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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”

/6-4/

 * Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

*Купувам  зем .  земя   в
Балчик,  Царичино,  Гур-
ково,  Тригорци,  Соколо-
во ,  Сеноко с,  Змеево,
Дропла,  Храброво.
 Тел:  0886  462 784;
0878462784                 /2-2/
  *  Купувам  зем.  земя  в
Каварна, Шабла,  Дуранку-
лак,  Ген. Тошево,  Добрич,
Тервел, Тутракан,  Силист-
ра.
     Тел: 0878 462 784; 0886
462 784              /2-2/

      Продавам
  *Продавам  къща  в  с.

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

цел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар-
ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път.

Цена по договаряне от
собственика,0% комисионна.

Тел: 0889 614 762    /4-1/

*Продавам печка с
водна риза, запазена.
Цена по договаряне.

Тел: 0888 764 431   /3-3/

Разни
    * Сондажи  за вода,  из-
ливн пилоти и инженерно-
геоложки  проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-1/

*КАЗАН  ЗА  РАКИЯ  В
С.  ПРЯСПА  -  Новите
колонни  казани.2х250  л.,

1х150  л.,  обикновен.

Тел: 0893 70 37 04  /4-3/
*Давам  под   наем

гарсон иера   в   г р.
Добрич ,   бул.   2 5
септември № 39.

Тел: 0888 403 211    /4-3/

*Давам  мага зини
под наем (подходящи
за месо и зеленчуци)

Тел: 0898 727 944  /1-1/
*Ремонт  на  вили
Тел: 0895037550  /30-3/
*Давам  обзаведен

двустаен  апартамент
под наем в ж.к. “Балик”
гр.  Балчик

Тел: 0579/7-69-10
0889 695 680
0889 246 282       /2-2/

ОВЕН

Рискувате да  се  отегчите,  ако  обръщате
прекалено  внимание на  съпътстващите  ви
дребни  проблеми.  Изпитвате  силна  нужда
от  повече разнообразие, от нови  емоции  и

интереси. Подновете контактите  си  приятели  от миналото,
срещайте с  хора, които  ви обичат. Така ще  се чувствате в
свои  води.  На  работното  място са  възможни  промени.

ТЕЛЕЦ
Ограничете  общуванията  си  с

невъзприемчивите  около  вас  хора  и  се
съсредоточете  върху  собствените  си
задължения.  Така ще  си  спестите  излишни

разочарования  и  неприятности.  Настъпват  промени,  с
които  предстои  да  се  запознавате,  но  вярвайте  повече  в
себе  си.

БЛИЗНАЦИ
С  дискретността си  привличате околните

и  ще  научавате  много  от  интимните  им
тайни. Не  ги  коментирайте,  ако  желаете да
запазите  уважението на притежателите  им.

Самите  вие  по-трудно  ще  намирате  хора,  с  които  да
споделяте  вълненията  си. Остротата на нечие мнения ще
ви кара  да бъдете по-внимателни.

РАК
Избягвайте споровете, дори и да считате,

че сте прави. Спокойствието ви е по-важно,
отколкото  изява  на  красноречието  и
интелекта  ви.  Носете  багажа  си  тихо  и  се

съсредоточете  към  собствените  си  търсения  и
потребности.  Скоро  ще получите  дарове,  за които  трябва
да  сте  подготвени.

ЛЪВ
Бъдете  по-гъвкави  и  не  се  колебайте  да

промените  част  от  програмата  си,  ако
това  е  в  угода  на  бизнеса  ви.  Освободете
се  от  зависимости,  които  ви  пречат  да  се

развивате  във  всяко  отношение.  Старото  си  отива,  а
новото  пристъпва с  неизвестността  си, но  не  се плашете.
За  добро  е.

ДЕВА
Ще  приветствате  едно  предложение,

защото  в  него съзирате  добри  перспективи
за  развитието  си.  Не  пренебрегвайте
ангажиментите си, които никак не са малко.

Подкрепете  ги с добро желание и ще се  справите по-бързо
и  успешно  с  тях.  Във  връзка  с  предстоящо  пътуване  ще
получите  информация,  която  ще  ви  осигури  предимство.

ВЕЗНИ
Помислете  за  всичко,  с  което  се

ангажирате,  за да  си  спестите  главоболия и
време.  Безспорно  ще  се  натоварите
допълнително,  но бързо  ще свършите и ще

останете  доволни  от  постигнатото.  Новото  идва  и  ще
промени  нещата,  които  сами  не  сте осъзнали  за  грешни.
Подгответе  се.

СКОРПИ ОН
Проблемите  ще  ви  погълнат  и  ще  ви

костват усилия,  за да  не тръгнат делата ви в
грешна  посока.  Бъдете  търпеливи,  нещата
ще  отшумят  и  ще  подобрите  живота  си.

Направете  нещо  специално  за  себе  се,  за  да  възвърнете
равновесието  си.  И  не  забравяйте,  че  постоянството  е
привилегия  на  силните.

СТРЕЛЕЦ
С гъвкав подход ще наложите идеите си и

ще  успеете.  Следвайте  целите  си  и  се
стремете  да  ги  изпълните.  Длъжници  сте
някому  с  ваши  предишни  обещания,  които

вероятно сте забравили. Любовни вълнения ще ви направят
щастливи и доведат по-скоро до брак. Ако вече сте семейни
ще се  радвате  на споделени  чувства.

