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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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Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Купувам
*Купувам земеделска зе-
мя в Каварна, Шабла, Ду-
ранкулак, Г. Тошево, До-
брич, Тервел, Туткракан,
Сислистра. Тел: 0886 462
784 , 0878 462 784    /4-1/
* Купувам земеделска
земя в Балчик, Каварна,
Шабла, пазарна цена.

Изготвяне на документи.
  Тел: 052/ 673 403; 0878
678 453; 0899 871 045 /5-5/

* Купувам земеделска зе-

мя  в Балчик, Гурково, Ца-
ричино, Тригорци, Соколо-
во, Змеево, Дропла, Сено-
кос, Кремена и други.
Тел: 0886 462 784, 0878

462 784                  /4-4/

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              /10-7/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  (30-2)

/Продължава от стр 1./
Май простащината и само-

хвалството у нас са най – пе-
челившите прийоми, а заедно
с тях си вървят и всички екст-
ри като гадаене, врачуване и
псевдорелигиозност. Вържи си
червен конец на китката, цун-
кай окичената със злато ръка
на някой слизащ от луксозен
автомобил отец, поръси се със
светена вода и запали дебела
свещ в нуждаещия се от ре-
монт и реставрация храм, за
който няма, обаче, пари и не-
ка маите и простият народ да
си дрънкат, каквото щат. Е, от
маите, може и малко да те е
страх, но народът си е твой и
съвсем безобиден. Тук скоро
ще останат само, както обича
да казва министър – председа-
телят някакви футболистчета,
някакви боксьорчета  или пък
по израза на Кристалина Ге-
оргиева „хорица“, които са се
научили да си простират „кра-
чката“ според „чергичката“
си.Е, разбира се, ще останат и
такива като тях, без които „на-
родецът“, какво ще прави!

И за други неща в Бълга-
рия са виновни маите! Само
маите, могат да измислят то-
ва,което е постановил съдът
във Варна. По чл.329 от НК
са осъдили проститутки за
безделничество /пробация или
затвор за пълнолетни работо-
способни лица, които продъл-
жително време не се занима-
ват с обществено полезен
труд и получават доходи по
неморален начин, или глоба
до 1 000 лева./ Първо, да твър-
диш, че проститутката бездел-
ничи, не е вярно. Второ, по
този член трябва да осъдят
всички безработни, които са
пълнолетни и трудоспособни,
но не могат да си намерят ра-
бота. И трето, да осъдиш по-
чти целия политически и ико-
номически „елит“ на Бълга-
рия, защото получава доходи
по неморален начин. Ако съ-
дът изпълни третото условие
– браво на маите!
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Смятам, че също така, са-

мо маите могат да съберат
групата интелектуалци, по-
дписала на 2 януари писмо-
то в защита на Българската
православна църква. БПЦ
от никого не е заплашена,
освен от гузността на вис-
шия си клир и вижте група-
та, която я защитава:

Антон Дончев – писател,
академик, Ангел Гълъбов –
академик, вирусолог, Андрей
Пантев – професор, историк,
Борислав Стоев – художник,
професор, Васил Проданов –
философ, чл. кор., Венцеслав
Кисьов – професор, актьор и
поет, Георги Бакалов – исто-
рик, професор, Георги Мар-
ков – историк, академик, Да-
мян Дамянов – професор,
член кореспондент, Дора Бо-
нева – художник, Стефан Дра-
гостинов – професор, компо-
зитор, Иван Юхновски – ака-
демик, химик органик, Иван
Маразов – професор, изкуст-
вовед, Иван Гайтанджиев –
журналист, посланик, Иван
Гранитски – писател, литера-
турен критик, издател, Ивай-
ло Мирчев – професор, худо-
жник, Константин Косев – ака-
демик, историк, Красимир
Спасов – професор, режисьор,
Любен Зидаров – художник,
професор, Любомир Левчев –
поет, Панко Анчев – литера-
туровед, почетен доктор на
Литературния институт “М.
Горки“ - Москва, Пенко Русев
– филмов продуцент, Славчо
Вълчанов – професор по бо-
гословие, Тихомир Стойчев –
експерт по национална сигур-
ност, Хайгашод Агасян – ком-
позитор.

