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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-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
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 тел. 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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 * Обяви * Обяви * Обяви *

Продавам
*  Продавам  апарта-мент,

НС,  зад  общински  пазар  и
панелен  апарта-мент  в
бл.15.  Тел:  0894  43  33  29;
0995  68  55 59    /5-2/

*Продавам:  лозе  (500
кв.  м.),  парцел  (500  кв.  м.,
разположен  срещу  бивше-
то  ГРМП),  котел  за  парно
“Dakon  DOR”  16,  инвер-
торен  климатик  “Midea”
12,  малък  фризер-ракла
“Pro-lux”,  пералня

“Ariston”  и  кухненски
ъглов диван в отлично съ-
стояние.  Оглед  и  цени  по
договаряне.

Телефон  за  контакти:
0876686608.  /2-2/

*Продавам  3   -  стаен
апартамент  в  ж.к  Балик  и
много  стара  къща  в   с.
Кремена  със  земя  2,8  дка.

Тел: 0878 796 174       /4-3/
*Продав ам  3   -   ста ен

апартамент,  с  панорама  в
ж.к  Балик

Тел: 0896 95 59 97     /3-3/
* Продавам апартамент в ж.к.

“Балик”, 3 стаи и кухня, 2 тераси
и  отделна  тоалетна,  теракот,  с
подо-во отопление. Тел: 0899 33
61  03   /4-4/

* Продавам 500 кв.м.  дворно
място в регулация на ул. “Ком”,
кв.”Левски”,  Балчик. Цена  по
догова-ряне. Тел: 0898  34 33 44

/10-4/

* П р од а в а м   и з г од н о
парцел  640  кв.м  в   регу-
ла ция ,  на  ул.   “Ст.   пла-
н и н а ”   д о  п ож а рн а та   и
летище Балчик с лице на
асфалтов  път.

Цена  по  договаряне  от

собственика,0% коми-сионна.
Тел: 0889 614 762       /4-2/

*Продавам 2 разтега-телни
фотьойла, удоб-ни  за легла.
Тел: 0899  154  601        /4-3/

Разни
Детелин  Колев,  тре-

ньор  по  плуване,  орга-
низира  часове  по  водна
гимнастика  за  жени,  всяка
събота  от  10.00  ч.  в  хотел
„Реджина  Мария”.

Входът е  8  лв.
Плуване  за  деца  в

доучилищна възраст, неделя
14.30ч. Едно занятие  - 4лв.

За  справки  тел.  0888  49
78 48                      /2-2/
 * Гледам стари и болни хора
Тел: 0899 33 61  03           /3-2/
 * Сондажи  за вода, изливн
пилоти  и  инженерно-гео-
ложки  проучвания.
   Тел: 0878  901 155  /10-8/

*Давам  под  наем
гарсониера  в  гр.  Добрич,
бул.  25  септември  №  39.

Тел: 0888 403 211       /4-3/
*Ремонт  на вили
Тел: 0895037550    /30-11/

„Биг Бен” – гр.Балчик започва курсове по:
Компютърна грамотност, английски и немски език, български език за

чужденци
Стартова дата : 11 март

Организира курсове по испански, френски, руски, румънски и др. ез.
За всички възрасти

За контакти 0579 7-20-17м 0886 563216; 0896 310535
Facebook.kom/BigBenBalchik
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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 /6-6/

Електронно реле“Дневни светлини”

На 23-24.03.2013 год. ще се проведе състезание по шахмат.
Начало на турнира е в 10.00 часа на 23.03.2013 год. (събота). Записване

в залата на ШК „Балчик”, ул. „Дионисополис” № 3.

ØÀÕÌÀÒÅÍ ÒÓÐÍÈÐ

На 09.03.2013г.Задушница се навърши една година от земната кончина на
протойерей  Марин  Йорданов  Петров.За  краткото  си  време  на  своето
свещеническо  служение,  въпреки  заболяванията  си,  той  ревностно
изпълняваше своите литургични, пастирски и духовно просветни задължения,
заради което хората много го обичаха.

С негова помощ се изградиха два храма и една сграда за трапезария. Заради
усърдното си служение бе възведен в чин ,,протойерей”.

Отец  Марине,  нека  Господ  Бог  ти  отвори  райските  двери,  за  да  се
наслаждаваш на онова блаженство, което Той е приготвил за ония, които Го
обичат. Винаги ще останеш в сърцата ни!

Негово  Високопреосвещенство  Варненски  и  Великопреславски
митрополит Г-н, Г-н, д-р Кирил, съвместно със свещеници от епархията
отслужи Панихида на гроба му.

“И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от
всички човеци. Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана
начатък. Понеже, както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от
мъртви дойде чрез Човека. Както в Адама всички умират, тъй и в Христа
всички ще оживеят” /І Кор.15-19/.

