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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”
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ОВЕН
Успешният период ще го усетят по-

осезателно реализиращите се в деловата
сфера и търговията. Ще можете да
осъществите отдавна планувани начинания.

Преценете добре възможностите си и, ако трябва се
обърнете за помощ към приятелите си и към хора, на
които можете да разчитате.

ТЕЛЕЦ
Дайте си сметка за отношенията ви с

околните. Не се поддавайте на настроенията
си, които ще са променливи. Човечността
и разбирането ще ви донесат повече

удовлетворение. Финансови придобивки ще реализират
мнозина от вас, чиято работа е свързана с пренос на
информация, медии, реклама.

БЛ ИЗНАЦИ
Може да сгрешите в оценките си за

хората. Рискувате, ако нетърпеливо
налагате мнението си или пък го споделяте
с неподходящи хора. Задълбочено и с

подход решавайте спорните въпроси. Отношенията в
семейството остават най-важните за вас, не ги
помрачавайте. Осланяйте се и на късмета си.

РАК
Дава ви се възможност да се изявите в

области, където сте компетентни и можете
да изпъкнете. Не позволявайте на
мнителността да ви владее, това ще съсипе

нервите ви. Имате шанса да стигнете до човек, който
отдавна ви привлича. Бъдете добронамерени дори към
онези, които ви дразнят и ще обърнете нещата в своя полза.

ЛЪВ
Ще предпочетете да правите неща, които

са във ваш интерес. Но, не пренебрегвайте
съветите на близките ви хора, вслушвайте
се в тях. Те не биха ви подвели. Изпълнени

сте с енергия, вложите я в градивни начинания. Интересно
запознанство ще заинтригува деловите представители на
знака. Възможно е печелившо, съвместно начинание.

ДЕВА
Съзнателно ще се стремите да свършите

със задачите си навреме и както се очаква
от вас. Ще срещнете интересни хора, които
могат да ви бъдат полезни, ако проумеете

това. Така ще поставите начало на перспективно съдружие.
Не се притеснявайте от предизвикателствата, те само ще
ви помогнат да научите нещо повече.

ВЕЗНИ
Замисляте се върху по-мащабни проекти,

които се надявате да ви донесат успех. Но,
изчакайте по-благоприятен момент,
избързването няма да доведе до нищо

положително. Родителите на някои от вас очакват повече
уважение. Това трябва да ви направи по-сдържани  и
отзивчиви към нуждите им.

СК ОР ПИОН
Действително полагате усилия за да

приключите успешно проектите си и бъдете
сигурни, че резултатът е близо. Продължете
напред, като не пропускате да благодарите
за подкрепата, която ви оказват.

Финансовото ви състояние ще се подобри, но не бързайте
да го пилеете. Скоро ще ви  трябват повече средства.

СТРЕЛЕЦ
Съсредоточете се в работата си и

довършете започнатото. Сътрудничеството
ви с човек, който познавате отдавна е
конструктивно и дава своите положителни

резултати. Впечатляваща е отговорността, която показвате
към ангажиментите си. В личните ви взаимоотношения ще
настъпят промени..

К ОЗИРОГ
Не отдавайте прекалено голяма значение

на неудачите си тази седмица. Има и такива
седмици. Концентрирайте се върху
текущите си задачи и не търсете излишни

предизвикателства. В интимните ви взаимоотношения е
възможно да настъпят промени. Заобиколете се с приятни
хора и ще се разсеете.

ВОДОЛЕЙ
Повечето от вас ще сте погълнати от

делови  ангажименти. Нови обстоятелства
ще ви открият перспективи, за които отдавна
мислите. Краят на неудобствата вече се вижда

и скоро ще се поздравите с добри резултати. Приятни
емоции в личен план. По-добре от всякога ще се чувствате
в компанията на привлекателна личност.

РИБ И
Подтиквани от свои , вътрешни мотиви

ще търсите удовлетворение в работата си.
Не се захващайте с неща, от които малко
разбирате, колкото и примамливи

перспективи да ви предлагат те. Радостта ви ще бъде голяма
от среща с приятел, когото от дълго време не сте виждали.
Материални придобивки.               /Балчишки телеграф/

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                       /45-1/
*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

*Продавам Opel Astra
1.6, газов инжекцион, 100

к.с., 1998 г.
Цена: 4000 лв.
Тел: 0894644388,

0878866806               /4-3/
*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 /20-11/
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, из-
ливн пилоти и инженер-
но-геоложки проучва-
ния.
  Тел: 0878 901 155 /10-3/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-10/
Арабски хороскоп
На В.Р. с любов!
Лъкове, стрели,
колчана зареди!
Най-прекрасната жена,
с най-голямата уста,
стреляй,
стреляй,
стреляй ти,
със усмивки и стрели!
Кичка ПОПОВА

Българското нацио-
нално радио и програ-
ма „Христо Ботев” ор-
ганизират всяка седми-
ца певчески конкурс
„Щуротека”. В седми-
цата 15-22 декември 2013
г. ще се състезава уче-
ничката от ОУ
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий” Балчик Паулина
Сивкова. Тя ще изпее
песента „Мое море”/
текст и музика Дафина
Недялкова/.

Може да гласувате от
15 декември до 12.00 ч.
на 20 декември в сайта
ht tp: / / b nr. bg. / s i te s /
hristobotev/Shows/Chil-
dren Shows/Pages/
default.aspx като напра-
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вите отметка срещу
името на Паулина. Гла-

сът ви е признат вот слeд
потвърждение по e-mail.

Шахматен фестивал  “Балчик 2013”
Програма

21 декември 2013 г.  Турнир за пенсионери
26 декември 2013 г.  Втори турнир за деца „Надеждите на Балчик”

28-29 декември 2013 г.  VI мемориал „Иван Райчев”
/открит турнир за всички възрасти/

Началото на всички турнири е в 10.00 ч. в залата на Шахматен клуб
„Балчик”, ул.”Дионисополис” № 3

Осигурени са награди за всички турнири.

Предмет на поръчката: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община
Балчик, за следните видове застраховки:

- задължителна застраховка „Трудова злополука ";
- задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилите за територията на РБ;
- застраховка "Злополука на местата в МПС";
- застраховка „Автокаско" на МПС/пълно/, за автомобилите собственост на Общината";
-  застраховка „Имущество" на сгради;
- застраховка на  компютърна техника.
Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 11.12.2013  г.
Лице за приемане на офертите: Красимира Костова

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Черноморски лаврак в сол, фламбиран, беше най-голямата атракция  при
представяне на рибните деликатеси в р-т “Реджина Мария” Балчик. По време
на българо-румънска вечер по проекта за “Трансграничен бизнесцентър за
туризъм и изграждане на “Агро и Рибен пазар”.               Фото: М. КОСТОВА




