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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 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-Соф ия-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 - 19.00 ч. събота: 8.00 - 12.00; неделя - почивен ден 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
ПОЛИКЛ ИНИКА
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
СКК “Тузлата” -  Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУ СИ
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

ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА те л. 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”Купувам
*Фирма изкупува неогра-
ничено количество земе-
делска земя в общини:
Балчик, Каварна, Шабла и
Г. Тошево.
    Тел: 0887 52 17 83, 0579
7 70 11                       /45-3/
*Купувам зем. земя в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699                       /4-4/
*Купувам земеделска земя в
Балчишки, Каварненски,
Шабленски, Ген. Тошевски,
Добрички,  Тервелски,
Тутракански, Силистренски

и Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,

0886 462 784          /4-4/
Продавам

*Продав ам п ечка  с
водна риза, 17kW, много
запазена.

Цена: 350 лв.          /4-1/
*Продавам мотопед

Марка: Лифан, производс-
тво: Тайван, 49 куб. см, пър-
ва регистрация - 10.06.2008
г. Цена - по договаряне.

Тел.: 0899 233 248
*Продавам 500 кв.м.

дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по догова-
ряне. Тел: 0898 34 33 44

                               /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.

Тел: 0889 614 762 /20-13/
Разни

Давам стая под наем в
центъра на Балчик, с кухня
и баня.

Арх. Огнян Каменов
Тел: 0897 30 10 50 /4-4/

* Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-гео-
ложки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-5/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-11/
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ОВЕН
От дълго време планирате действия, на

които вече е дошъл редът. Свързани са най-
вече с професионалните ви интереси и
бизнеса. Добри новини  ще ви  накарат да

побързате, за да не изостанете от конкуренцията.
Амбицията ви да успеете ще ви погълне и ще се отдадете с
неподозирана страст на заниманията си.

ТЕЛЕЦ
Започвате нещо ново и интересно, което

ще ви обсеби с перспективата си за повече
придобивки. За да успеете трябва добре да
помислите с кого влизате в съдружие и дали

това е най-печелившия ви ход. Съществува известен риск
от измами, бъдете нащрек. Също така не бързайте в изблици
на гняв да проигравате ценни възможности.

БЛ ИЗНАЦИ
Силни сте, изпълнени сте с енергия и

добри намерения. Не позволявайте на
случайността да осуети плановете ви.
Късметът ще ви съпътства и нямате

причини да не успявате в начинанията си. Ще се откроявате
с бърза мисъл и активност, и това ще ви изведе на предни
позиции. Възможно е да ви  предложат по-висок пост.

РАК
Замислите ви са добри, но ви  е нужен

прагматичен подход, добре обмислени
действия и никакво разточителство на
средства, време и емоции. Стегнете се и не

жалете усилията си, щом искате най-доброто за себе си.
Вслушвайте се в съветите, които ви дават. Може би там се
крие разковничето. Рискувайте, ако трябва, ще постигнете
резултат.

ЛЪВ
С пословичната си напоритост ще се

впуснете в осъществяване на грандиозните
си проекти. Професионалните ви качества
ще ви позволят да стигнете и по-далече в

мечтите си. Прилагайте нови методи в работата си, това
ще се отрази печелившо на резултатите, а и ще повиши
авторитета и финансите ви . Пазете се от конфликти.

ДЕВА
Запретнете ръкави и се заемете за рабо-

та, трябва да спазите сроковете. Само така
ще приключите проект и ще подобрите фи-
нансовото си положение. Професионални-

те ви търсения няма да ви притеснят, защото имате доста-
тъчно качества и умения, а и странична подкрепа.

ВЕЗНИ
Способността ви добре да се

организирате и да подхождате прагматично
и отговорно към задачите си ще бъде
провокирана. Не се разпилявайте в

несъществени  действия, работете за осъществяване на
плановете и целите си. Няма да ви липсва енергия и ще
имате подкрепа, но и сами трябва да си помогнете.

СК ОР ПИОН

За много от вас седмицата ще е
натоварена с работа, която в голямата си
част ще носи дивиденти, но на други хора.
Замислете се дали това ви изнася и вземете

мерки. Финансовото ви състояние няма да ви позволи
излишно разточителство както на средства, така и на време.
Ако съумеете да подредите добре приоритетите си ще
спечелите и пари.

СТРЕЛЕЦ
Съсредоточете се върху задачите си и

не се оставяйте да изпуснете сроковете.
Това би се отразило неблагоприятно на
авторитета и финансите ви. По отношение

на предстоящо събитие не ви очакват разочарования,
излишно се притеснявате. Но бъдете по- толерантни към
другите и не налагайте на всяка цена мнението си.

К ОЗИРОГ
Повечето от вас ще остават доволни от

резултатите от своята работа, но и
разочаровани няма да липсват. С променлив
успех ще се развиват делата ви. Кога добре,

кога по-малко. Доволство ще ви носи финансовата страна
на заниманията ви, защото сте най-силни, когато трябва да
защитавате собствените си интереси.

ВОДОЛЕЙ
Упоритостта ви ще ви изведе до висоти,

които са достойни за силните и мъдрите.
Наученото до тук ще ви дава увереност да
продължавате дори, когато ситуацията ви

изглежда безнадеждна. И има защо. Очакват ви материални
придобивки и полезни покупки за дома.

РИБ И
Новостите ви изправят пред предизви-

кателства, които приемате, но с известни
резерви. Насочете се към работа, която ви
носи удоволствие, така ще съчетаете поле-

зното с приятното и резултатите ще са впечатляващи. Да
се раздавате е неподправеното ви желание, но трябва да
мислите и за себе си.                      /Балчишки телеграф/
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ШАХМАТЕН КЛУБ „БАЛЧИК” свиква своите членове на Общо събрание

на 16 февруари 2014 година в 17.00 часа, което ще се проведе в залата на
шахматния клуб, намиращ се на ул. „Дионисополис” № 3.

Дневен ред:
1. Отчет на дейността на ШК „Балчик” за 2013 година
2. Приемане на спортен календар за 2014 година
3. Приемане на нови членове
4. Разни – предложения, въпроси
При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден, един час

по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
Красимир Кирчев,

Председател на ШК „Балчик”

Директорът на ЦДГ
„Дъга” в с.Гурково Ва-
лентина Желева благо-
дари на всички спонсо-
ри, благодарение на ко-
ито Коледа и Нова годи-
на са станали още по-ве-
сели и приятни за 27-те
деца в детската градина.
Тя каза, че първи кме-
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тът на селото Тодор Ге-
оргиев е дал 200 лв. на
децата  за играчки. След
него примерът му пос-
ледва Църковното нас-
тоятелство, което даря-
ва 100 лв. също за игра-
чки. Особено изненада-
ни са били деца и роди-
тели, които получили 5

чувала дрехи, обувки и
играчки от ОДК Балчик,
дар от децата на Балчик.
Сладкарница „Пресла-
ва” Балчик е дарила ко-
ледна празнична пита, а
кметът – голяма торта.

С такива подаръци –
е било празник.

Маруся КОСТОВА

Валентина Желева, Дядо Коледа, Десислава Андреева и децата от ЦДГ
“Дъга” с. Гурково - на коледно тържество.                          Фото: Личен архив

Хор “Добруджанки” към ч-ще “В. Левски” - Балчик.      Фото: М. ДУШКОВ
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