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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”

/6-5/

 * 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                 /2-1/
 * Купувам зем. земя в
Каварна, Шабла, Дуранку-
лак, Ген. Тошево, Добрич,
Тервел, Тутракан, Силист-
ра.
   Тел: 0878 462 784; 0886
462 784              /2-1/

      Продавам
 *Продавам къща в с.

Одърци, 1600кв.м двор.
Тел: 0888 403 211    /4-1/
*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    /4-2/

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

Тел: 0888 764 431   /3-1/

Разни
  * Сондажи за вода, из-
ливн пилоти и инженерно-
геоложки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-2/

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

1х150 л., обикновен.

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

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

Тел: 0888 403 211    /4-4/

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

Тел: 0898 727 944  /1-1/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-4/
*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
Професионалните ви ангажименти най-

вероятно ще ви отведат до интересни и
неочаквани за вас открития. Напредъкът,
който ще постигнете най-вероятно ще ви

мотивира да продължите да действате в същата насока.
Упоритостта и постоянството ви ще бъдат възнаградени.
Седмицата започва отлично.

ТЕЛЕЦ
Предстоят ви напрегнати работни

моменти. Въпреки напрежението доброто
ви настроение е налице и ви гарантира
приятна седмица. Добри възможности за

промяна на обстановката се откриват пред мнозина от
вас. Получавате изгодно предложение, което е добре да
обсъдите с вашите близки.

БЛИЗНАЦИ
Многообещаващо начало на новата

седмица. Имате реални шансове да
постигнете онова, към което се стремите,
затова действайте решително и ще успеете.

Онези от вас, които все още не са открили любовта, тази
седмица ще постигнат много в тази посока. Спокойни и
уверени сте и това е най-важното.

РАК
Държите да осъществите напълно

плановете си, но не бива да се учудвате,
ако тази седмица ви се наложи да
промените ангажиментите си по

независещи от вас причини. Печелите предимство в момент,
когато другите не знаят как да постъпят. Работите добре и
сте удовлетворени от постигнатото.

ЛЪВ
Започвате с много ентусиазъм и хъс за

работа. Имате конкретни идеи и планове за
тяхното осъществяване и това поглъща по-
голямата част от времето ви. Не

предизвиквайте умишлен интерес около делата си, а
работете самостоятелно. Това е за предпочитане, за да не
се натъкнете на непредвидени пречки.

ДЕВА
Бъдете предпазливи с ангажиментите,

които поемате. По-добре е да не рискувате,
а да действате внимателно, и едва след като
сте добре информирани. Променете

тактиката си, ако не сте доволни от резултатите, но не се
отказвайте от идеите си. Имате с кого да се посъветвате,
използвайте тази възможност.

ВЕЗНИ
Някои от вас очакват одобрението на по-

висше стоящи. Бъдете по-уверени в себе
си. Не се поддавайте на мними съвети,
преценявайте всяко нещо самостоятелно и

се доверявайте само на проверени хора. По този начин ще
си спестите немалко неприятности. Помислете как да
направите вечерта приятна заедно с любимия човек.

СКОРПИ ОН
Успявате да осъществите отдавна

подготвян бизнес проект. Така най-
вероятно ще се превърнете в доста значим
за фирмата си човек. Не проявявайте никаква

колебливост в това отношение и можете да разчитате на
успех. Избрали сте правилната за вас насока. Проявете
достатъчно постоянство.

СТРЕЛЕЦ
Новата седмица предлага търсени

предизвикателства за вас и близките ви.
Имате реални шансове значително да
подобрите материалното си състояние,

както и да изгладите всички възможни недоразумения у
дома. Възползвайте се от предоставения ви повод.
Прекомерната скептичност може да изиграе лоша шега.

КОЗИРОГ
Със сигурност ще бъдете удовлетворени

от успешната седмица, която ви предстои.
Ангажиментите ви в делови план ще ви
донесат много поводи за добро

н а с т р о е н и е . Позициите ви ще се затвърдят и
уважението към вас и професионалните ви качества ще
нарасне. В личен план ви предстоят желани промени.

ВОДОЛЕЙ
Идеите ви са наистина перспективни и

предстоящата седмица ще потвърди това.
Намирате верния подход и това свежда пре-

ч к и т е по пътя ви до минимум. Продължавайте в
същия дух и не се поддавайте на възможните злостни кри-
тики, резултат най-вече на завист. Водолеите по принцип
са щастливи хора.

