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 * Обяви * Обяви * Обяви *

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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Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направите във
всички пощенски станции на Общи-

ната и в книжарница

“Рива” / до Музея /
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Продавам
*Продавам апартамент

нс, зад общинския пазар.
Тел: 0885 011 694, 0889

921 187                         /2-2/
*Продавам бенджамин 2

метра висок, в отлично
състояние.

Тел: 0885/ 824 821  /1-1/
*Продавам къща в с.

Граничар в много добро
състояние.

Тел: 0885 824 821 /2-2/
*Продавам партерно

помещение 22 кв.м.,
удобно за офис във Варна
до Базар Левски, 16 000
евро.

Тел 052/30 16 65 /4-3/
*Продавам двустаен

апартанмент в ж.к Балик,
67 кв.м, изгодно.

Тел 0898 26 18 78, 0896
01 26 55 /2-1/

       Купувам
*Купувам в град Балчик
малка къща с малък двор
или малък апартамент.
Тел: 0899 079 138 /2-2/
*Купувам земеделска земя  в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змее-
во, Дропла Тел: 0878 438

684, 0899 457 479

Разни
*Давам гараж под наем

бл. 35 в кв “Балик”
Тел: 0888 702 805

*От 1-ви юни 2011г. д-р
Пламен Владов работи в
кабинета си на ул. Б. Янев
срещу бл. 34 в ж.к Балик
и записва пациенти по
здравна каса. Работно
Време - понеделник,
сряда и петък от 14:30 до
20:30; вторник и
четвъртък от 7:30 до 13:30;
съботаи неделя - на
повикване на тел 0893 90
88 36, 0893 90 88 38, 0898
41 98 15 /10-7/

*Търся почасова ра-
бота след 20:00ч. “каме-
риерка, чистачка, мия-
чка, детегледачка.

Тел: 0897 404 057 /10-6/
*Монтаж на домофонни

уредби и SOS ел. услуги
Тел 0887 635 71 /10-8/
*Монтаж, ремонт и про-

филактика на климатици -
всички марки. Вентилация
и соларни системи. Ел инс-
талации, окачен таван, зи-
дария, хидроизолация.

Тел: 0884 985 983 /5-5/
*Заменям апартамент

73 кв.м в ж.к Балик, бл.12
за гарсониера срещу до-
плащане.

Тел: 0885 428 367  /10-10/

*Продавам четири
двойки фазани по 40 ле-
ва двойката.

Тел. 0899 836 964
*Рекламна агенция

“BKdesign” Компл. “Марина
Сити” предлага; Предпечат
и печат, визитки, флаери,
брошури, плакати, сувенири,
надписи от фолио, транспа-
ранти, знамена, табели, све-
тещи табели, обемни букви,
облепяне на автомобили,
билбордове.

 Тел :0888 94 25 23 0885

97 91 10  /10-8/

bkreklama@gmail.com
*Магазин за цветя

“Андрияна” гр. Балчик
у;. “Черно море” 12, пре-
длага: разнообразен ря-
зан цвят, стилни букети и
аранжировки, доставка
на цветя.

Сватбени букети и
зацветяване на зали.

Тел. 0889/614 873 /2-2/

Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Ресторант Балчик
предлага всеки ден

различно обедно меню
и доставка по офисите

и домовете.
Тел. за заявка:

7 - 28 - 09
 0893 576 410

ОВЕН
Ангажименти свързани с други хора ще

ви отнемат по-голямата част от времето
тази  седмица. Обърнете им нужното
внимание, за да си спестите от свободното

си време. Ще трябва да вземате решения и бързо да
реагирате на тях. В служебните си дела ще спазите
сроковете, въпреки натовареността си.

ТЕЛЕЦ
През новата работна седмица ще

съчетаете действията си с партньор и
работата ще ви носи удовлетворение. В
даден момент ще се наложи да направите

труден избор, но той ще бъде улеснен от съвета на колега.
Ще спечелите допълнителни доходи от едно предложение,
и то може да се превърне в основен бизнес за вас.

