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 * Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам

*Продавам парцел
900 кв.м в с. Царичино
с дървена барака.
Тел:0886 78 72 29 /5-5/
*Продавам комби-

нирана детска количка,
става люлка;цвят зелен,
с чанта; три положения
на седялката /легнало,
полулегнало, седнало/
100 лева /цената подле-
жи на коментар/
Тел: 0885 065 835, 0897

457 103                    /10-2/
*Продавам 3-стаен

апартамент в ж.к Балик.
Тел: 0898 839 520 /5-2/
*Продавам  витрини

и стелажи

Тел: 0887 185 020  /2-1/

Разни
*Продавам четири

двойки фазани по 40 ле-
ва двойката.

Тел. 0899 836 964
*Рекламна агенция

“BKdesign” Компл.
“Марина Сити” предла-
га; Предпечат и печат,
визитки, флаери, бро-
шури, плакати, сувени-
ри, надписи от фолио,
транспаранти, знамена,
табели, светещи табели,
обемни букви, облепя-
не на автомобили, бил-
бордове.

Тел :0888 94 25 23
0885 97 91 10  /10-1/

Ресторант Балчик
предлага всеки ден
различно обедно
меню и доставка

по офисите и
домовете.

Тел. за заявка:
7 - 28 - 09

 0893 576 410

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 6.30 7.15;  8.00;  8.45;  9.30; 10.00
10.30; 11.05; 11.30;12.00. 13.00; 14:00; 14.30;14.50;
15.30;15.50; 16.30; 17.20; 18.00;18.30;19.00;19.50
Балчик - Варна 6.30; 7:30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 10.30;
11.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.00; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30;
15.10/само с. и н./; 15.30; 16.30; 17.20; 17.30; 18.00; 18.10; 18.30; 19.30
Балчик -Шабла 8.30; 9.35; 9.50/без с. и н./;13.20;16.00
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 14.30
Балчик-Гурково-Тригорци 6.30;13.30/без петък, с. и
н./13.45 /п/; 16.00 /само с. и н./; 16.15 / без с. и н./
Балчик - Храброво - Стефаново 13.00; 17.00;
Балчик-Дропла-Змеево 6.30/; 12.10;12.20/без с. и н./
Балчик - Одърци - Д-ч 7.10/без с. и н./; 12.40 /без с. и н./; 13.10 ч. /с. и н./;17.10
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/
раб време 8-12; 15-18.30 ч. събота 9-12.30 ч.
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 Прахалчева -Хирург  Хомеопатия 0887/484 957
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
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
ПОГРЕБАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ “Нисси” 089/7 88 50 42
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
КАБЕЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ
"Херос Ком" тел. 7-50-24
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
 ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34
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Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”
Балчик можете да направите

във всички пощенски станции
на Общината и в книжарница

“Рива” / до Музея /
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ОВЕН
Пригответе се за много изненади. С

каквото и да се захванете, ще ви връхлитат
различните настроения. Постарайте се да
обърнете по-сериозно внимание на

проблемите, вълнуващи близките ви. Те ще оценят усилията
ви, а и вие ще се почувствате по-добре. Ще отворите нова
страница, в отношенията си с любимия човек.

ТЕЛЕЦ
Най-сетне постигате дългоочакваното

развитие на делови въпрос. Работете
самостоятелно, така ще имате всеобхватен
поглед върху това, което става около вас.

Добре ще е, ако се включите в проект, организиран от
уважавана от вас институция. Това ще ви донесе
неподозирани възможности.

БЛИЗНАЦИ
Бързо намирате общ език с всеки, затова

не е чудно, че и околните ви отвръщат с
нескрита симпатия. Постарайте се да
довършите задачата, която сте започнали

неотдавна, дори това да ви се струва трудно за момента.
Ще се наложи да действате много бързо, ако искате да се
възползвате от изгодна ситуация.

