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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 - 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
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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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”

Продавам
* Продавам апартамент,

2 стаи, в блок № 5.
Тел: 0893 792 190    /4-4/
* Продавам апартамент,

НС, зад общински пазар и
панелен апартамент в бл.15.
Тел: 0894 43 33 29; 0995
68 55 59  /5-3/

* Продавам 500 кв.м.
дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по догова-
ряне. Тел: 0898 34 33 44 /
10-10/

* 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    /4-4/
*Продавам 2 разтегателни
фотьойла, удобни за легла.
Тел: 0899 154 601     /4-1/

Разни
*Извършвам счетоводни
услуги.
Тел: 0579/75356       /5-2/
* Гледам стари и болни хора

Тел: 0899 33 61 03      /4-2/

 * Сондажи за вода, изливн

пилоти и инженерно-гео-
ложки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-3/

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

Тел: 0888 403 211    /4-1/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-17/
* “Биг Бен” - гр. Балчик

започва курсове по:
- компютърна грамот-

ност;
- английски език;
- немски език;
- български език за

чужденци;
Организират се курсове

и по испански, френски,
руски, румънски и др. ези-
ци за всички възрасти.

      За контакти:
0579/ 7-20-17; 0886 563

216; 0896 310 535;

Facebook.com/Big Ben/
Balchik

* 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
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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.

БЛИЗНАЦИ
Финансови успехи ще отвлекат внима-

нието ви от интимната сфера. Все пак мо-
же би някои от вас ще забележат внимани-
ето, с което ви дарява привлекателна лич-

ност от противоположния пол. Не пропускайте шанса си,
може да съжалявате. Някои от вас се насочват към мащаб-
ни 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.

СКОРПИ ОН
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.

КОЗИРОГ
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.

РИБИ
Възможно е да ви се наложи да се справите с доста

неприятности, но в никакъв случай не трябва да се

отчайвате. 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/
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На този призив се от-
зовахме и ние, жените от
пенсионерски клуб „Вто-
ра младост”, ул. „Арда”,
кв. „Левски”, Балчик.

Събрахме се в клуба с
цел да почистим двора
на клуба от трева. Тряб-
ваше да съберем харти-
ена и найлонови отпа-
дъци. Още на 19 април /
петък/ взехме инициати-
вата в свои ръце, като с
разрешението на дире-
кторката на ЦДГ „Зна-
ме на мира”, кв. „Левс-
ки” г-жа Тодорова, ра-
ботникът от градината
дойде с косачка и окоси
тревата в двора. За този
жест ние сме им много
благодарни.

В събота, 20 април, се
събрахме с метли, моти-
ки и търмъци и събрах-
ме окосената трева. Из-
метохме и почистихме
тревата около плочника
на клуба. Наложи се с по-
дръчни материали да из-
несем събраната трева и
сметта на около 20 метра
извън двора. Не можах-
ме да почистим улицата
от копривата, тъй като не
може това да се направи
с голи ръце. Не сме си-
гурни, че някой ще изх-
върли и натрупания бо-
клук. Ние не сме чакали
20 април, а винаги сами
сме си почиствали дво-
ра от тревата. Налагало
се е често да се молим

за окосяването.
Нашият клуб за нас,

пенсионерите, е едно
много хубаво място.
Тук ние забравяме за
напрежението от живо-
та. Тук често четем ме-
стния печат и така се за-
познаваме с всичко, ко-
ето става в общината.
Пеем песни, разказваме
анекдоти, с две думи –
приятно се забавляваме
и с гордост казваме:
„При нас е весело”! Раз-
бира се, благодарни сме
на общината за предос-
тавените ни условия и
възможности за това.

Председател на пенси-
онерски клуб „Втора
младост”, Софка Денева
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Пешеходците са най-
уязвимите участници в
движението. Над 22 %
от загиналите в страна-
та са пешеходци. В ос-
новата на предпостав-
ките за високата ава-
рийност с пешеходци у
нас са: ниската пътна
култура и недисципли-
нираност на много от
участниците в движени-
ето; агресивността и не-
дисциплинираността на
водачите, превишаващи
разрешената скорост в
населени места; лошата
дисциплина на пешехо-
дците; непознаване на
рисковите фактори от
водачи и пешеходци, на
първо място  опасности-
те от намалената и огра-
ничена видимост; недо-
статъчното чувство за
самосъхранение; недос-
татъчното разделяне на
автомобилното и пеше-
ходното движение и др.

Най-застрашени да бъ-
дат блъснати  от автомо-
бил са:  възрастните пеше-
ходци  и главно тези над
60-години; онези, които
имат опасен навик да пре-
сичат пътното платно къ-
дето и да било; навлизащи-
те внезапно на платното,
без оглеждане за прибли-
жаващи автомобили; пре-

сичащите при червен сиг-
нал на светофара; които
прескачат предпазните ог-
ради и пресичат над под-
лези. Най-често пешеход-
ците биват блъскани от ав-
томобили в населените ме-
ста, на улични отсечки ме-
жду кръстовищата, къде-
то скоростта на автомоби-
лите е най-висока. Пеше-
ходците са най-застрашени
в периода от настъпването
на сумрака и през цялото
времетраене на вечерта.
Най-много злополуки с
тях настъпват между 17.00
и 20.30 ч. Причините най-
често са съчетание на  не-
съобразена скорост на во-
дачите при движение на
фарове в населени места и
в същия момент -   непра-
вилно движение и присъс-
твие на пешеходците на
платното.

ЗАЩО СТАВАТ МНО-
ГОБРОЙНИ ПРОИЗШЕ-
СТВИЯ С ПЕШЕХОДЦИ?

- най-уязвимите /пенси-
онерите/ пресичат на не-
разрешени за това места,
където им е удобно; бавно
преминават през платното;
имат намалени слух и зре-
ние и бавни реакции;

- като цяло пешеходци-
те /и водачите/ нямат не-
обходимото чувство за са-
мосъхранение и реална

представа за опасността да
попаднат в този вид зло-
полуки, оттам идва и тях-
ната опасна самоувере-
ност; не могат да преценя-
ват вярно скоростта на
приближаващите автомо-
били и разстоянието до тях
и времето им за прибли-
жаване до мястото, където
се намира пешеходеца; ня-
мат реална представа за
възможностите на водачи-
те на автомобилите да
спрат и ги предпазят;

- възрастните пешеход-
ци погрешно са убедени,
че както и да пресичат,
„Водачът е длъжен да ги
пази!”, като заедно с това
нямат представа при тях-
ното нарушение дали той
има възможност да ги
предпази;

- Много от улиците в на-
селените места, пешеход-
ните пътеки, са с износена
маркировка, със слабо или
без улично осветление;

Пешеходците с мини-
мални изключения са без
светлоотразителни елемен-
ти по дрехите или светло-
отразителни жилетки и би-
ват забелязвани твърде
късно от водачите, особе-
но когато те имат срещу
себе си фарове, които ги
заслепяват.

ОДП-Добрич




