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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 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 направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /
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Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Продавам
*Продава се тристаен

апартамент в ж.к. “Балик”
и стара къща в с. Кремена
с 2.6 дка земя.

Тел: 0579/ 7 29 19; 0876

796 171                      /3-3/

       Купувам
*Купувам земеделска зе-
мя в Каварна, Шабла, Ду-
ранкулак, Г. Тошево, До-
брич, Тервел, Туткракан,
Сислистра. Тел: 0886 462
784 , 0878 462 784    /4-2/

* Купувам земеделска
земя в Балчик, Каварна,
Шабла, пазарна цена.
Изготвяне на документи.
  Тел: 052/ 673 403; 0878
678 453; 0899 871 045 /5-4/
* Купувам земеделска земя  в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змеево,
Дропла, Сенокос, Кремена и др.
Тел: 0886 462 784, 0878
462 784                      /4-2/
  * Купувам земеделска
земя в Балчик, Гурково,
Царичино, Тригорци,

Соколово, Змеево,
Сенокос, Дропла,
Кремена. Плаща
веднага. Изготвяне на
документи. Тел: 0899 457
479; 0888 593 699 /1-1/

Разни
* Купувам стари червени

броеници - 160 лв./бр.
Тел: 0888 14 70 85 /4-4/
*”Данчо Янев” ЕООД

пречиства септични ями
(шахти). Тел: 0886 90 59 81;
0570/ 8 25 56              /10-6/

Не може да не разкажем
за екскурзията до Плевен,
проведена в чест на 35-го-
дишнината от създаване на
нашия клуб № 1, който бе-
ше първият и единствени-
ят в града. Съчетахме го с
участието ни в старопла-
нинския фестивал в
гр.В.Търново. Явихме се
след обяд, разгледахме цър-
квата Св.40 мъченици и
гроба на цар Калоян. Спа-
зихме уговорката за поръ-
чката в туристическия дом
в Кайлъка и към 8.00 ч.
пристигнахме. Доброто по-
срещане, прекрасните ус-
ловия позволиха на нас,
пенсионерите, да изживеем
една незабравима вечер.
Сутринта се порадвахме на
красивата природа и се от-
правихме към „Панорама-
та”. Компетентната беседа,
емоционалното поднасяне
на различни моменти сякаш
се сливаше с преживявани-
ята на присъстващите. Не
може човек, посетил таки-
ва места, да не остане горд
от героичния български на-
род и сам да не се гордее,
че е българин. За дълго ще
се помни и хубавата разхо-
дка в центъра на Плевен
около фонтаните.

За кратко се спряхме в Бя-
ла пред паметника на Юлия
Вревская. Отправихме се
към първата ни столица Пли-
ска. Тук бяхме посрещнати
с хляб и сол по стар народен
обичай от клуба на пенсио-
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нерите. Разменихме мисли за
дейността в клубовете и се
отправихме към музея, къ-
дето младата уредничка раз-
каза за много неизвестни не-
ща. А в недовършената ба-
зилика се поздравихме с по
няколко песни. Удовлетво-
рени от преживяното се при-
брахме в Балчик.

В чест на празника на
Св.Иван Рилски решихме
да посетим и Рилския ма-
настир. Поройният дъжд
и страшният вятър не ни
спряха по дългия път и ве-
черта пристигнахме благо-
получно. Посетихме цър-
квата, препълнена с народ,
преспахме в манастира,
осъществявайки желание-
то на нашите хора. Въпре-
ки студа и некомфортните
условия, се заредихме с
духовна доброта и вяра.

На другата сутрин по-
сетихме музея. Топлият
глас, умелото разказване,
приятното посрещане за-
доволиха нашите хора.
Особено впечатление ни
направи дървеният кръст
с гениалната резбарска ра-
бота на манастирския брат
монах Рафаил, който го е
работил с иглички под уве-
личително стъкло цели 12
години и ослепява на края.
С нежелание се разделих-
ме с Рилския манастир и се
отправихме към нашите ре-
волюционни градчета. По-
сетихме Панагюрище и раз-
гледахме къщата на Райна

Княгиня.
Копривщица ни зареди

с още по-голямо настрое-
ние. След дългия път се на-
станихме в уютен семеен
хотел и по време на вече-
рята проведохме среща с
женско дружество от гра-
да. Споделихме много ду-
ми и мисли, поздравихме се
и се прибрахме за почив-
ка. На другата сутрин, за-
едно с домакините, разгле-
дахме интересни историче-
ски места – Ослековата къ-
ща, Паметника на Дебеля-
новата майка и къщата на
Тодор Каблешков. Млада-
та уредничка увлекателно
и компетентно разказа за
Априлското въстание, спря
се и на дейността на Т.Каб-
лешков и трагичната му
смърт. По-късно се покло-
нихме пред Паметника на
Левски в Карлово, от да-
леч се възхитихме на Боте-
вия комплекс в Калофер и
се отправихме към Балчик.