РАК
Много важно за вас е да следвате

приоритетите си. Не позволявайте
интересни хрумвания на околните да ви
разсейват прекалено много. Направете

нещо приятно за близките си, такова което знаете, че ще
им се хареса. Към края на седмицата ще попаднете на
място, което ще ви зареди с позитивна енергия.

ЛЪВ
Бъдете готови да променяте плановете

си в движение, ако това се изисква от вас.
Ваш близък се нуждае от помощта ви, но е
възможно да не успеете навреме да се

отзовете на молбата му. В личен план предприемате
решителна стъпка, която ще доведе до желана развръзка.
Не се колебайте. Сега е момента.

ДЕВА
Търпението е ключа към успеха ви. С

каквато и работа да се захващате, бъдете
толерантни към другите и избягвайте
конфликтите. Това ще ви спести време и

доста главоболия. Постигате добри резултати в дейност,
която сте си поставили като цел. Децата ще ви донесат
радостни вълнения с успехите си.

ВЕЗНИ
Заложете на премерения риск. Всичко,

което правите е добре замислено. Не
позволявайте да ви поднасят изненади,
които да ви правят безучастни. Намирате

разрешение на важен за вас въпрос, който ще спомогне за
по-нататъшното ви професионално развитие. В центъра
на вниманието сте и се чувствате много добре.

СКОРПИ ОН
Съсредоточили сте много енергия в

седмицата. Мотивирани сте да работите и
успявате да се справите с проблемите си в
движение. Бъдете уверени в себе си. Мил

жест от страна на близък приятел ще ви накара да се
чувствате особено значими. Повече настроение ще имате,
ако споделите проблемите си с близък човека до вас.

СТРЕЛЕЦ
Въпреки трудностите реализираните

задачи ще донесат желаните резултати.
Постигате търсения напредък в
професионален план. Помогнете, ако можете

на приятел, изпаднал в нелека ситуация. Бъдете търпеливи
към близките си и не ги натоварвайте с проблемите си.
Седмицата е подходяща за дългосрочни инвестиции.

КОЗИРОГ
Мнозина от вас ги очакват вълнения,

които трудно се съвместяват с
професионалните задължения. Околните
проявяват разбиране, но в определени

моменти това няма да е така. Опитайте се да дадете повече
от себе си, защото ще ви се предложат много добри
възможности.

ВОДОЛЕЙ
Действайте в различни насоки и нито за

миг няма да скучаете. Старайте се да
довършвате всичко, с което се захващате.
Това ще гарантира и добри резултати. Ще

получите помощ от някого в службата, която не трябва да
пренебрегвате. Бъдете тактични в напрегната ситуация и
си спестете неприятните думи.

РИБИ
Вършите работата си много добре. Това

е нещо, което ще се удава на малко хора.
Вие обаче имате увереност в себе си и не
се притеснявате от препятствията. Нищо

няма да бъде случайно, каквото и да предприемете. Очаква
ви напредък както в професионален, така и в личен план.
Погрижете се за здравето си.     /БТ/

bkreklama@gmail.com
*Монтаж на домо-

фонни уредби и SOS ел.
услуги

Тел 0887 635 71 /10-1/
*Хотел “Балчик”

има свободни стаи
 за работници.
Тел: 7 - 28 - 09

През изтеклите десет
дни, отборът на „ Черно-
морец” Балчик, продължи
подготовката си за предс-
тоящия пролетен сезон на
родна земя, под ръководс-
твото на новия треньор,
Георги Мирчев, бивш иг-
рач на „ Добруджа” Доб-
рич и „ Спартак” Варна.
След състезателната си ка-
риера преминава на тре-
ньорското поприще. Бил е
треньор на различни отбо-
ри в нашата страна, както
и в Република Виетнам. Ра-
ботил е с един от всеприз-
натите футболни специали-
сти у нас и в чужбина –
Стефан Грозданов, и е чер-
пил опит от него.

