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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 Автогара) 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
Автобуси Балчик-София-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 - 20.00 ч. неделя: 8.30 - 12.30; 14.00 - 18.00 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
ПОЛИКЛИНИКА
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
Д-р Пламен Владов ж.к Балчик, бл. 34, записва пациенти
по здравна каса. Понеделник, сряда и петък от 14:30 до
20:30; Воторник и четвъртък от 7:30 до 13:30. Тел
0893 90 88 36, 0893 90 88 38, 0898 41 98 15
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
Георги Чолаков, ул. “Черно море” 33
GSM: 0888/ 62 40 33 Тел: 7 47 10 Факс 7 47 11
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27
8.00 - 12.00; 12.30 - 16.30

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, 8.00 - 18.00;
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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Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Купувам
*Купувам земеделска земя в Гур-
ково, Царичино, Тригорци, Соко-
лово, Дропла, Кремена, Сенокос,
Балчик. Изготвям документи.
Тел: 0888 427 288, 0895
718 383                       /2-1/
*Купувам земеделска земя в
общ. Балчик, Каварна, Г. То-
шево, Шабла, Добрич, Кру-
шари. Плащам веднага.

Тел: 0888 427 288, 0895
718 383                        /2-1/
*Купувам земеделска земя в Ка-
варна, Шабла, Дуранкулак, Г.
Тошево, Добрич, Тервел, Тут-
кракан, Сислистра. Тел: 0886
462 784 , 0878 462 784    /6-3/
*Купувам земеделска земя  в Бал-
чик, Гурково, Царичино, Три-
горци, Соколово, Змеево, Дро-
пла, Сенокос, Кремена и други.
Тел: 0886 462 784, 0878

462 784                  /2-2/

Разни
* Купувам стари червени

броеници - 160 лв./бр.
Тел: 0888 14 70 85 /4-4/
*”Данчо Янев” ЕООД

пречиства септични ями
(шахти). Тел: 0886 90 59 81;
0570/ 8 25 56              /10-8/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-3/

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

Склад
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

предлага дървени изрезки на цена 100 лв за 4 куб. ,
оформени в пачка.  Заповядайте в складовата база на

фирмата на ул. Варненска №43
До изчерпване на наличните количества

Тел: 7 22 89          GSM: 0878 578 995

Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Празниците посветени
на светците Антоний и
Атанасий са част от зимния
български календарен ци-
къл. Православната църк-
ва е посветила тези дни на
тяхната памет. Както Ан-
тоний, така и Атанасий не
спадат към групата на бъл-
гарските светци, но наро-
дът ги е възприел като
свои след приемането на
християнството. И двама-
та светци са родени в Дре-
вен Египет. Свети Антоний
е роден през 251г. в село
близо до Йераклеопол, ко-
ето се намира в Среден
Египет. Той произхожда от
богато християнско семей-
ство. На 18-годишна въз-
раст младият Антоний ос-
тава без родители, тъй ка-
то те умират. Две години
по-късно по примера на
първите светци-мъченици
и той раздава своето иму-
щество на бедните. След
това се оттегля в Египетс-
ката пустиня, където пре-
карва 20г. в пост и молит-
ва. Като изтичат тези двай-
сет години Св. Антоний се
заселва в Писпир, който се
намира на 30 км. от р. Нил.
Неговия живот минава в
молитва и проповед. До-
живява до дълбока ста-
рост. Светецът умира на
105 г. възраст на 17. І. 356г.
Духовен наследник и про-
дължител на неговото де-
ло е друг светец, също
произлизащ от Египет.
Става дума за Свети Ата-
насий. За разлика от Св.
Антоний, Свети Атанасий
е роден в бедно християн-
ско семейство. Още от ма-
лък се увличал по христи-
янските идеи. Това прави
впечатление на Александ-
рийския архиепископ Але-
ксандър. След като завър-
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шва своето образование
Св. Атанасий е назначен за
секретар на архиепископа
на Александрия. Няколко
години по-късно през 319г.
младият Атанасий е произ-
веден в свещенически сан
– дякон. Той е един от уча-
стниците в Първия вселен-
ски събор, който се е про-
вел в малоазиатския град
Никея през 325г. Една го-
дина след това историчес-
ко събитие Св. Атанасий е
назначен за архиепископ на
град Александрия. Вече
като архиепископ той се
противопоставя на Арий и
неговото учение. Самите
противници на официална-
та ортодоксална църква,
чийто представител е
Арий, свикват църковен
събор в град Трир. Учас-
тниците в него и техните
решения се противопоста-
вят на официалната хрис-
тиянска догма. Те виждат
в лицето на архиепископ
Атанасий един върл про-
тивник, поради това пос-
тоянно плетат интриги по
негов адрес. Това оказва
влияние върху благораз-
положението на императо-
ра. Той от своя страна на
няколко пъти го изпраща
на заточение. В годините,
в които прочутият свеще-
ник е в изгнание, той се от-
дава не само на евангелска
проповед, но и на житие-
писание. Той пише житие,
посветено на неговия ду-
ховен предшественик Св.
Антоний. След поредното
си завръщане здравето на
Атанасий се влошава и той
умира на 18.І. 376г. на 76-
годишна възраст.

Според народното пове-
рие двамата светци са бра-
тя. Но на някои места се
среща и вариантът майстор

и калфа. В много от древ-
ните религии е засвидетел-
ствано божество, което е
изобразявано като ковач.
Обикновено хората, които
го практикували в древ-
ността са шаманите ( жре-
ците ). Те играели важна
роля в древните общест-
ва. Поради тази причина и
Свети Антоний се счита за
покровител на майстори-
те ковачи. Ковачеството е
занаят, който има древен
произход и в миналото е
бил много разпространен
по нашите земи. На праз-
ника на Св. Антоний не се
работи. Жените не трябва
нито да плетат, нито да тъ-
кат. Забраната важи и за
другите женски занаяти.
Това се прави с цел пред-
пазване от болести. На то-
зи ден не трябва да се гот-
ви леща и боб. Това се
свързва с представите на
хората и тяхното предпаз-
ване от болестта едра шар-
ка. На следващия ден е де-
нят на Св. Атанасий. Ста-
рите хора са вярвали, че
той не е български светец.
Те често са го свързали с
турците и циганите. Пак
според народните поверия
той е светецът покровител
на зимата, снега и студа.
Вярва се също, че зимни-
ят Св. Атанас си съблича
кожуха, за да дойде лято-
то, а летният Св. Атанас го
облича, за да дойде зима-
та. Не случайно е измис-
лена поговорката: „ Атанас
гялди и яз гилди „ Свети
Антоний и Свети Атанасий
освен от българите, се по-
читат и от гърци, и от сър-
би. Но при тях те са пок-
ровители на чумата, зато-
ва са известни и като чум-
ните светци.

/Б.Т./

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..

БЛИЗНАЦИ
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.

СКОРПИ ОН
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.

КОЗИРОГ
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.

РИБИ
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.

/Балчишки  теелеграф/




