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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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Тел: 0896 44 25 26 /5-2/
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ОВЕН
Предстои ви нов и дълъг път. Ще трябва

да вземете решение, от което ще зависят
бъдещите ви успехи. Не избързвайте, добре
ще е, ако направите решителната крачка

едва, когато сте сигурни в себе си. Напрегнати сте в личен
план, където отдавате прекалено голямо значение на
дреболиите.

ТЕЛЕЦ
Крайно време е да се запознаете отблизо

с нещата, които отдавна ви  интересуват.
Имате верен съюзник в изпълнението на
важна задача, на когото можете да

разчитате във всеки момент. Амбициите в дадена област
ще ви донесат очакваното развитие, но за предпочитане е
да не се осланяте само на късмета си.

БЛ ИЗНАЦИ
Избягвайте шумните компании и

конфликтите. Работите добре, когато около
вас е спокойно и имате възможност да се
съсредоточите. Околните разбират

потребностите ви и едва ли ще ви занимават с проблемите
си. Излъчвате позитивизъм и добро настроение, и ще
останете доволни от себе си.

РАК
Успявате да внесете спокойствие и ведрост

навсякъде около себе си. Като се стараете да
вдъхвате добронамереност и позитивно
настроение на хората, които ви заобикалят,

вие правите всички щастливи. Предстоят ви успехи в делови
план, за които сте се постарали през изминалата седмица.
Предприемете действия, които не сте планирали.

ЛЪВ
Свидетели сте на развитие, каквото

наистина не сте очаквали. Справяте се
чудесно със задълженията си, което ви
осигурява и желания напредък. Работите

добре със свой близък, с когото имате много допирни точки.
Очаква ви скорошно подобрение на финансовото ви
състояние. Паричните постъпления идват тъкмо навреме.

ДЕВА
Позволявате си свобода на действие в

професионален план. Предприемате ход,
който крие известни рискове, но въпреки
това предлага възможности, които не са за

изпускане. Не се притеснявайте от това, че можете да
изгубите, бъдете уверени в себе си, и в онова, на което сте
способни .

ВЕЗНИ
Ще успеете да се справите с личен

проблем, който е пречел в някаква степен
на работата ви  досега. За щастие можете
да разчитате на важен за вас човек, който

ще се отзове винаги, когато имате нужда от подкрепа.
Бихте могли да внесете промени във взаимоотношенията
си със сърдечния партньор.

СК ОР ПИОН
Изключително благоприятен момент на

работното място. Помислете още веднъж
преди да предприемете ход, който
планирате отдавна. Ще имате шансове за в

бъдеще, затова не избързвайте. Някои от вас харчат
необмислено и е възможно скоро да съжаляват за това.
Вслушайте се в съвета на свой близък.

СТРЕЛЕЦ
Подхождайте сериозно към работата си.

Очакват ви дела, които ще ви дадат
възможност да покажете на какво сте
способни. Предпочитате да останете верни

на принципите си, които са ви е носили успехи и досега.
Печелите ценен съюзник в лицето на човек, с когото до
скоро сте имали общ бизнес.

К ОЗИРОГ
Седмицата се очертава като много

успешна за онези от вас, които са се
захванали с нещо ново, и са твърдо решени
да се справят. Имате много работа, затова

едва ли ще можете да си позволите да обръщате
внимание и на странични въпроси. Добри отзиви от страна
на близък човек ще ви мотивират допълнително.

ВОДОЛЕЙ
Ще се натъкнете на много информация,

която касае бъдещите ви професионални
проекти. Амбицирани сте да се захванете и
с непосилна задача, поред хората около вас,

за да успеете да постигнете целите си. Добре ще е, ако
съчетаете усилията си с тези на човек от обкръжението
ви. Увереността ви е напълно основателна.

РИБ И
Мнозина биха завидели на подхода, който

използвате при работата си. Бързо ще
решите проблем, ако се посъветвате с
близки хора, които са запознати с делата

ви. Ще направите най-добрият и правилен избор в личен
план, от който някои около вас ще останат доволни.
Защитавате своя идея.                    /Балчишки телеграф/

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

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

*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       /45-38/
*Купувам земеделски земи

в  Балчишки, Каварненски, Ген.
Тошевски, Добричк и,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки региони.  Тел: 0878
462784, 0886462784 /8-1

*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. /5-4/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

*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 /10-6/

*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  /4-2/

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

Тел:0889 86 32 31 /8-8/
*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 /20-7/
*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  /4-2/

Продавам

*Рускиня с английска
филология търси работа.
Тел: 0897 465 260 /10-3/

*Търся добър човек,
който да вземе в своята
къща младо и благородно
куче. Има ветеринарни
документи. Тел: 0886 079
261 Л. Токарева /10-4/

* 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 /4-1/
* Давам обзаведен

самостоятелен етаж от къща
до морето, целогодишно. Тел:
0988 36 80 70 /3-1/

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

Тел: 0886316264 / 10-2/
* Ремонт на вили
Тел: 0895 037550  /30-16/
* Квалифецирани уроци -

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

Тел: 0885 72 57 12 /10-5/

Разни

Казват, че добрите хора Господ
рано ги прибира, а тя беше наистина
добра в семейството си, като детска
учителка, като наша колежка и
приятелка.

Но никой не умира завинаги,
докато има кой да го помни и обича!

А ние ще я помним дълго време!
Почивай в мир, Маргарита!
Клуб на учителите - пенсионери

Íà 18 ôåâðóàðè 2015 ã.
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ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÌÈÒÅÂÀ.

Марин Петров Димитров
1940-2004

Човек е жив, докато живее, а
после – бавно в спомените тлее.
Животът разделя онези, които

се обичат!

От близки и приятели

Íÿìà ãî!

ШК “БАЛЧИК’’ организира
състезание по шахмат по случай

националния празник на България -
3-ти март.

Турнирът ще се състои на 07-08
март 2015г. в залата на ШК

“БАЛЧИК’’-ул. “Дионисополис’’3.
Начало - 10 часа на 7 март.

Справки и записвания в
шахматния клуб.

ØÀÕÌÀÒÅÍ ÒÓÐÍÈÐ




