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№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
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” 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

Електронно реле“Дневни светлини”

/6-6/

Неприятно впечат-
ление оставиха непо-
дходящо облечените
съдии и комендантът.
Все пак състезанието
е за световната купа
„Дионисополис”.

Класирането в ка-
тегория „Фигура”:
ш а мп и он е  Ан  –
Джи с подгласнич-
ки Симона Бойкова
и Катя Славова. В
категория „Физика”
първа е Франка Кол
/родила своето пър-
во дете преди годи-
на/ с подгласнички
Ана-Мария Звонка
и Луиза Бони, а на-
ш ат а  М агд а лен а
Христова е четвър-
та. Първите три, ос-
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вен дипломи и ме-
дали, както остана-
лите ,  получи ха  и
парични премии.

Във времето, дадено
за подготовка на със-
тезателките, излязоха
децата от балчишкия
„Денс” с хореограф
Евгения Кирилова и
показаха част от свое-
то нови съчетания.

Кулминацията настъ-
пи, когато на сцената се
появи Ан-Джи, която в
стил RnB изпълни 4 пе-
сни заедно с припява-
щото и младо поколе-
ние от нашия град.

Общинският съвет-
ник Христо Христов
от ГЕРБ приветства
спортното събитие

заявявайки, че мне-
нието на нейно вели-
чество публиката и
това на журито съв-
пада и всички трябва
да бъдем доволни от
показаното, както и
че завижда на Янис-
лав Тачев.

Но на състезание,
като на състезание,
в което няма равен
резултат. Затова още
отсега трябва да се
подготвим за след-
ващото. Както досе-
га, така и занапред,
трябва да се подчер-
тае съвършенството,
хармонията и красо-
тата на човешкото
тяло.

Георги ЙОВЧЕВ

Световният шампион по културизъм Янислав Тачев, гл. организатор на
състезанието за световната купа “Дионисополис” поздравява класираните
на първите две места в категорията “Физика”                   Фото:М. КОСТОВА

Общинският съветник от ГЕРБ Христо Христов поздравява спечелилите
купата в категория “Фигура”.                                                      Фото:М. КОСТОВА

ОВЕН
На мнозина от родените под този

зодиакален знак ще мечтаят да постигнат
нови върхове и забележими резултати. Като
че ли повече от всеки друг път ще се

нуждаете от одобрението на прякото ви обкръжение, както
на работното място сред колегите си, но така и сред
приятелския си кръг.

ТЕЛЕЦ
Стремете се към установяване на по-

голяма непринуденост в контактите с
любимия до вас човек, както и с другите
представители от вашето семейство. Дори

и да се натъкнете на сериозни проблеми в професионалната
сфера се опитайте да не пренасяте недоволството си от
тази сфера върху личния си живот..

БЛИЗНАЦИ
По-голяма част от вас ще разполагат с

благоприятни възможности, които ще ви
позволят да реализирате личните си
амбиции без да се натъквате на обичайните

пречки и трудности в тази посока. Активният творчески
път е благоприятен за тези представители от знака, които
работят в тази област.

РАК
Избягвайте да се насочвате към

преследване на чисто материални цели, тъй
като едва ли ситуациите в тази посока ще
се развиват според предварителните ви

планове. Въпреки това ще ви бъдат предоставени
множество възможности за щастие и успех в
професионалното поприще.

ЛЪВ
Предпазвайте се от разочарования в

личен и професионален план. Опитайте да
не се поставите в позицията на зависимост
от заобикалящата си среда. Стремете се към

едно конкретно и независимо положение, както при
взимането на конкретни решения от професионален план,
така и за всичко което касае персоналния ви живот.

ДЕВА
Мнозина от родените под този зодиакален

знак ще са склонни да си създават
несъществуващи тревоги в професионалната
сфера. Стремете се към емоционално

спокойствие, за да възстановите загубените н последно време
защитни сили. Полаганите от вас преди време усилия в делови
план ще бъдат достойно възнаградени.