Както виждате, почти
всички са с леви убеждения,
или с други думи казано, до
преди 20 години са нарича-
ли религията „опиум за на-
родите“ и са воювали за
атеистичното възпитание
на населението. Да не го-
ворим, че също така, много
от тях са сътрудници на ДС.
И кого защитават:

„Линкълна на варненския
владика дядо Кирил (който
впрочем успя да се похвали,
че само американският пре-
зидент се возел на такава ко-
ла). Поради което за варнен-
ското паство няма вече дядо
и няма вече Кирил – има Ки-
ро Линкълна. Ходещият
символ на владишкото дебе-
леене, простащина и наглост.

Пловдивският митрополит

дядо Николай, чиято лимузина
(по-скъпа дори от тази на вар-
ненския му колега) е само дре-
бен детайл към други скандали.
Той беше този, който обяви за
“еретик” папа Йоан Павел Вто-
ри при неговото посещение в
България. Той беше този, кой-
то служеше литургия с “Ролекс”
за 20 000 долара на ръката си,
подарен му от пловдивския оли-
гарх Георги Гергов. Той беше
този, който забрани на пловдив-
ска сцена да се играе спектакъ-
лът на театър Сфумато “Лазар
и Исус”, режисиран от големия
български режисьор Иван До-
бчев и изграден върху разказ на
Емилиян Станев.

Опитът на върховния
клир на Българската право-
славна църка да изклинчи от
проверката на комисията по
досиетата – включително
чрез довода, че православ-
ната ни църква не била... ре-
лигиозна общност.

Ами май воистина не  е.
Нищо религиозно няма в нея
– и особено в общността на
висшите й сановници. Има
дембелщина, наглост и лъ-
жа.“/Е. Сугарев – „Новите
възродители“ от сайта Сво-
бодата/

Маите са ни виновни за
всичко! „Май и те“, дето ни
управляват, скоро ще се до-
сетят да ги обвинят наред с
Тройната коалиция, Костов
и световната криза за бедно-
стта, корупцията и безрабо-
тицата в България.

А, щях да забравя! От 1 яну-
ари 2012 година, не си спом-
ням колко хиляди фирми, се
заличават от регистрите. То-
ва значи поне още 100 хиляди
безработни, които до скоро,
криво ляво, са се прехранвали
сами, но вече нямат сили, нер-
ви и пари за нови пререгист-
рации. Като наложат и изиск-
ването, всяка кафе- машина да
ви пуска бон, а ако може и вся-
ка обществена тоалетна да се
свърже с НАП, хазната най –
после ще се препълни, а „Лу-
койл“ ще бъде оставен на ми-
ра, заедно с другите прибли-
жени до властта и направо при-
надлежащи на властта фирми.

Да ни е честита Новата
2012 година! Икономисти и
политици ни уверяват, че ще
бъде по – лоша от предиш-
ната 2011, но пък ни успо-
кояват, че няма да е послед-
ната в календара.

Е, благодарим и за това!
Юлита ХРИСТОВА

Управителният съвет
на Дружеството на воен-
ноинвалидите и военно-
пострадалите от Община
Балчик с председател
Стойка Георгиева по
случай Коледните и Но-
вогодишните празници
поздравява и пожелава
на всички членове на
Дружеството, на хор
„Добруджанки” с ръко-

водител Миглена Хрис-
това, на група „Бяло цве-
те” към клуб „Хинап”,
както и на всички балчи-
клии и на цялото общин-
ско ръководство, начело
с кмета Н.Ангелов, него-
вите заместници, съвет-
ници и служители, а съ-
що така и на моето се-
мейство и приятели. По-
желавам на всички мно-

го здраве, късмет и дълго-
летие. Нека новата 2012 г.
донесе на всички състави
много творчески успехи.

Тук искам да използ-
вам девиза на г-н Н.Ан-
гелов: „Балчик да бъде
№ 1” с пожелание това
да се случи през насто-
ящата 2012 г.