КОЗИРОГ
Не  си  пречете  сами.  Освободете  се  от

вътрешните  си  съмнения  и  ще  постигнете
напредък, както в професионален, така и  в
личен план. Подминавайте  спорове с  хора,

които  не са  на вашето  ниво, излишно  ще се хабите.
Но и не се  опитвайте  да раздавате правосъдие. Моментът
не  е  подходящ.

ВОДОЛЕЙ
Ще действате импулсивно и  с желание да

се  харесате  някому.  Моментът  не  е
подходящ  за  авантюри,  по-добре  е  да  се
заловите  с  професионалната  си  работа.

Успех  ще имат  онези,  които си търсят  работа. За бизнеса
ви настъпва период на възход и това е тенденция, която ще
се  запази дълго.

РИБИ
Не  се  дразнете  от  несполуките  си.

Вярвайте  повече в себе  си и в качествата  и
способностите,  които  имате.  Романтичен
флирт ще ви донесе повече настроение  и ще

повиши  самочувствието  ви.  За  някои  от вас  се очертават
удачни, финансови вложения. Ще  се  радвате на  семейната
си  придобивка и  ще  отбележите  тържествено  случая.

Представители на ле-
тище Цюрих отделиха на
29  ноември  повече  от
два часа за оглед на ле-
тището в Балчик. По ду-
мите на Ралф Ецхолт, ди-
ректор на летище Бого-
та /Колумбия/, аеропор-
тът ни е разположен на
доста  добро  място  и
предстои да се направи
подробен анализ на то-
ва,  което  бе  видяно.
Според него и вицепре-
зидентът за междунаро-
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дно развитие на лети-
ще Цюрих - Маркус Ка-
доуф, всичко вече зави-
си от българската поли-
тика и концесионните
условия, които ще бъ-
дат предложени. Швей-
царският  авиоопера-
тор управлява 10 лети-
ща по света, а в момен-
та има интерес и към
летище  София,  което
управлява и  местната
авиобаза. След летище-
то, гостите се срещна-

ха с кмета на Балчик Ни-
колай  Ангелов,  който
декларира готовността
си да  съдейства, за  да
може инвестиционните
намерения  на  швей-
царците да се осъщест-
вят. В ранния следобед
гостите посетиха  голф
игрището  Black  Sea
Rama и курорта “Албе-
на”, за да се запознаят с
туристическия  ресурс
на региона. 

Balchik.info

ÊÓËÒÓÐÅÍ ÀÔÈØ
11 декември, 18:00 ч. - “Железният светилник” - постановка на Театъра

на армията, гр. София, НЧ “П. Хилендарски”.
12 декември, 14:00 ч. - Изложба-конкурс “Здравей, Коледа !”, ОДК.
16 декември, 11:00 ч. - Коледен концерт на смесен хор “Черноморски

звуци”, Каменна зала - “Двореца”
19 декември, 16:00 ч. - Представяне корпоративния календар на Община

Балчик, ХГ.
20 декември, 18:00 ч. - Концерт на НЧ “В. Левски” с участието на

Състав за популярни песни при НЧ “П. Хилендарски”, в НЧ “В. Левски”
21 декември, 17:00 ч. - “В Коледната нощ” - Балетен спектакъл, НЧ “П.

Хилендарски”
25 декември, Рождество Христово
08:00 ч. - Празнични литургии в православните храмове
11:00 ч. - Коледно тържество на децата от неделното училище, храм

“Св. Петка Търновска”
31 декември,  23:30 ч.  - Концерт “Новогодишна наздравица, пред

магазин “Аквилон”.

Денят  на  Св.  Варвара  се
празнува на 4. декември. На-
родът я възприема като  пок-
ровителка  на болестта  шар-
ка. За това на този ден не се
споменава това  име. За да я
умилостивят старите хора са
я  наричали Баба  шарка

На 5 декември българите по-
читат Св. Сава. Народът схваща
Св. Сава като сестра на Св. Вар-
вара. На този ден се почита ду-
хът покровител. Всеки дом и
всяко семейство имат дух пок-
ровител, който обикновено при-
ема образа на смок, т. е. змия.

В  българския  фолклор
той се явява като брат на
Св. Варвара и Св. Сава и
като покровител на морс-
ките стихии. От там и на мо-
ряците и рибарите. Той е
закрилник също и на мел-
ничари и търговци иконо-
графи.  Този  празник  се
празнува в цяла България
и е сред най-обичаните на-
родни  празници.  На  Ни-
кулден фактически прик-
лючва есенния риболов и
рибарите разпредерят то-
ва, което са спечелили по
време  на  активния рибо-
лов. Професионален ден на
банкерите.

Ñâ. Âàðâàðà, Ñâ. Ñàâà, Ñâ. Íèêîëà
( 4,5 è 6 äåêåìâðè )

Фирма “Сигма Турс”   град Варна
организира екскурзия

до Истамбул на 15 март 2013 г.
Цена: 190 лв.

Включва: транспорт, 2 нощувки, 2 закуски,
екскурзовод.

 Тръгване от Балчик.
Записване до 15 февруари 2013 г.

на тел.: 0579/ 7 28 62.
Антония Костова




