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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

Електронно реле“Дневни светлини”Купувам
*Фирма изкупува неогра-
ничено количество земе-
делска земя в общини:
Балчик, Каварна, Шабла и
Г. Тошево.
    Тел: 0887 52 17 83, 0579
7 70 11                       /45-5/
*Купувам зем. земя в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699                       /4-2/
*Купувам земеделска земя в
Балчишки, Каварненски,
Шабленски, Ген. Тошевски,
Добрички,  Тервелски,
Тутракански, Силистренски

и Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,

0886 462 784          /4-2/
Продавам

*Продав ам п ечка  с
водна риза, 17kW, много
запазена.

Цена: 350 лв.          /4-3/
*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.

дворно място в регулация на
ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по догова-ряне.
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 /20-14/
Разни

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

Арх. Огнян Каменов
Тел: 0897 30 10 50 /4-2/

* Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-гео-
ложки проучвания.
  Тел: 0878 901 155
                                  /10-7/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-13/
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ОВЕН
На мнозина от родените под този

зодиакален знак ще мечтаят да постигнат
нови върхове и забележими резултати. Като
че ли повече от всеки друг път ще се

нуждаете от одобрението на прякото ви обкръжение, както
на работното място сред колегите си, но така и сред
приятелския си кръг.

ТЕЛЕЦ
Стремете се към установяване на по-

голяма непринуденост в контактите с
любимия до вас човек, както и с другите
представители от вашето семейство. Дори

и да се натъкнете на сериозни проблеми в професионалната
сфера се опитайте да не пренасяте недоволството си от
тази сфера върху личния си живот..

БЛ ИЗНАЦИ
По-голяма част от вас ще разполагат с

благоприятни възможности, които ще ви
позволят да реализирате личните си
амбиции без да се натъквате на обичайните

пречки и трудности в тази посока. Активният творчески
път е благоприятен за тези представители от знака, които
работят в тази област.

РАК
Избягвайте да се насочвате към

преследване на чисто материални цели, тъй
като едва ли ситуациите в тази посока ще
се развиват според предварителните ви

планове. Въпреки това ще ви бъдат предоставени
множество възможности за щастие и успех в
професионалното поприще.

ЛЪВ
Предпазвайте се от разочарования в

личен и професионален план. Опитайте да
не се поставите в позицията на зависимост
от заобикалящата си среда. Стремете се към

едно конкретно и независимо положение, както при
взимането на конкретни решения от професионален план,
така и за всичко което касае персоналния ви живот.

ДЕВА
Мнозина от родените под този зодиакален

знак ще са склонни да си създават
несъществуващи тревоги в професионалната
сфера. Стремете се към емоционално

спокойствие, за да възстановите загубените н последно време
защитни сили. Полаганите от вас преди време усилия в
делови план ще бъдат достойно възнаградени.

ВЕЗНИ
Напълно е възможно плановете и

конкретните ви инициативи в
професионалната сфера да бъдат
възпрепятствани от неприятели. Въпреки

неприятните аспекти на които ще бъдете подложени на този
етап от време е важно да проявите усет към текущите си
ангажименти, като демонстрирате упоритост.

СК ОР ПИОН
Ще се нуждаете от утвърждаване в

професионалната сфера. По какъв начин
ще постигнете набелязаните от вас цели,
зависи до голяма степен от действията и

решенията, които ще вземете в тази посока. Не се
страхувайте да експериментирате с нови похвати, тъй като
те могат да са ви от полза.

СТРЕЛЕЦ
Използвайте по адекватен начин

способността си да се реализирате по един
конкретен начин на работното си място, като
преследвате интересите до крайното им

завършване. Ще се радвате на отлични умствени способности,
които ще ви помогнат много, ако се насочите към изучаване
или придобиване на нови знания, обучение или квалификация.

К ОЗИРОГ
Ще се реализирате най-добре в дейности

и сфери, в които не усещате, че имате
ограничения от страна на високопоставени
особи или началници. Приложете знанията

си в практиката, дори и да ви е трудно да се преборите с
неодобрението от страна на прякото ви обкръжение в
службата.

ВОДОЛЕЙ
Необходимо е да сте до известна степен

резервирани към твърде изгодните
предложения, които ви  отправят колеги,
познати, приятели или делови партньори.

Преди да се впуснете в преследването на нови цели,
проучете внимателно до колко те наистина ще са
благоприятни за вас.

РИБ И
Мнозина от родените под този зодиакален

знак ще изпитат необходимостта да се
откъснат от прякото си обкръжение в
службата, учебното заведение или в личния

си живот. Като че ли това ще ви даде възможност да останете
насаме с мислите си и да се отдадете на заслужен отдих.
Опитайте се да бъдете дискретни и резервирани.       /Б.Т./
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На 24 януари 2014 г. в Конферентната зала на хотел „Мистрал” – Балчик се
проведе пресконференция, на която журналистите от целия добрички регион
бяха запознати с три нови проекта, чието начало е вече поставено.

Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Димитрин Димитров, директор на отдел „ТЕМСЕ” към ОбА-Балчик и
Димитър Димитров – от същия отдел представиха три европейски проекта:
за мелницата, която ще се превърне в културно средище, „Теке Ак Язълъ
Баба – св. Атанас” в с. Оброчище, което ще бъде реставрирано и
консервирано и Средновековната крепост в кв. „Хоризонт”, чиито
археологически разкопки ще продължат.                     Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Êàêâî öåëÿò ïðîåêòèòå ?
„Мелницата” – гр. Балчик – консервирането, реставрирането и превръщането

на сградата в средищен информационен център за потенциалните посетители
на града и околностите ще допринесе за развитието на алтернативния туризъм в
Балчик, насочен главно към разкриването на богатото културно – историческо
наследство в региона, както и ще даде възможност за опазване на сградата –
обявена за културна ценност в местно значение.

„Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас” – консервирането, реставрирането,
експонирането и социализацията на обекта и околното пространство ще
допринесат за развитието на алтернативния туризъм в Балчик, насочен главно
към разкриването на богатото културно – историческо наследство в региона,
както и ще даде възможност за опазването на обекта – обявен за културна
ценност от местно значение.

Средновековна крепост в кв. „Хоризонт” – консервиране и реставрирането
на руините и околното пространство ще допринесат за развитието на
алтернативния туризъм в Балчик, насочен главно към разкриването на
богатото културно – историческо наследство на региона, както и ще даде
възможност за опазване на руините – обявени за културна ценност с
национално значение.                                                                             /balchik.bg/




