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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    /4-3/
* Продавам 500 кв.м.

дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,

Балчик. Цена по догова-
ряне. Тел: 0898 34 33 44 /
10-3/

* 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    /4-3/
*Продавам 2 разтегателни
фотьойла, удобни за легла.
Тел: 0899 154 601     /4-4/

Разни
*Извършвам счетоводни
услуги.
Тел: 0579/75356        /5-5/
 * Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-гео-
ложки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-6/

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

Тел: 0888 403 211    /4-4/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-20/
* “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                        /2-1/
* Купувам зем. земя в Каварна,
Шабла, Дуран-кулак, Ген.
Тошево, Доб-рич, Тервел,
Тутракан, Силистра.
   Тел: 0878 462 784; 0886
462 784                        /2-1/

Купувам

И ето, срещаме се с
многоуважаваната Дама
на словото Елисавета
Багряна. Запленена от
Добруджа, заедно със
своята приятелка, пое-
тесата Дора Габе, посре-
щат възвръщането на
Южна Добруджа към
майка България. Мечта-
телка на живо, тя се сре-
ща два пъти с Халеевата
комета. Свободата в ми-
словната и дейност я
прави независима и тя се
озовава във всяко кът-
че на земното кълбо.
Обича живота и го жи-
вее такъв, какъвто го
разбира като поет, до
дълбоки старини. Такъв
го пресъздава и в оча-
рователната си поезия.

А какво да кажем за
музиката. Та тя е връз-
ката ни с божественото.

Особено, ако си пред го-
лемия Калуди Калудов,
покорил световните сце-
ни. Със своя кадифен
тембър на тенор, не му
личат 60-те години. Да са
му честити и винаги да го
връщат у дома. На вар-
ненска сцена, заедно с ко-
легите си, той отпразну-
ва своя юбилей с непов-
торимите си арии, изпети
през годините. С много
цветя и аплодисменти бе-
ше посрещнат и изпратен
от своята публика, сред
която беше и балчишката
група. Оценяваме и дру-
гите солисти и оркестъра
на Варненската опера, ко-
ито сеят наслада у чове-
шката душа. Благодарим
им за труда, за радостта,
за успешното представя-
не във всяка тяхна изява.
А Калуди Калудов ще до-
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йде това лято и в Балчик,
защото е пленен от кра-
сотата му. Ще го очаква-
ме.

Незабравими мигове съ-
преживяхме и на 24 и 25
май – вълнението на аби-
туриентите – Випуск 2013
г. Един калейдоскоп на
младостта, на зрелостта. С
красотата си те ни очаро-
ваха и ни накараха да се
върнем в годините назад.
Те са толкова крехки, чис-
ти и неопетнени. Ако са до-
бри, отговорни и справе-
дливи, животът ще им све-
тне зелено. А те са такива
и ще останат докрай. Къ-
дето и да ходят, да помнят,
че тук, у дома, ги чакат
близките им. На България
и трябват, повече от вся-
кога, млади хора, за да има
повече деца и да я има!

Пенка ДИМИТРОВА 
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ОВЕН
Седмицата е прекрасна за вас, но поради

несъщественото, с което сте се захванали
има опасност да не го усетите. Отърсете
се за миг от неприятностите и се огледайте.

Имате чудесни възможности за приятно и свежо
прекарване. Пазете се стремежът ви към свобода да не
изостри отношенията ви с партньора.

ТЕЛЕЦ
Бъдете търпеливи с каквото и да се

занимавате. Недостатък може да се окаже
желанието ви да видите на момента
осъществено онова, към което се стремите.

В този случай спокойното отношение към нещата и
последователността са най-добрите съветници.
Общуването с близки хора ще е благотворно и зареждащо.

БЛИЗНАЦИ
Каквито и усилия да ви струва това

останете си в къщи  и се опитайте да бъдете
максимално полезни на себе си и на
семейството си. Със свежото си чувство за

хумор ще успеете да създадете приятна атмосфера около
себе си. Поканете приятели на вечеря към края на
седмицата и се забавлявайте.

РАК
Добро самочувствие и жизнен тонус.

Ако има неща, които сте отлагали от доста
време, може би сега е подходящото време
да ги свършите. Каквото и да направите,

ще се чувствате удовлетворени от себе си и от факта, че
не сте загубили седмицата си в мързелуване. Не се
вглъбявайте в себе си.

ЛЪВ
Бъдете внимателни и не правете

категорични оценки. Усещате в себе си
желание за промяна и това ви вълнува.
Неудовлетворението не е добър съветник и в

никакъв случай не трябва да се поддавате на влиянието
му. Затова заемете се с нещо, което може да ви е необходимо,
като намерите начини и средства за реализация на намеренията
си.

ДЕВА
Внимавайте добре в постъпките си и

обмисляйте всяка своя дума. Вашата
праволинейност може да стане причина за раздяла.
Имате нужда от почивка, дори да намирате в себе

си сили за работа. Способни сте да стигате до физическо и психическо
изтощения в стремежа си да работите добре, но не бива да го
допускате. Направете нещо, което ще ви разтовари.

ВЕЗНИ
Тази седмица едва ли ще ви поднесе

изненади. Спокойни сте и малко неща  могат
да нарушат хармонията ви. Благоприятно
ще ви се отрази общуването с приятели,

любовни преживявания или творчески търсения. Правете
единствено неща, които са ви приятни и не се натоварвайте
с излишни емоции. Ползотворен ден за учащите.

СКОРПИ ОН
Вашето великодушие и топлота ще

допринесат за доброто настроение където
и да сте. За  някои от вас ще се открие
добра възможност в професионален план.

Ако се реализирате в деловата сфера може да се наложи да
инвестирате значителни суми за да постигнете желания
резултат. За това пък рискът е минимален.

СТРЕЛЕЦ
Всичко, с което се захванете ще изисква

повишени усилия. Но резултатът ще бъде
задоволителен. Края на седмицата напълно
ще ви удовлетвори и със сигурност няма

да съжалявате. Възможно е някои от вас да имат
притеснения свързани със здравето, които са силно
преувеличени. Все пак за да сте сигурни, консултирайте
се с лекар.

КОЗИРОГ
За някои от вас се очертават нови

запознанства и установяване на полезни
контакти. За други домашни ангажименти
може да ги затворят в къщи и да пропуснат

приключенията, които ви очакват навън. Изборът е ваш.
Имате нужда от свеж въздух и разнообразие, така че
осигурете си ги.

ВОДОЛЕЙ
Отлични възможности да осъществите ваше

отдавнашно желание ви се откриват. Не ги
пропускайте поради мързел или неувереност.
Не си намирайте оправдания, а действайте.

Всичко и всички са на ваша страна, остава само да направите
първата стъпка. Седмицата е подходяща и за активен отдих.

РИБИ
Бъдете толерантни към другите,

избягвайте противоречията и се постарайте
да завършите напълно започнатите си дела.
Успехът ви ще зависи най-вече от

решимостта ви да отстоявате позициите си. Това за вас е
от жизнена важност. Не ви очакват някакви значителни
трудности, просто не изневерявайте на себе си.

Дъждът на 24 май беше проливен и неочакван, без малко да развали
ученическото шествие. Празникът продължи в чителището.

Балчишка група, водена от Д. Харизанова, председател на клуб “Здраве”,
поздрави юбиляра Калуди Калудов, известен български оперен певец.