ВЕЗНИ
Напълно е възможно плановете и

конкретните ви инициативи в
професионалната сфера да бъдат
възпрепятствани от неприятели. Въпреки

неприятните аспекти на които ще бъдете подложени на този
етап от време е важно да проявите усет към текущите си
ангажименти, като демонстрирате упоритост.

СКОРПИ ОН
Ще се нуждаете от утвърждаване в

професионалната сфера. По какъв начин ще
постигнете набелязаните от вас цели, зависи
до голяма степен от действията и

решенията, които ще вземете в тази посока. Не се
страхувайте да експериментирате с нови похвати, тъй като
те могат да са ви от полза.

СТРЕЛЕЦ
Използвайте по адекватен начин

способността си да се реализирате по един
конкретен начин на работното си място, като
преследвате интересите до крайното им

завършване. Ще се радвате на отлични умствени способности,
които ще ви помогнат много, ако се насочите към изучаване
или придобиване на нови знания, обучение или квалификация.

КОЗИРОГ
Ще се реализирате най-добре в дейности

и сфери, в които не усещате, че имате
ограничения от страна на високопоставени
особи или началници. Приложете знанията

си в практиката, дори и да ви е трудно да се преборите с
неодобрението от страна на прякото ви обкръжение в
службата.

ВОДОЛЕЙ
Необходимо е да сте до известна степен

резервирани към твърде изгодните
предложения, които ви отправят колеги,
познати, приятели или делови партньори.

Преди да се впуснете в преследването на нови цели,
проучете внимателно до колко те наистина ще са
благоприятни за вас.

РИБИ
Мнозина от родените под този зодиакален

знак ще изпитат необходимостта да се
откъснат от прякото си обкръжение в
службата, учебното заведение или в личния

си живот. Като че ли това ще ви даде възможност да останете
насаме с мислите си и да се отдадете на заслужен отдих.
Опитайте се да бъдете дискретни и резервирани.       /Б.Т./

 * Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

* Купувам зем. земя в
Балчик, Царичино, Гур-
ков о,  Тригорци,  Соко-
лово,  Сенокос,  Змеево,
Дропла,  Храброво.
    Тел: 0886 462 784;
0 8 7 8  4 6 2  7 8 4
/2-1/
 * Купувам зем. земя в
Каварна, Шабла, Дуранку-
лак, Ген. Тошево, Добрич,
Тервел, Тутракан, Силис-
тра.
    Тел: 0878 462 784;
0 8 8 6  4 6 2  7 8 4
/2-1/

      Продавам
*Продавам двустаен

апартамент в ж.к “Ба-

лик”, напълно обновен,
36,000 лв.

Тел: 0579/7-61-05
(вечер)                      /3-3/
*Продавам  апарта-

мент в гр. Балчик, ж.к.
Бали к,  три стаен ,  пе-
нел, 7 ет., север/юг, па-
норамен, след ремонт.

Тел: 0896 955 997  /8-8/
*Продавам къща в с.

Одърци, 1600кв.м двор.
Тел: 0888 403 211    /4-3/
* Продавам изгодно

парцел 640 кв.м в регулация,
на ул. “Ст. планина” до
пожарната и летище Балчик
с лице на асфалтов път.

Цена по договаряне от

собственика, 0%
комисионна.

Тел: 0889 614 762    /4-4/

Разни
*КАЗАН ЗА РАКИЯ В

С. ПРЯСПА - Новите
колонни казани.2х250 л.,
1х150 л., обикновен.

Тел: 0893 70 37 04 /4-2/
*Давам под наем

гарсониера в гр. Добрич,
бул. 25 септември № 39.

Тел: 0888 403 211    /4-3/
*Давам магазини под

наем (подходящи за месо
и зеленчуци)

Тел: 0898 727 944  /6-6/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-30/




