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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
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 /5-3/
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20 години от смъртта

На Петър Василев Петров
(Доктора, Петриката)

24 август 1941 г. - 7 май 2000 г.
Да си спомним за него!

От проф. Игнат Минков, съученици и приятели

ÄÊÈ ÊÖ “Äâîðåöà” ïðåäñòàâÿ
Èçëîæáà Æèâîïèñ

(3-17 þíè 2020 ã.  Ðóìåí Ðàéíîâ)
Художникът Румен Райнов има зад гърба си десетки самостоятелни изложби,

участия в престижни пленери и колективни експозиции. В галерия “Тихото гнездо”
той ще представи живописни платна, които са сътворени специално за тази изява,
вдъхновени от красивия Дворец в Балчик и белокаменния град. Част от творенията
на изявения художник имат и исторически препратки към история на мястото където
се представят  минало обгърнато в романтика и превратности. Картините се редуват
от бурни цветни експлозии до тихо безбрежно безвременно състояние. Всеки
посетител на архитектурно - парковия комплекс може да  намери своето любимо
кътче, пейзаж, сюжет.

Изложбата може да бъде разгледана всеки ден от 8 до 20 ч. в галерия “Тихото гнездо”.

*** Ì À Ë Ê È   Î Á ß Â È ***
КУПУВАМ земеделски земи в Балчик,

Каварна, Шабла, Г. Тошево, Добричка, Тервел,
Тутракан, Силистра.

Тел: 0898 37 22 71

КУПУВАМ
земеделска земя в

общините Балчик,
Каварна, Шабла, Г.

Тошево и Варненска
област. Подготовка на

документи.
Тел. 0885 838 354

0579 7 70 11     /10-2/
ПРОДАВАМ

двустаен
апартамент в ж.к.

Балик, ет. 1
Цена: 52 000 лв.

Тел. 0887 52 17 83
0579 7 70 11 /3-1/

Предлагаме парцел от 300 кв. м. в центъра на
Община Балчик срещу обезщетение.

Тел: 0885 02 99 66 (5-2)

ПРОДАВАМ дворно място в с. Царичино -
1.2 дка Тел: 0887 24 91 11 (10-2)

ПРОДАВАМ къща в с. Кремена с 2.8 дка
земя. Изгодно. Тел: 0884 474 858 (10-2)

ПРОДАВАМ двуместен разтегателен диван, с
кафява дамаска 140/200 см. Цена 150 лв,

договаряне. Тел: 0889 43 63 12 (2-2)

ОВЕН
Времето ви ще е твърде ценно, затова

организирайте добре ангажиментите си.
Имате работа за вършене, която в крайна
сметка ще ви носи много дивиденти за в

бъдеще. В даден момент ще трябва да отстъпите от
мнението си, за да избегнете конфликтна ситуация. Човека
до вас има нужда от вниманието ви.

ТЕЛЕЦ
Чудесно начало на седмицата. Дори и за

ваша изненада предложенията ви ще се
приемат добре и веднага ще бъдат
предприети стъпки към осъществяването

им. Имате нужда от повече работа тези дни. Съсредоточени
сте и това ви носи желания успех. В личен план ви очаква
сериозен и полезен разговор.

БЛ ИЗНАЦИ
Финансови успехи ще отвлекат

вниманието ви от интимната сфера. Все пак
може би някои от вас ще забележат
вниманието, с което ви дарява

привлекателна личност от противоположния пол. Не
пропускайте шанса си, може да съжалявате. Някои от вас
се насочват към мащабни покупки, планирани отдавна.

РАК
Упоритата и всеотдайна работа ви  носи

желаните резултати. Спокойният и
предразполагащ подход ви помага да
постигнете разбирателство с околните.

Откриват ви се чувесни възможности за финансови
постъпления. Добри приятели ще се погрижат за отличното
ви настроение. Начало на нова връзка за някои от вас.

ЛЪВ
Не се разсейвайте с дреболии. Предстоят

ви  дела, които ще изискват от вас пълна
отдаденост. Влезте във форма и не губете
време. Личните ви ангажименти ще отнемат

голяма част от времето ви, но със сигурност е за добро.
Върнете сигурността си в нещо, ако то наистина означава
много за вас.

ДЕВА
Тази седмица се доверете на интуицията

си. В определени случаи ще се чудите как
да постъпите и прозорливостта ви  ще се
окаже доста полезна - вашият таен съветник.

Не се старайте да предвидите всичко - едва ли ще успеете,
но бъдете доволни от попаденията си. В определени
моменти сте прекалено критични към себе си.

ВЕЗНИ
Тази седмица е подходяща за всякакъв

вид дейност, особено ползотворна е за
онези от вас, които контактуват с много
хора. Успявате да се справите с

всевъзможни ситуации единствено и благодарение на
бързата си мисъл. Печелите уважението на хората около
вас. Очаквайте добри новини, свързани с пътуването на
близък човек.

СК ОР ПИОН
Тази седмица сте привлекателни за

противоположния пол. Внимавайте това да
не наруши работоспособността ви или

плановете ви. Не се поддавайте на мисли, които ще
дестабилизират душевното ви равновесие. Очаква ви
решаващ разговор с важен за вас човек. Бъдете готови да
чуете съвсем неочаквани неща.

СТРЕЛЕЦ
Тази седмица ще е динамична и изпълнена

с разнообразни преживявания. Подходете с
чувство за хумор към несгодите и не се

поддавайте на колебание относно важни въпроси.
Действайте уверено и обмисляйте всяка своя стъпка.
Установявате контакти с важни хора, с които впоследствие
ще имате съвместна работа.

К ОЗИРОГ
Деловите ви  срещи ще бъдат особено

ползотворни. Умеете да бъдете убедителни
и това ще е акцентът на успеха ви. Бъдете

добре информирани за нещата, с които се занимавате, за
да не изпаднете в неловка ситуация. Близък човек има
нужда от емоционалната ви подкрепа. Очаква ви спокойна
вечер у дома.

ВОДОЛЕЙ
Действайте решително и не се колебайте

да изложите възгледите си. Шансовете са на
ваша страна, затова бъдете сигурни в успеха

на начинанията си. Проверявайте всяка информация, която
е необходима за работата ви. Не излагайте на риск нещо,
което вече сте постигнали. Получавате ценен съвет.

РИБ И
Възможно е да ви се наложи да се справите с

доста неприятности, но в никакъв случай не трябва
да  се отч айвате. Бъдете сигурни, че това са
преодолими пречки и те с нищо не застрашават

бъдещия ви успех. Необходимо ви е повече търпение. В личен
план действате смело и имате значителни успехи.

/Балчишки телеграф/

Âèçèòà íà ÍÕÀ â Äâîðåöà

Ректорът на Нацио-
налната художествена
академия (НХА) проф.
Георги Янков и част от
ръководния състав на
най-авторитетното ви-
сше художествено учи-
лище в България бяха
специални гости на
ДКИ КЦ “Двореца”

Балчик. По време на
официалната среща
ръководствата на две-
те институции взеха
решение за бъдещи
съвместни образова-
телни дейности. Пред-
вижда се сключване
на договор за сътруд-
ничество, в рамките

на който ще се реализи-
рат студентски плене-
ри, изложби, архитек-
турни проекти за обла-
городяване на средата в
комплекса, научни кон-
ференции и академич-
ни срещи за културен и
образователен обмен.

Галя ГЕОРГИЕВА

Г-жа Жени Михайлова, директор на ДКИ КЦ “Двореца” и проф. Георги
Янков - Ректор на НХА - София.




