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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-Стражица-Одърци-Добрич 07:30; 17:10
Добрич-Балчик 07.10;08.30;09.30;10.00;12.20;15;15.30;18.30
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.14/без
с.и н./; 13.30; 15.05 (само с.и н.) 15.30; 16.30; 17.20;18.00;18.10
Варна-Балчик 09:30;13.30;18:00
Балчик-Шабла 8.30;9.10/само с. и н. 9.50;13.20;16.00;19.20
/на болницата/
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 14:00
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 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
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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Балчик, улица “Ком” № 11

Тел: 0896 44 25 26 /5-2/
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*Фирма изкупува неог-
раничено количество земе-
делска земя в общини: Балчик,
Каварна, Шабла и Г. Тошево.

Тел: 0885 83 83 54,
0579 7 70 11       /45-40/
*Купувам земеделски земи

в  Балчишки, Каварненски, Ген.
Тошевски, Добричк и,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки региони.  Тел: 0878
462784, 0886462784 /8-3/

*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони
на Добруджа, Североизто-
чна България. Изгодни
цени. Тел: 0887 240 569 От
9.00 до 18.00 часа. /5-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

* Продавам двустаен
апартамент, 70 кв.м., ет.4,

на ул.”Л.Каравелов” в
Балчик. Тел. за контакти
0886 46 12 15  /10-4/

*Продавам газов
бойлер; газова отоплителна
печка; проточен ел. бойлер.

Тел: 0886 461 215  /4-2/
*Продавам Опел Вект-

ра, 1,8i, 115 к.с., газов ин-
жекцио, 1996 г. 220 835 км.,
металик, напълно опслу-

жен, ремъци, свещи, мас-
ла, филтри; предни възду-
шни възглавници, цент-
рално заключване, хало-
генни фарове за мъгла,
зимни гуми. Цена: 3300 лв.
Тел:0899 929 600 /10-8/

*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  /4-4/

*Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация,
на ул. "Ст. планина" до по-
жарната и летище Балчик с
лице на асфалтов път. Стара
цена 25 000 лв.,

Нова цена 20 000 лв.
Тел: 0889 614 762 /20-9/
*Продавам голям ап. в

ж.к Балик - 4 ет.
Тел: 0898 440 709

*Давам самостоятелна
боксониера в бл. 35 под
наем. Тел:0888 702 805 /1-1/

*Изгубено куче около
Пени маркет, кафяво с
каишка. Тел:0878 796 174

*Бензиностанция “До-
джико Комерс” (до АПК-
Балчик) търси персонал.

Продавам

Тел: 0878 34 08 52  /4-4/
*Рускиня с английска

филология търси работа.
Тел: 0897 465 260 /10-6/

*Търся добър човек,
който да вземе в своята
къща младо и благородно
куче. Има ветеринарни
документи. Тел: 0886 079
261 Л. Токарева /10-5/

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

Тел: 052/ 34 19 81
        0899 42 33 28 /4-3/
* Давам обзаведен

самостоятелен етаж от къща
до морето, целогодишно. Тел:
0988 36 80 70 /3-3/

* Продавам стари цигли,
300 бр. по 0,50  лв.

Тел: 0886316264 / 10-4/
* Ремонт на вили
Тел: 0895 037550  /30-18/
* Квалифецирани уроци -

всички нива и възрасти, по
немски език. Мария Госпо-
динова Димитрова (немска
филология)

Тел: 0885 72 57 12 /10-7/
*Желаещите да изпратят

помощи в Украйна, да се
свържат с координатора на
бесарабските българи на

Тел: 0897 20 91 22

Разни

ОВЕН
Наложете си повече търпение с хората,

с които работите. Успешното приключване
на работен проект ще ви накара да се
почувствате добре. Дамите представители

на знака ги очакват напрегнати  моменти в отстояване на
професионални позиции. Ще се справите. Излъчвайте
повече приветливост и ще срещате разбиране навсякъде.

ТЕЛЕЦ
Случващото се ще бъде далеч по-

напрегнато, отколкото сте си го
представяли. Съсредоточете се и бъдете
прецизни в работата си, за да си спестите

главоболия. Но може да мине и много леко, от вас зависи.
Ако може да си позволите е добре да сведете категоричните
си изказванията до минимум.

БЛ ИЗНАЦИ
Добро развитие на личните ви дела. Това

ще стане не без помощта на хора, които отдавна
не сте виждали. Срещата с тях ще ви помогне
да се отпуснете и ще подобри настроението

ви. Ще се почувствате заредени с енергия и готови за нови
предизвикателства. Предстои ви явяване на конкурс, интервю,
повишаване на професионалната квалификация.

РАК
Ще се справите с конкурентите си и е

твърде възможно да се класирате първи на
финалната права. Не се поддавайте на
емоциите си и не давайте пари назаем, ще

бъдете подведени. Склонността ви към авантюри може да
ви  докара главоболия. Последователно следвайте разума
си, само така ще вървите напред и нагоре.

