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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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*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       /45-37/
*Купувам земеделски земи

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

*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. /5-3/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *
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Балчик, улица “Ком” № 11

Тел: 0896 44 25 26 /5-2/

*Продавам Опел Вект-
ра, 1,8i, 115 к.с., газов ин-
жекцио, 1996 г. 220 835 км.,
металик, напълно опслу-
жен, ремъци, свещи, масла,
филтри; предни въздушни
възглавници, централно за-
ключване, халогенни фаро-

ве за мъгла, зимни гуми.
Цена: 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  /4-1/

*Продавам двустаен
апартамент в ж.к. “Балик”
Балчик, бл.7 вх.Б ет.5

Тел:0889 86 32 31 /8-7/
*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 /20-6/
*Продавам голям ап. в

ж.к Балик - 4 ет.
Тел: 0898 440 709

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

Тел: 0878 34 08 52  /4-1/

Продавам

*Рускиня с английска
филология търси работа.
Тел: 0897 465 260 /10-2/

*Търся добър човек,
който да вземе в своята
къща младо и благородно
куче. Има ветеринарни
документи. Тел: 0886 079
261 Л. Токарева /10-3/

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

Тел: 052/ 34 19 81
        0899 4 33 28
* Сондажи за вода, изливн

пилоти и инженерно-геолож-
ки проучвания.

Тел: 0878 901 155 /20-19/
* Продавам стари цигли,

300 бр. по 0,50  лв.

Тел: 0886316264 / 10-1/
* Ремонт на вили
Тел: 0895 037550  /30-15/
* Квалифецирани уроци -

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

Тел: 0885 72 57 12 /10-4/
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На 15 февруари 2015 г. от 12:30 часа
в клуба на НФСБ /над бистро „Синия лъв”/

ще се проведе ПРИЕМЕН ДЕН
на народния представител

от Патриотичен фронт

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
От 13:30 часа ще се проведе събрание на НФСБ.

Разни

ОВЕН
Ще изпитате емоции, каквито не сте

познавали до този момент. Кратко
пътуване. Чувствате се добре сред нова
обстановка и особено, когато имате

възможност да споделяте интересна информация. Ще
останете приятно изненадани от жеста на някой към вас.
Добре ще е да помислите и вие с какво може да му
отвърнете.

ТЕЛЕЦ
Проблем, който сте пренебрегнали

преди известно време сега трябва да го
решите. Не се притеснявайте от грешки,
рано или късно ще успеете да се справите.

Можете да се доверите на свой близък, който има
достатъчно опит в подобни неща. Почиващите ще имат
незабравима седмица.

БЛ ИЗНАЦИ
С каквото и да се занимавате прекалената

ви емоционалност ще взима връх над
всичко. Не позволявайте това да пречи на
отношенията ви с околните и особено с

интимният ви партньор. Мислете по често за плановете
си и не отлагайте задачите си за друго време. Има нещо,
които не бива да се пропускат.

РАК
Отново ще сте подвластни на

професионалните си ангажименти.
Възможно е да срещнете трудности в делата
си, но нека това не ви  отказва. Бъдете

сигурни, че постоянството ви  ще бъде възнаградено.
Притеснява ви една неизяснена ситуация, която може да
повлияе неблагоприятно на връзката ви с партньора. Не се
тревожете.

ЛЪВ
Делови срещи и напрегната атмосфера,

за онези, които не си почиват. Това може
да ви направи раздразнителни, но от вас
зависи да се справите по-бързо с

проблемите. Не се отказвайте от намеренията си, дори да
получавате откази. С упоритост и търпение ще постигнете
много, но все пак бъдете готови за компромиси.

ДЕВА
Срещите през седмицата ще ви

разнообразяват и обогатяват
едновременно. Ще останете удовлетворени
от начина, по който се приемат идеите ви,

дори ще получите предложение, което съвсем не сте
очаквали. Бъдете готови  за усилена работа за в бъдеще,
ще участвате в проекти и редица други ангажименти.

ВЕЗНИ
Отлична възможност да бъдете на място,

което винаги сте искали да посетите. Избрали
сте да споделите компанията на интересни
хора. Бъдете готови на повече отстъпки в

отношенията си с близките ви , ако искате да се разбирате
наистина добре. Разумно решение на финансов проблем.

СК ОР ПИОН
Опитвате се да привлечете някого на своя

страна, но това няма да се окаже нужно –
той сам ще ви потърси съвсем скоро. Близък
приятел се нуждае от съвета ви, а вие

познавате проблема му. Бъдете тактични и не натрапвайте
мнението си на всяка цена. Ще ви обземе хазартен импулс
и са възможни загуби.