Изказваме благодарност
на нашия постоянен и лю-
бим шофьор Пламен Енчев.
За преживяното благодарим
от сърце на нашия предсе-
дател Ангел Събев, който ви-
наги съдейства за средства
от Общината в лицето на
кмета Н.Ангелов и зам-кме-
та М.Петров. Изказваме
благодарност и на председа-
теля на клуб № 1 Христина
Сивкова, която ни ръководи
повече от 20 години.

Клуб № 1

Благотворителна акция за
набиране на дрехи за деца в

Помощно училище с.Кранево
“Дарете топлина през Коледните и

Новогодишни празници!”

Гражданите, които желаят да се включат могат да предоставят дрехи
в офис ГЕРБ гр.Балчик /до бивш офис на Мтел/ от 09.00 до 17.00 часа.

Организатор: Младежи ГЕРБ гр.Балчик

ОВЕН
Настроението ви ще е променливо и не-

прекъснато ще сменяте идеите си. Нужда-
ете се от спокойствие и трезво да обмис-
лите ситуацията. Ако трябва потърсете съ-

вет от специалист по отношение на проблема, който ви
измъчва. Мислете повече за уюта си, намерете нещо,
което би ви разтоварило.

ТЕЛЕЦ
Ще можете да се похвалите с късмет в

делови план. Дава ви се възможност за до-
бри печалби от бизнес свързан с интелек-
туален труд, реклама или търговия. За цел-

та е важно да поддържате добри взаимоотношения с ко-
легите и хората около вас. Ще се впуснете в ново начина-
ние с много страст и желание.

БЛИЗНАЦИ
Ще се радвате на успехи и постигане на

целите, които сте си поставили. С мини-
мални усилия ще имате всичко, което по-
желаете. Авторитетна личност ще окаже

помощ на кариерата ви, особено при финансовите кон-
такти. От вас се изисква дипломатичност и повече посто-
янство. Усмихваите се повече.

РАК
Тази седмица ще е приятна за повечето

от вас. Отнасяте се добре с всички около
вас и скоро ще се зарадвате на голямо вни-
мание проявено от близките ви. За съжале-

ние не всичко в любовния ви живот върви успешно, и е
твърде възможно да изоставите някои от приоритетите си.
Действайте внимателно и се вслушвайте повече в сърцето си.

ЛЪВ
 Бъдете внимателни с предложение, ко-

ето не е продиктувано от искрени чувст-
ва. По здравословен въпрос задължително
се консултирайте със специалист. Посте-

пенно навлизате в желаната форма. Интелектуалните ви
занимания ще бъдат много плодотворни. Постигате на-
предък в отношенията си с желана личност.

ДЕВА
Очаква ви вълнуваща седмица. Изпъл-

нени сте с кураж по отношение на емоци-
оналните си бариери. Сега е момента да
покажете какво мислите, без да се притес-

нявате от впечатлението, което ще оставите у другите.
Физическият ви тонус е добър. Мнозина от вас се наст-
ройват ваканционно. Имайте повече търпение.

ВЕЗНИ
Имате шансове да успеете да се справи-

те с планираното. Наблегнете на неотло-
жните задачи и се концентрирайте макси-
мално. Не забравяйте да се усмихвате, най-

вече, когато сте с любимия ви човек. За да се стигне до
взаимно разбирателство ще трябва да сте готови на пове-
че компромиси.

СКОРПИ ОН
 Предстои ви успешна семица в делови

план. Ще ви споходят финансови придо-
бивки, но по-ценното за вас е успокоение-
то, на което ще се радвате. То е предпоста-

вка за професионален просперитет и чудесно условие за
духовно развитие. Интелектуалните ви търсения ще сре-
щнат подкрепа в лицето на близък приятел .

СТРЕЛЕЦ
Постарайте се да погледнете на всичко

около вас по различен начин. Това ще ви
помогне да разберете много въпроси, кои-
то са ви убягвали досега. Не се впечатля-
вайте от неща, които може да чуете за себе

си. Конфликти в семейството застрашават да влошат доб-
рия климат. Проявете повече разбиране и ги избегнете.

КОЗИРОГ
 За предпочитане е да изпълните всич-

ките си ангажименти, които сте поели към
роднините си. Заплашва ви некоректно
отношение към вас, за това споделяйте

мислите си само с проверени хора. С интимният парт-
ньор бъдете още по-внимателни. Като цяло днес ви оча-
ква сполука, но само при условие, че сте упорити.

ВОДОЛЕЙ
Имате много нови идеи, които очакват

приложение наяве. Добронамерени ще са
взаимоотношенията ви както с партньо-
рите, така и в семейството. Седмицата ще

донесе сполука при реализацията на по-нестандартните
ви желания. Сега е момента да действате. Колебанието
само може да забави успехите ви.

РИБИ
Ще сте заети с повече ангажименти. За-

силени делови контакти. Има хора от обк-
ръжението ви, които ще се опитат де ра-
ботят против вас, но безуспешно. Мате-

риалното ви състояние скоро ще се подобри осезаемо, в
резултат на една успешно приключена сделка. Шансове
за придобивка на нов дом за някои от вас.

/Б.Т/