БЛИЗНАЦИ
Изпълнени сте с конкретни идеи и

смятате да ги осъществите. Предпочитате
да работите самостоятелно, така сте наясно
с онова, което правите. Постарайте се да

приключите в рамките на седмицата с въпрос, не търпящ
отлагане. Съобразявайте се с даденостите. Вечерта ще ви
се предложат удоволствия.

РАК
Откриват се възможности, от които ще

съумеете да се възползвате. Ще получите
предложение за съвместна работа с приятел
или колега. Отношенията ви с интимния

партньор се стабилизират и може да градите планове за
бъдещето си. Навлизате в по-ведър период, новостите
предстоят.

ЛЪВ
На някои ще им се наложи да довършват

задачи, започнати от предишната седмица.
Разпределете времето си, за да ви стигне за
всичко, което правите. Разчитате на човек

от обкръжението си да свърши работата, която сте му
възложили, и няма да ви разочарова. Добра новина от
роднини, живеещи в друго населено място.

ДЕВА
Всичко, което не сте успели да довършите

през изминалата седмица ще се наложи да
го приключите сега. Работата ви в колектив
ще е ползотворна. Привличате

съмишленици с начина, по който планирате да се справите
с даден проблем. Очаква ви предложение, което ще ви
накара доста да се замислите.

ВЕЗНИ
Седмицата ви ще е заета със задачи,

планирани от предишните дни.
Споразумение с партньори ще ви донесе
нови, работни ангажименти и ще повиши

доходите ви. Вечерта също ви очакват преживявания, но
от по-ведър характер. Любовна среща ще ви изпълни с
вълнения, които ще отговорят на очакванията ви.

СКОРПИ ОН
Делово предложение, към което ще се

отнесете резервирано, но помислете.
Възползвайте се от шанса. Очертава се
добро сътрудничество с човек, с който ви

свързват отминали успехи. Възможно е да срещнете
разногласия в семейството. От вас зависи да ги решите.
Бъдете позитивни.

СТРЕЛЕЦ
Стойте настрана от всякакви конфликти,

те само биха могли да объркат плановете
ви. Не се ангажирайте и с проблемите на
приятел, защото няма да сте му полезни.

Погледнете по-отговорно към собствените си задачи, имате
такива в изобилие. Финансов въпрос ще намери своето
решение и това ще даде тласък на делата ви.

КОЗИРОГ
С настроение ще се впуснете в изпълнение

на свое намерение, което отдавна отлагате.
Добре подготвени сте и едва ли ще срещнете
пречки в осъществяването му. Ще получите

информация, касаеща плановете на близък човек, не се
колебайте да го уведомите. В личен план сте прекалено
емоционални, обуздайте поривите си.

ВОДОЛЕЙ
Ще станете приносител на новина,

касаеща работата на повече хора. Ще
успеете да се справите със ситуацията, но
не без помощта на обкръжението си. Имайте

предвид, че част от делата ви ще се развият по-бързо,
отколкото очаквате. Добре е да не пренебрегвате онова,
към което ви съветват.

РИБИ
Добре преценявате, че ангажирането ви

с много задачи може да осуети плановете
ви. Няма да ви липсва подкрепа, стига да я
потърсите. Потиснете чувствителността си,

често давате воля на недобри мисли, а не бива да
предизвиквате така събитията. Бъдете ведри, усмихнати и
добри, и нещата ви ще потръгнат.    /Б.Т./

Анастас Папазов не успя да премине квалификацията и се нареди 11 -ти в група
А (чук) на Европейското първенство в Талин. Въпреки това ние се гордеем много
с нашия състезател,  дори само от факта,че е там. Пред спортната му кариера
тепърва предстоят големи състезания и ние вярваме, че той може много - пишат
във Facebook ръководителите на СКЛА “Черно море 2005” сем. Андрееви
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Предлага на своите клиенти
за всички празници

разнообразни стоки на
промоционални цени.

За контакти: 0579/7 65 11  /4-1/




