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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
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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”
Купувам

*Апартамент в Балчик.
Тел: 0895638778        /5-3/
*Фирма изкупува неогра-
ничено количество земедел-
ска земя в общини: Балчик,
Каварна, Шабла и Г. Тоше-
во.
    Тел: 0887 52 17 83, 0579
7 70 11                       /45-14/
*Купувам зем. земя в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699                       /4-3/
*Купувам земеделска земя в
Балчишки, Каварненски,
Шабленски, Ген. Тошевски,
Добрички, Тервелски,

Тутракански, Силистренски и
Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,
0886 462 784          /4-3/

Продавам
*Продавам двуетажна

вила във в.з. “Кулака”, 140
кв.м. с двор 600 кв.м. на
цена 65 000 евро.
Тел:0877100294 /2-2/

*Продавам мотопед Мар-
ка: Лифан, производство:
Тайван, 49 куб. см, първа ре-
гистрация - 10.06.2008 г. Це-
на - 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      /4-4/
*Продавам изгодно пар-

цел 640 кв.м в регулация,
на ул. “Ст. планина” до по-
жарната и летище Балчик с
лице на асфалтов път.

Тел: 0889 614 762 /20-2/
*Продавам 4 ст. ап. в Балик, бл.
3 ет. 2 Тел:0886081432 /3-3/
*Продавам Вилно Място,
1650 кв.м. на “Сб. Място”
Тел:0886081432 /3-2/

Разни
* Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-гео-
ложки проучвания.
  Тел : 0878 901 155 /20-
16 /

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-22/
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ОВЕН
Ако имате недовършени задачи не бива

да се впускате в нови  начинания. Ще се
справите, а е възможно да получите и

допълнителна подкрепа. Близките ви биха ви помогнали,
ако са наясно с делата ви. Не бъдете прекалено придирчиви
към тях за да не ги засегнете. Чувствителни сте на тема
здраве.

ТЕЛЕЦ
Предложение за съвместен бизнес ще се

окаже добра перспектива за бъдещето ви.
Не се колебайте, може да ви се изплъзне

шанса. Събитията ще ви подсказват, че има още какво да
работите върху собственото си усъвършенстване.
Отношенията ви с интимният ви партньор се подобряват.

БЛ ИЗНАЦИ
С добър енергиен тонус сте и това ви

личи. Ако успеете да го съхраните,
повишаване на възнаграждението ви  ще
бъде съвсем закономерно. Подгответе се и

за новите предизвикателства на работното място. Със
сигурност няма да скучаете. Ако роднините ви са в
неравностойно положение на вашето, помогнете им.

РАК
Верни на себе си ще търсите онова, което

може да ви  донесе най-много позитивни
емоции за момента. Бъдете внимателни в
отношението към партньора си.

Енергичността ви е очевидна и хората ви приемат без
резерви. В служебен план ви  очаква повече натоварване,
но може да понесете всичко.

ЛЪВ
Бъдете по-уверени и действайте по

начина, който смятате за най-добър.
Независимо от емоционалното си
състояние ще намерите най-точния подход

за всяка ситуация. Освен това сте създали добра
организация за успешен бизнес. Притесненията ви ще
отпадат и ще се поздравите с материални придобивки.

ДЕВА
Мислите ви са разпилени в много посоки

и не можете да се съсредоточите върху
сериозните си дела. Внушавате си неща,
които е по-добре да не се случват.

Предстоят ви нови срещи с интересни хора. Сега е момента
да покажете колко отговорни сте и да се заемете с делата
от обществена значимост.

ВЕЗНИ
Не влагайте прекалено много емоции в

работата си. С безпристрастната си оценка
ще проявите качества на специалисти и ще
покажете на околните на какво сте

способни. А вашите дадености са очевидни, стига да
пожелаете да ги използвате. Приближавате се до търсена
развръзка.

                                СКОРПИОН
Погледнете сериозно на работата си.

Развитието на делата ви зависи до голяма
степен от кондицията ви. Подхождайте с
търпение към бюрократичните неуредици

и не хабете енергията си за дреболии. Проучете въпроса
за инвестиции към дейност, от която очаквате най-добра
възвращаемост.

СТРЕЛЕЦ
По непоколебим начин покажете на света

най-доброто от себе си. Активирайте
деловите си и лични  качества. Никаква
странична работа или непредвидени пречки

не бива да ви откажат от намеренията ви. Особено
убедителни сте, когато искате да постигнете своето. Ще
успеете.

К ОЗРИРОГ
На мнозина от вас ще се открият добри

перспективи и нищо не бива да ви попречи
да ги оползотворите. Не си губете времето
с дреболии , чакат ви задачи, не търпящи

отлагане. Запазете настроението си и ведрото си излъчване
и в общуването с личност, която търси път към вас. Не я
дистанцирайте.

ВОДОЛЕЙ
Потиснете раздразнението си за да не

влошите отношенията си с близък човек.
Бъдете по-толерантни и открити за успеха на

другите, и насърчавайте позитивните им опити. Вие
можете да го направите. Освен това се съсредоточете и
върху бъдещите си проекти, от там ще дойдат печалбите
ви.