СТРЕЛЕЦ
Мнозина от вас ще посветят времето си

на нещо полезно и приятно, с което да
зарадват близките си. Оставете настрана
грижите по служебните дела и се

наслаждавайте пълноценно на почивката си. Трудно ще
устоите на предложение от ваш приятел. Може би ще ви е
нужна малко повече смелост, но опитайте.

К ОЗИРОГ
Ще бъдете в разбирателство с всички

около вас. Излъчвате добро настроение и
сте в състояние да правите компромиси,
когато това се налага. Отношенията ви  в

семейството са добри и постигате разбирателство по
всички въпроси. Неочаквана покана за гости ще ви накара
да потърсите и подходящ подарък.

ВОДОЛЕЙ
Предвиждате доста работа по дома си и

същевременно ви се иска да си починете сред
любимите си хора. Настроени сте позитивно
към всички и с лекота ще намерите изход от

всяко положение. С приятели ще се повеселите и ще отдадете
заслуженото на хумора, който всички харесвате.

РИБ И
Починете си и не се захващайте с нищо

натоварващо. Бъдете готови на промени и
в личен план, където ви  очаква сериозен
разговор със сърдечния ви партньор.

Подготвяте изненада за свой близък, от която ще остане
наистина очарован. Обмислете добре следващите си
ходове. Пропуски не бива да има.
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След посещението на
Варненската народна
опера на следващия ден в
10.30 часа с кораб тръгна-
хме за Балчик и пристиг-
нахме в 15.00 часа. Точна
след 4 часа и половина.

От Морската гара в
Балчик до квартал „Лев-
ски” се придвижихме пе-
ша. На пътя за Сенокос
почакахме малко на ав-
тостоп. Слави, като коле-
га, спря един шофьор с
товарна кола. С нея се до-
брахме до Сенокос, а от-
там  пеша през Пряспа
за Дропла и Змеево.

На тръгване от Сенокос
времето се влоши, нам-
ръщи се и заваля ситен
дъжд, примесен със сняг.
До Пряспа вече се стъм-
ни. Оттам Ганчо Желев и
Слави петров продължи-
ха за Дропла, а ние  аз и
Жельо, се отделихме и
тръгнахме направо през
полето за Змеево.

Пътят се  разкаля
много, трудно се вър-
веше. Освен че се стъм-
ни, се спусна мрачна и
дъждовна мъгла. В тъм-
ното попаднахме в го-
лям изкоп за водопро-
вода от Дъбрава през
Дропла за Змеево. Ко-
гато го пресичахме, па-
днахме в него и едва
успяхме да излезем.
Много се изцапахме.
Объркахме пътя и вме-
сто в Змеево, се озова-
хме в Дъбрава. На вси-
чко отгоре носех чан-
та със служебни пари.
Завързах я на гърба си.

В Дъбрава ни упъти-
ха да вървим все на се-
вер. И пак  направо през
полето. Изморихме се
доста, парите в чантата
набъбнаха малко и за-
почнаха да натежават.
Да не говорим за изца-
пването  не приличах-
ме на хора, като че ли
сме се търкаляли в кал-
та и тръните.

Вървейки на север в
тъмното, пристигнахме
в Дропла и спряхме в
кръчмата. Влязохмеи
застанахме до вратата,
за по-навътре не смхме,
защото калта падаше от
дрехите ни. Там завари-
хме Ганчо и Слави, кои-

то се спрели за малко да
починат с по една малка
греяна ракийка. Покани-
ха и нас да седнем на тях-
ната маса.

В този вид, в който се
показахме, по-скоро бя-
хме за някой свинарник,
защото приличахме на
окаляни прасета, на кои-
то мястото им не е за та-
кова заведение.

Ганчо и Слави повече
не посмяха да ни канят, а
съжалително ни загледа-
ха. Поизчакахме малко да
си изпият ракията и със
Слави отидохме у тях.
Там се поизмихме, пос-
мяхме се на това, което
ни се случи и отидохме
да си легнем. На другия
ден с Жельо , пак пеша,
се върнахме в Змеево.

Разказът, който току-що
си прочел, уважаеми чи-
тателю, не е измислица на
някаква случка от прика-
зките. Това е едно изстра-
дано и преживяно съби-
тие. Действителен случай,
от времето, когато трудно-
стите в живота на село бя-
ха всекидневието.

Иначе кога щеше да ни
се отдаде „благоприят-
ната” възможност да
отидем на опера!

Иван РАДЕВ
из „Случки по пътя”

Иван РАДЕВ

Продавам двустаен апартамент, 70 кв.м., ет.4,
на ул.”Л.Каравелов” в Балчик.

Тел. за контакти 0886 46 12 15  /10-2/