За  този  период се изиг-
раха три контроли, с отбо-
ра на „ Светкавица”  Тър-
говище – един от най – до-
бре комплектованите от-
бори в Източна „ Б”  фут-
болна група, след това с
отбора на „ Берое” Ст. За-
гора – носител на купата
на РБългария за 2010 го-
дина, а последната, трета
контрола, бе с отбора на „
Добруджа” Добрич. Пър-
вите две срещи завърши-
ха с победи за нашия от-
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бор, съответно 3:2 срещу
отбора на „ Светкавица”
Търговище и 4:3 срещу от-
бора на „ Берое” Ст. Заго-
ра, а срещата с отбора на „
Добруджа” Добрич звър-
ши при нулево равенство.

Характерното към дне-
шна дата е, че новият тре-
ньор даде въьможност на
много таланти от ДЮШ на
клуба да бъдат включени
към отбора, за да изявят
своите умения и качества
при проведените контро-
ли, нещо, което не се бе
случвало през последните
три години, при бившите
треньори на клуба.
От новопривлечените футбо-
листи в отбора на „ Черномо-
рец” Балчик, впечатление пра-
ви бразилският състезател
Кристиян Д’ Коща, който зас-
лужено получи от балчишка-
та публика, прозвището „
Дембеле”. Същият се отличи
с три точни попадения по вре-
ме на контролите, едно във
вратата на „ Светкавица”  Тър-
говище и две във вратата на „
Берое” Ст. Загора.

Постигнатите резултати
в контролите подсказват, че
въпреки напускането на
редица състезатели от от-

бора на „ Черноморец”
Балчик, новите попълнения
с показаната игра дават на-
дежди за добро представя-
не през пролетния сезон.

Подготовката на отбора
ще продължи и през след-
ващите две седмици, като
същевременно в заключи-
телната и фаза ще се про-
веде контрола с отбора на
„ Черно море” Варна в КК
„ Албена ”.

През пролетния дял от-
борът на„ Черноморец”
Балчик посреща на
26.02.2011 година един от
лидерите  в Източна „ Б”
футболна група, отбора на
„ Спартак”  Пловдив. След
това предстои гостуване
на един от претендентите
за първото място в група-
та, отборът на „ Лудого-
рец” Разград, съставен из-
цяло от футболисти, игра-
ли до скоро в „ А” фут-
болна група.

Надяваме се, че отборът
на  „ Черноморец” Балчик,
ще запази не само позици-
ята, която има във времен-
ното класиране, но ще се
изкачи по – близко до при-
зовите места.

Балчишки телеграф

След продължително
боледуване на
14.02.2011г. почина об-
щинският съветник Йор-
дан Тачев. Член на мест-
ния парламент в няколко
мандата, той бе участник
в демократичните проме-
ни на Балчик и региона.
Доайенът на общинската
власт остана верен на си-
нята идея, но винаги зае-
маше каузата на справед-
ливостта без да търси по-
литическа окраска. В не
един мандат Йордан Та-
чев трудно се сработваше
с колегите си, защото бе

далеч от политическите
пазарлъци и сляпата вяр-
ност към една или друга
позиция. На съветниците
той казваше: „В полити-
ката няма култура и въз-
питание”. Винаги прям,
често остър, той успява-
ше да защитава позиции и
да ги отстоява. Неговото
отношение към спорта,
културата, историята да-
де положителни резулта-
ти в цялостната политика
на местната власт през по-
следните няколко мандата.

Извън заседателната за-
ла ще го запомним като
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скромен човек, странящ
от светските прояви и
много близък до обикно-
вените хора. Неговата от-
даденост към природата и
работата му в Ловно-ри-
барското дружество го
свързаха с много хора от
страната. Задълбочените
му познания за историята
на региона и колекционер-
ската му страст към раз-
лични артефакти допъл-
ваха многослойната пали-
тра на неговата богата
култура.

Поклон пред паметта му!
            Балчик Инфо

 на 6 години от бл. 25 на ж.к. „Балик”
 има нужда от вашата парична помощ за

лечение в София.
Дарителска банкова сметка:
BG37UNCR70001519890076
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