РИБ И
Очаква приятен и полезен за бизнеса ви

седмица. Нещата ви се подреждат.
Моментът не е подходящ за съвместни
действия с делови партньори. Някои от вас

ги очаква среща, за която само са си мечтали. Възползвайте се
от шансовете, които ви се дават и направете мига запомнящ се.

                                                                               /Б.Т/

IN MEMORIAM
1 година от смъртта на

Иванка Симеонова Дамянова
/24.01.1946 – 12.04.2013 г./,

председател на клуб „Здравец”.
Поклон пред светлата и памет !

ÄÊÈ ÊÖ “Äâîðåöà” Áàë÷èê - Èçëîæáà
Като домакини, Ви каним на откриващата се на 12 април (събота) от

18:00ч изложба в галерия “Тихото гнездо”.Свои творби ще изложат петима
варненски художници: Красен Бербенков, Емануела Цонева, Димитър

Борисов, Георги Кенаров, Васил Пенчев
Емоциите и духа от провелият се вече Пролетен пленер в края на месец

март - тук на територията на “Двореца”  - ще бъдат разкрити върху
платната на авторите в галерията.

Творците не крият своето очарование от красотата на парка и природата
по това време на годината. Изложбата в този си вид ще остане

от 12 до 17 април 2014 г.
 * Всички изложени платна могат да открият своите нови собственици.

culture@dvoreca.com или на тел. 0879 205303 - Евгений Георгиев
Ще Ви очакваме!

“Õóäîæíèöè, Áàë÷èê, Ëþáîâ  ñðåùà íà
åâðîïåéñêè ìîðåòà - 2014”

XIII èçäàíèå “Ñâåòëèííè ïúòåêè”
Градините на Дворе-

ца в Балчик, излъчване-
то на Белият град са вдъ-
хновявали и събуждали
творческата енерги на
стотици творци в години-
те от различни области
на изкуството.

В продължение на де-
сет дни авторите ще имат
възможността да се до-

коснат, да усетят и пре-
несат в своите творби
красотата и неповтори-
мия дух на това магич-
но място.

За тринадесети поре-
ден път "Светлинни пъ-
теки" ще провокира уча-
стниците да съпреживе-
ят и споделят чрез свое-
то изкуство силата на кра-

сотата.Ще имат възмож-
ността да се пренесат из-
вън ежедневното и отвъд
видимото да потърсят и
открият личните си пътува-
ния по неповторимите све-
тлинни посоки обединени
от "Художници, Балчик,
Любов - среща на  евро-
пейски морета".

Евгений ГЕОРГИЕВ

Наближава големия празник Вход Господен в Йерусалим. Христос  тържествено
влиза светия град “възседнал осле”, съпроводен от ликуващите викове “Осанна,
благословен идещият в името Господне”. Това е един от най-трагичните празници
през църковната година, предшестващ с пет дни Христовото разпятие. На пръв
поглед изглежда, че това е празник на Христовото признаване, когато народът,
впечатлен от чудото на възкресението на  Лазар, е готов да приеме Христос като
свой политически вожд, очакващ от Него победа над враговете. Именно от това
погрешно очакване произтича трагизмът на празника - и само след дни ликуващото
“Осанна” ще бъде заменено с “Разпни Го!”. Влизането на Христос в Йерусалим
изпълнява древно пророчество за Него от пророк Захария: “Ликувай от радост,
дъще Сионова, тържествувай дъще Йерусалимова: твоят Цар идва при теб,
праведен и спасяващ, кротък и седящ на ослица и младо осле... (Зах. 9:9).
Спасителят  влиза в Йерусалим скромно, без знаците на светската власт, липсва
царска процесия, с него са само учениците Му и ослицата с малкото осле. Още
тук се открива изреченото по-късно пред Пилат, че Царството на Христос не е от
този свят. Следователно целта на влизането Господне в Йерусалим е и
разрушаването на мечтите на евреите за земно царство на Месия. Тържественото
шествие на Христос в този ден е начало на пътя Му към Кръста и Разпятието.

В дните  на Страстната седмица в Богослужебните последования, които
разкриват евангелските събития ние съпреживяваме скръбта на Христовите
страдания  вървим с Него до Голгога, до разпятието, до гроба, в който Той бил
погребан. Ние духом слизаме заедно с Него в ада, където Той слязъл след
Своята смърт, за да възкръснем заедно с Него. Но тази скръб през Страстната
седмица ще се претвори в радост за възкресението Христово и Господ ще ни
даде да усетим тази радост в нощта на Светата Пасха. Ние мислено и духовно
се пренасяме  в онези дни на Христовите страдания, за онова, което Той бидейки
безгрешен, доброволно ще приеме оплюване, подигравки, презрение, кръстни
страдания и смърт. Замисляме ли се често какво Христос е понесъл лично за
всеки един от нас, за наше изкупление и спасение? Църквата е отредила всяка
сряда да бъде като ден на възпоменание на предаването на Христос, а петък на
Неговите спасителни страдания на кръста...      Протойерей Георги ПЕТКОВ

Öâåòíèöà (Âðúáíèöà)




