; 0890387431
/1-1/

*Гледам стари и болни
хора. Леля Пенка.

 Тел: 0899 336 103  /4-2/
*Давам под наем обзаведен

двустаен апартамент. Тел :
0899695680;  0889246282
/2-2/

*Давам апартамент под
наем в центъра за летния се-
зон. Тел: 0885569675 /2-2/

* Сондажи за вода, изливн пи-
лоти и инженерно-геоложки
проучвания. Тел: 0878 901 155
/20-4/

*Продавам стари цигли, 300
бр. по 0,50 лв. Тел: 0886316264
/10-7/

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

IN MEMORIAM

 * Обяви * Обяви * Обяви *
Разни

Продавам

Купувам
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извършват ремонт, конструкция на покриви и направа на

нови. Изграждане на навеси. Хидроизолация на покриви.
Монтаж на битумни керемиди, улуци, водосточни тръби.

Качество и най-ниски цени в региона.
Тел: 0887 716 779; 0899 175 266       /4-2/

ОВЕН
Привлечени сте от личност, която също

не е безразлична към вас. Ако се стремите
към връзка, то инициативата трябва да бъде
ваша. На работното място шансовете ви за

професионална изява се увеличат, но не оставяйте работата
си на заден план. Отдавайте заслуженото на колегите си, с
тяхна помощ ще можете да вървите напред.

ТЕЛЕЦ
Няма да ви липсват ангажименти и за да

се справите не бива да си губите времето по
несъществени неща. Проблеми с роднини
могат да помрачат настроението ви.

Уважавайте нуждите им, независимо, че те ви натоварват
повече. Едно ново запознанство ще превърнете в романтична
връзка, ще се насладите на взаимност и силни чувства.

БЛ ИЗНАЦИ
Прецизни сте в делата си, отдавате

нужното внимание на детайлите и това ви
носи предимства. Бъдете сигурни, че
усилията ви ще дадат резултати.

Благодарение на контактите си е възможно да промените
работата си. Духовността ви  ще ви помогне да прозрете
по-скоро в една истина и да извлечете поука за себе си.

РАК
Обърн ете  вн иман ие на служебен

въп рос, който крие зад себе  си нечие
двусмислено поведение. Предизвикайте
откровен разговор и изяснете позициите

си. Вие сигурно имате свои планове за седмицата, но е
твърде възможно да ги промените, но все пак следвайте
желанията си.

ЛЪВ
Ако работите в колектив търсете

мнението на колегите си и заедно вземайте
решенията. Седмицата ще благоприятства
нови идеи и оригинални хрумвания. Нищо

важно няма да остане несвършено. Така устремени към
целта си ще привличате любовта и парите. Ще изпитате
моменти на споделено щастие.

ДЕВА
Не скъпете помощта си , това ще ви

накара да се чувствате полезни  и нужни
някому. Пр ед вас се откр иват добри
перспективи за личен напредък. Бъдете

последователни  и обмисляйте всяка своя стъпка. Ако
можете да се възползвате от нечие, добро предложение,
не се колебайте. Направете го.

ВЕЗНИ
Не споделяйте с околните намеренията

си, това едва ли ще ви е от полза. Възможни
са пътувания, за някои от вас свързани  с
доходни начинания. От ново запознанство

е възможно да се роди любов или романтична закачка.
Приятна среща с човек, който не спира да ви  вълнува и
зарежда с позитивна енергия.

СК ОР ПИОН
Не забравяйте, че за успявате се нуждаете

от подкрепа. Търсете я в хората, с които
общувате. Бъдете толерантни и не
изпъквайте с капризите си. Диета или друг

хранителен режим би ви помогнал да облекчите
здравословни страдания и да се обновите. Пазете се от
измами и загуба на пари.

СТРЕЛЕЦ
Приятел или партньор ще ви  помогнат

по-бързо да се избавите от притесненията
си и да повярвате на перспективна идея.
Ако се захванет е с  реали заци ята  й ще

получите стабилност и увереност за бъдещето. Рискът
трябва да е премерен, но вие ще решите. Продължавайте
в същия дух и не се предавайте.

К ОЗИРОГ
С увереност ще пристъпите към реализация

на делата си и ще получите свидетелства за
правилният ви избор. Въпроси от служебен
характер ще ви изострят сетивата към повече

прозрачност и общо одобрение. Промените в личният ви
живот ще ви подготвят за следващи ходове, които
действително ще ви направят щастливи.