ЛЪВ
Пряката ви  делова ангажираност ще ви

срещне с представители на бизнес - средите.
Усилията ви по утвърждаване на авторитета
ви ще се увенчаят с успех и ще останете

доволни от свършеното. Семейството, домът, близките,
децата, това е вашето сигурно кътче и не бива да го
заменяте срещу нищо изкусително.

ДЕВА
Добре е да се овладеете на време и да не

търсите съмнителни пътища за
финансиране. Решавайте проблемите си със
собствени средства. В семейството вземете

твърда позиция и не се поддавайте на емоциите си. Не се
месете и в личния живот на близките си. Търпението ви
относно съдебно дело ще бъде възнаградено, изчакайте.

ВЕЗНИ
На мнозина от вас им предстоят дела

свързани с недвижимите имоти. Усилията,
които полагате ще ви донесат успех.
Очакват ви приятни  запознанства. Не се

безпокойте, ако установите, че част от времето ви е отишло
напразно. Всяко усилие, което сега сте направили  ще ви
носи дивиденти за в бъдеще

СК ОР ПИОН
Резултатите, които очаквате е възможно

да не ви се понравят. Партньорът ви е
загрижен за собствените си проблеми и ще
намира малко време за вас. Пътят към него

е по-труден, но вие не губете надежда. Бъдете оптимисти.
Ще имате среща с ваши приятели, които ще ви ангажират
с подготовката на нещо приятно.

СТРЕЛЕЦ
Водете се единствено от собствената си

преценка за нещата. Логиката ще определя
и ръководи действията ви. Професионалните
ви ангажименти ще ви донесат очакваните

резултати. Не бъдете прекалено нетърпеливи. Ще имате
интересни предложения, но на по-късен етап. Усмихвайте
се повече.

К ОЗИРОГ
От вас зависи да приключите успешно

някои от делата си, като се възползвате от
късмета си. Повярвайте в успешния край
на начинанията си и не давайте ухо на

съмненията. Страхът няма да ви бъде добър съветник, а
ще ви връща назад. Любовни вълнения ще ви  настроят
романтично и ще търсите близостта на любимия човек.

ВОДОЛЕЙ
Около вас  ще има недобронамерени делови

партньори - възможно е да ви подвеждат, като
показват готовност за съдействие. Доверявайте се

най-вече на себе си и отстоявайте позициите си.
Препоръчително е да не се впускате в авантюри днес. На тях ще им

дойде времето, но друг път.

РИБ И
Не е нужно да се отдавате на мисли по отминали

събития. Отношенията между вас и определен
човек няма да се подобрят с анализи и
самообвинения. Ако вие сте сгрешили с нещо

намерете сили да поискате прошка. Съсредоточете се в делата си,
там ще намерите благоприятно поле за изява на уменията ви.

 /БТ/
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Пълна доминация на отбо-
ра на Балчик стана на 1 март
2015 г. по време на първия
мач от пролетния полусезон,
с което се откри дългоочак-
ваното първенство на новия
балчишки стадион.

Шуменци дойдоха със са-
мочувствие, защото винаги
са били достоен съперник на
„Черноморец” и са били ви-
наги в челото на таблицата.

Посрещна ги резултатът
от добрата подготовка на
черноморци от техния ам-
бициозен треньор Георги
Иванов – Геша, който след
края на мача сподели, че е
много доволен от показана-
та игра. Доволен е също и
Емил Тодоров – Зелето, кой-

то организира първият
футболен турнир в зимен
Балчик „Балчик Къп 2015”.

Голяма случайност бе,
че първото полувреме за-
върши 0:0. Имаше напре-
жение защото това бе пър-
вият мач от 8 години на
стадиона в Балчик и вси-
чки искаха да докажат, че
заслужават такъв моде-
рен стадион. Имаше изк-
лючително много фенове
и трибуната беше пълна.
Някои споделиха във фо-
румите на интернет, че
стадионът прилича на ац-
текски храм, т.е. че е ху-
бав и оригинален като
строително изпълнение.

Бърз първи гол през вто-

рото полувреме, в 47’, бе от-
белязан от Ивайло Лазаров,
през 52’ от Беадир Беадиров,
със страхотна техника Пла-
мен Иванов с асистенция на
Мирослав Начев отбеляза
третия гол; Мустафа Му-
стафа вкара четвъртия гол
на черноморци във врата-
та на шуменци. Последния,
5-ти гол, отбеляза левият
защитник Мирослав На-
чев, който посвети гола на
любимата си, даде успоко-
ение на футболистите на
Черноморец Балчик, които
разкриха пълния си потен-
циал до края и се утвърди
като герой „герой на мача”.
Краен резултат 5:0.

Мариана ИВАНОВА