РИБИ
Има защо да сте удовлетворени от себе

си. Делата ви се развиват възходящо във
всяко едно отношение. Съсредоточите ли
се върху една конкретна сфера на действие

и резултатите ще бъдат повече от очакваните. Нищо не е
в състояние да ви спре. Радвате се на споделените моменти
с любимите хора.                    /Б.Т./

В полунощ камбанен звън. Святи храмове се
пълнят с тържество и благовест. Коледари песни

пеят: „Ой, Коледо, мой Коледо, роди ми се
Боже чедо!”

Честито Рождество Христово!
Честита Коледа!

Клуб „Здраве” поздравява всички свои
съграждани и приятели на клуба.

Сурва весела година, здраве и късмет! За
много години!

Òèõà íîù! Ñâÿòà íîù!

За трета поредна година
спортистките – ветеранки
от клуб „Здравец” с мето-
дически ръководител Дим-
ка Малева, бяха поканени да
участват на гала състезание,
в което показват своите
спортни умения десетте
най-добри отбора от стра-
ната, членове на Асоциация
„Спорт за всички”. Спорт-
ният празник се проведе в
познатата / от „Комиците”
на БТв/ зала „Люмиер” под
егидата на Министерство-
то на физическото възпита-
ние и спорта и под надслов
„Празник на спорта, здра-
вето и дълголетието”.

На официалното откри-
ване присъстваха зам.-
спортният министър, пре-
дставител на Софийската
голяма община, както и по-
четният председател на
Асоциацията доц.Еньо Бо-
яджиев. С прочувствено
слово той поздрави участ-
ниците в красивия спортен
празник и прочете писмо
от премиера Бойко Бори-
сов в отговор на негово
писмо със специални пред-
ложения и искания.
Доц.Бояджиев беше специ-
ално поздравен от Д.Мале-
ва и приятно изненадан с
подаръци от нашия клуб,
поднесени отново от гим-
настичката Пенка Рускова
с елегантен шпагат. Ориги-
нално оформени подаръци
от името на клуб „Здравец”
поднесоха Елена Казакова

Êëóá “Çäðàâåö” íà ãàëà
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и Донка Йорданова на со-
фийските дами, техничес-
ки организатори на този
празник.

Балчишките гимнасти-
чки изиграха втори по
ред своето съчетание с
топки, бухалки, ленти и
столчета, бурно аклами-
рани от залата, изпрате-
ни с ръкопляскания и въз-
гласи „Браво!”. Както ви-
наги нашите ветеранки
показват гимнастика за
здраве и дълголетие, гим-
настика, насочена срещу
предизвикателствата на
възрастта, гимнастика,
натоварваща, но и пред-
пазваща. Липсата на вън-
шен блясък и ефекти чрез
музика, костюми и аксе-
соари /характерни за по-
вечето отбори/се оценя-
ват много високо от ком-
петентното жури, поради
което от всяко състезание
балчиклийки се връщат с
дипломи, грамоти и наг-
ради.

Гала спектакълът про-
дължи с артистичните изя-
ви на отборите – имаше
модно ревю, музикални из-
пълнения и танци. Най-го-
лямо внимание предизвика-
ха красивата Снежанка и
работливото джудже, пре-
въплътени от нашата Дес-
пина Маринова и Елена Ка-
закова. Красив ретро тоа-
лет показа и Пенка Руско-
ва. На сцената се изявяваха
по майсторски начин и ос-

таналите отбори – с народ-
ни танци и хубави музикал-
ни номера, изпълнени с та-
лант и желание, с подгрято
коледно и новогодишно на-
строение.

Балчишките гимнастички
от клуб „Здравец”, заедно в
краневските си колежки, са
щастливи, че трудът, който
полагат в гимнастическия
салон на ОУ „Св.Св.Кирил
и Методий” /с благодарност
към училищното ръководс-
тво/ се оценява, както от
компетентните органи на
Асоциация „Спорт за всич-
ки”, така и от кметския екип
на Балчик, лично от кмета
Н.Ангелов и секретаря Ма-
риана Ангелова, които оси-
гуряват участието в състе-
занието. Най-сърдечна бла-
годарност и похвала за шо-
фьора Пламен Енчев от
фирма „Ентур”, който се от-
нася с най-голямо внимание
към възрастните жени и
провежда спокойно и прия-
тно пътуване.

Гимнастичките от клуб
„Здравец” пожелават на
всички весело посрещане на
Коледа и Нова година, здра-
ве и щастие в семействата.
И нека дарим топлина и до-
брина – и на бедния, и на
богатия, и на глупавия, и на
умния, и на талантливия, и
на по-скромния! Нали така
ни учи човеколюбецът Ии-
сус. А светът ще празнува
Неговото Рождество!

Мария АНДРЕЕВА