ВОДОЛЕЙ
Отново на преден план ще възникват

въпроси, които сте считали за приключени.
Колективните решения ще са важни и е добре

да настоявате за скорошното им прилагане. Някои от вас
ще се ориентират към приключване на проект и това ще
ги обогати с финансови придобивки. Бъдете внимателни
в начинанията си.

РИБ И
Възможно е бюрократични спънки да

предизвикат недоволството ви и да ви
накарат да търсите по юридически път
правата си. Не се колебайте да го направите,

ако считате, че сте ощетени . В личен план ви очакват
изненади, които ще приемете, но с известни резерви. Ще
получите подарък и това ще ви зарадва.

   /Б.Т./
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“Balchik Classic Days - 2014”

26 юли 2014 г. /събота/; 19:30 ч.
Камерен ансамбъл "Софийски солисти", солист: Лия Петрова - цигулка
- П.И.Чайковски - Валс из „Серенада за струнни“
- П.И.Чайковски - Анданте кантабиле
- Б.Барток - Румънски танци  Op. 56
Л.В.Бетовен - Концерт за цигулка /Първо изпълнение в България/
- Allegro ma non troppo
- Larghetto
- Rondo. Allegro

27 юли 2014 г. /неделя/; 19:30 ч.
Клавирен рецитал на акад. проф. д-р Атанас Куртев
П.И.ЧАЙКОВСКИ (1840 –1893)
- „Коледни празници” ор.37 №12, As dur (1876)
- „Сантиментален валс” ор.51№ 6, f moll (1882)
- „Полка” ор.51 №2, h moll (1882)
- „Диалог” ор.72 №8, H dur (1893)
- „Край камината” ор.37№ 1, A dur (1876)
- „Руска тройка” ор.37№ 11, E dur (1876)
- „Трагично признание” ор.роst., e moll (1893)
- „Размишление” („Думка”) ор.59 (1886)
- „Голяма соната” ор.37 (1878)
    * Moderato e risoluto
    * Andante non troppo quasi moderato
    * Scherzo. Allegro giocoso
    * Finale. Allegro vivace

28 юли 2014 г. /понеделник/; 20:30 ч.
Ангел Заберски - син и Живко Петров в компанията
на Борис Таслев и Димитър Семов
КОНЦЕРТ ЗА ДВА РОЯЛА

29 юли 2014 г. /вторник/; 19:30 ч.
Татяна Колева и Youth Percussion Pool

30 юли 2014 г. /сряда/; 19:30 ч.
Ансамбъл "Лвовски Менестрели"
МАГИЯТА НА 16-ти ВЕК
Марианна Лаба, Игор Мацелюх, Андрий Пирижок,
Наталья Касперчик, Маруся Гузовска, Лена Дадукевич

31 юли 2014 г. /четвъртък/; 19:30 ч.
Мирослав Амброш /цигулка/, Зузана Амброшова /пиано/
- А. Дворжак - Мазурка в ми минор, оп.49
- Й. Сук - Романс за цигулка и пиано
- Е. Корнголд - Сюита оп.11 „Much ado about nothing“
- Б. Мартину - Пет мадригални стиха за цигулка и пиано
- А. Дворжак - Романтични пиеси оп.7 за цигулка и пиано
- M. Равел - Рапсодия "Циганката"
- П. Сарасате - Фантазия "Фауст"

1 август 2014 г. /петък/; 19:30 ч.
Спирит Ансамбъл - /Симона Кодева, Доротея Доротеева, Александър

Мутафчийски, Илиян Недев/
2 август 2014 г. /събота/; 19:30 ч.

Кварто квартет
- Йозеф Хайдн (1732 - 1809) Клавирно трио № 39 в сол мажор "Циганско

рондо" /I. Andante; II. Poco adagio, cantabile, III. Rondo a l’Ongerese: Presto/
- Йоханес Брамс (1833 –1897) Клавирен квартет номер 3 в до минор

(“Вертер”), оп. 60 /I. Allegro non troppo, II. Scherzo: Allegro, III. Andante
IV. Finale: Allegro Comodo/                                  www.balchikclassicdays.com