Председател
Стойка Георгиева
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ОВЕН
Душевното ви състояние е отлично.

Започвате добре новата работна седмица,
имате много нови планове, върху които
съсредоточавате усилията си. Напрежение

е възможно да се появи от страна на интимния ви
партньор, затова бъдете внимателни в поведението си.
Бъдете добронамерени и само ще спечелите.

ТЕЛЕЦ
Различни съмнения може да ви измъчват

през по-голямата част от седмицата. За
щастие можете да разчитате на
комбинативния си ум, за да излезете
елегантно от създадената ситуация. В

семейството се налага да правите компромиси, за да
останат всички доволни. Бъдете позитивни и успявайте.

БЛИЗНАЦИ
Ако успеете да насочите събитията в

създадената ситуация в своя полза, ползите
за вас ще са огромни. Важно е да не
прибързвате и спокойно да обмислите

нещата. Използвайте помощта, която ви предлагат хората
около вас. Имате шанса да напреднете много в
професионален план.

РАК
Имате нови идеи и това неминуемо ще

доведе до промени. Ако се вслушате в
съветите на ценен за вас човек и ги
приложите в бизнеса, ще регистрирате

сполука. Бъдете по-търпеливи с хората около вас, дори
на моменти да ви е трудно. Със сигурност само ще
спечелите от това. Възможност за нова връзка.

ЛЪВ
Пречките, които срещате само ще ви

мотивират към израстване и нови успехи.
Ще преодолеете бюрократични спънки и
към края на седмицата ще бъдете доволни

от себе си. Работата, която вършите ще ви даде
възможност да напредвате с бързи темпове в следващите
дни. В личен план може да успокоите темпото.

ДЕВА
Ще бъдете в добри позиции. Те ще са

следствие на отминали ваши усилия, които
се увенчават с успех. Споделете го с хора,
които имат заслуга за напредъка ви.

Научавате приятна новина, свързана с ваши бъдещи
планове. Изисквате твърде много от човека до себе си,
съобразявайте се повече със ситуацията.

ВЕЗНИ
Тази седмица ще ви се наложи да

насочите цялата си енергия в делата, с които
ще се занимавате. Успехът си заслужава
усилията. Ако успеете да заинтригувате и

по-висшестоящи - тогава триумфът ви ще бъде пълен.
Личните ви взаимоотношения е възможно да останат на
заден план, но се постарайте това да е временно.

СКОРПИ ОН
С упоритост и последователност ще

отхвърляте една по една задачите си.
Съвсем неочаквано попадате в ситуация,
от която ще излезете с особено добри

постижения. На някои от вас се отдава шанс за интересно
пътуване. Бъдете позитивни и ще се удивите на хорската
благоразположеност към вас.

СТРЕЛЕЦ
Пред вас се откриват перспективи, които

може да овладеете, ако подходите с трезва
мисъл, търпение и дипломатичност. Ако
съчетаете усилията си с някой от

обкръжението ви, на когото можете да разчитате, успехът
ви ще бъде двоен. Печелите симпатиите на привлекателна
личност, която също се интересува от вас.

КОЗИРОГ
Тази седмица  ще се окаже важна за вас

по отношение на един избор, който трябва
да направите. Желателно е да сте в добра
кондиция. Трудно ви е да се задържите за

дълго на едно място, но трябва да сте концентрирани.
Ако желаете да запазите човека до себе си, направете
така, че той да се чувства добре с вас.

ВОДОЛЕЙ
Усърдието ви напоследък е похвално и

ще видите, че много скоро ще ви се отдаде
възможност да блеснете. Работите усилено
върху идеите си и сте отворени към

всякакви съвети и критики от страна на околните. Трудно
ще ви спрат пречки по пътя ви. Новите идеи, които ви се
подават, ще ви ентусиазират за в бъдеще.

РИБИ
Ако полагате усилия да овладеете

емоциите си, само ще спечелите. Пречки
от различен характер ще ви стимулират да
потърсите и други възможности за

реализация. Добре ще е да помислите за промяна на
хранителния си режим и да наблегнете на движението.
Имате нужда от ново самочувствие.  /БТ/

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /
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