Протойерей Георги Петков и протойерей Стратия Александров
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* Купувам  зем.  земя  в
Балчик, Царичино, Гур-ково,
Тригорци,  Соколово,
Сенокос,  Змеево,  Дропла  и
Храброво.
   Тел: 0886 462  784;  0878
462 784                          /2-2/
* Купувам зем. земя в Каварна,
Шабла, Дуран-кулак, Ген. Тошево,
Доб-рич,  Тервел,  Тутракан,
Силистра.
     Тел:  0878 462 784;  0886
462 784                          /2-2/

Купувам

ОВЕН
Не  се  оставяйте  да  бъдете  въвлечени  в

междуличностен конфликт,  защото това  ще
ви създаде излишно напрежение. Можете, с
вроденото  си  усещане  за  нещата  и  хората,

да  намерите  верния  тон.  Съвета  към  вас  е  да  не  се
дистанцирате,  а  да  влезнете  смело  в  ситуацията.  С
постоянния  си  партньор  ще изживеете нови  емоции.

ТЕЛЕЦ
Възможно  е  да  ви  въвлекат  в  интригите

си  недоброжелатели.  Не  давайте  воля  на
емоциите  си,  а  запазете  спокойствие.
Деловите  ви  занимания  ще  донесат

резултати,  но  на  по-късен  етап.  Децата ви имат  нужда  от
вас.  Проверявайте  всяка  информация  свързана  с  бизнеса
ви и не оставяйте  нещата  ви да  зависят от друг.

БЛИЗНАЦИ
Възможно е да сте по-раздразнителни и  в

повишено  емоционално  напрежение.
Избягвайте  стреса  или  се  разтоварвайте от
него  в компания  на приятни за  вас хора.  В

служебен план  не се ангажирайте с повече  от текущите  си
задачи. Резервирано  сте  настроени  към предложението на
приятели за  пътуване  зад граница.

РАК
Търпението ви е възнаградено. Ще имате

възможност да разгърнете  потенциала  си в
реализацията  на  ваш  отдавнашен  проект.
Бъдете умерени в  разхода на енергия. Всяко

излишество след време ще се наложи да бъде възстановено,
но  на  по-скъпа  цена.  Ако  трябва  да  решавате  важен  за
самите вас  проблем,  допитайте  се  до  интуицията  си.

ЛЪВ
От  дадеността  ви ще бъде приемана  без

резерви.  Не  всички,  които  ви  се  изтъкват
като  ваши  приятели  са  такива.  Запазете
дистанция  за  да  продължите своя успешен

ход в кариерата си. Очертава се пътуване, чиято подготовка
трябва  да  започне  сега.  Станете  по-организирани  и  не
оставяйте  нещата  за  в  последния  момент.

ДЕВА
Резултатите  ви  са обнадеждаващи.  Това

ви  дава  увереност,  че  сте  на  верния  път.
Ангажиментите  ви изискват  усилия, но си
заслужава. За тези, които работят с  клиенти

да бъдат предпазливи при боравене  с  пари и други ценни
предмети.  Едно  ново  усещане  ви  кара  да  се  чувствате
неспокойни,  но и  в  известна степен щастливи.

ВЕЗНИ
Дребните  неща  понякога  говорят  за

успеха.  С  партньорите  си  ще  обсъждате
бъдещи  планове.  Предстои  да  изложите
собствените  си  виждания  по  проблеми  от

бизнеса ви. Безработните имат реални шансове за намиране
на  работа.  Някои  ще  бъдат  ангажирани  с  неотложни
ремонтни  дейности.

СКОРПИ ОН
В служебен план добрите новини ще идват

една  след  друга.  Със  задоволство
отбелязвате,  че  сте ценени и  предпочитани
като  партньори.  С  премерен  тон  и  чаровна

усмивка  лесно  постигате  своето.  Консултация  със
специалист ще ви бъде само от полза, било за здравето или
за  бизнес.

СТРЕЛЕЦ
Завършвате  проект,  който  е  погълнал

много  усилия,  нерви  и  време.  Не
настоявайте  за  забравено  и никому  ненужно
припомняне,  което  само  би  ви  натъжило.

Очаква  ви  сполучлив  избор  на  вещ,  свързана  с  дома  и
семейството.  Успех  за  тези  от  вас,  които  се  занимават  с

туризъм.

КОЗИРОГ
В  бизнес-отношенията  ви  са  възможни

недоразумения.  Бъдете  внимателни,
договореностите  ви  могат  да  се провалят.
Съществува риск от измами. В този ред на

неудачи  ще  се  вълнувате  от  поведението  на  ваш  близък.
Резултатите  ще  са  добри, ако  се  заемете  с неща, които  ви
носят  настроение.

ВОДОЛЕЙ
С  ведрина  и  настроение  ще  отхвърляте

една  по  една  задачите  си.  Имате  шанс  за
нова  работа  или  допълнителни  доходи.
Всяко отклонение или  недоглеждане  ще ви

струва нерви,  пари  и  време.  Любовен  триъгълник  ще  ви
накара да погледнете  с други  очи на някой, който ви е бил
скъп  до сега човек.

РИБИ
Не пренасяйте служебните  си проблеми у

дома. Близките ви имат нужда от вас и ваши-
те  грижи. Ще получите известие от далече и
това  ще  стане  повод  да  планирате  от  сега

следващите седмици.  Нещата  се подреждат според очаква-
нията, но заедно  с това ще  нарастват и  отговорностите




