
           5 февруари - 11 февруари 2015 г. 6ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

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);  8.00;  9.20;    10.30;
11.05;  11.40;  13.20;  14:00;  15.20;  16.30;  17.20;  18.30;
Балчик-Стражица-Одърци-Добрич  07:30;  17:10
Добрич-Балчик 07.10;08.30;09.30;10.00;12.20;15;15.30;18.30
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.14/без
с.и н./; 13.30;  15.05  (само  с.и  н.) 15.30; 16.30; 17.20;18.00;18.10
Варна-Балчик  09:30;13.30;18:00
Балчик-Шабла 8.30;9.10/само  с. и н.  9.50;13.20;16.00;19.20
/на болницата/
Балчик  -  Шабла- Граничар 9.10  /само  с.  и  н./
Балчик  -  Каварна 08:30; 9:50;  10.24;  13:20;  14.25; 16:00
Балчик-Гурково-Тригорци    7.30;  16.15
Балчик  -  Дъбрава  15:20
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква  14:00
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 - Соф ия
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
Автобуси  “Етап”;  Тел:  0894344049
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
 9.00 - 13.00 ч.,  15.00-19.00 ч.  събота и  неделя - поч. дни
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
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

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
погр ебения  -   ден онощно ;  изработва  и  монт ира
паметници,  снимки.
Оте ц Стратия - те л. 7 51 36
Оте ц 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
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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*Фирма изкупува неог-
раничено количество земе-
делска земя в общини: Балчик,
Каварна, Шабла и Г. Тошево.

Тел: 0885 83 83 54,
0579 7 70 11 /45-36/
*Купувам земеделски земи

в Балчишки,  Каварненски,
Ген. Тошевски, Добрич-
ки,  Тервелски,  Тутра-
кански, Силистренски и
Варненски региони. Тел:
0878462784, 0886462784
/8-7/

*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони
на Добруджа, Североизто-
чна  България.  Изгодни
цени. Тел: 0887 240 569 От

9.00 до 18.00 часа. /5-2/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *
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Балчик, улица “Ком” № 11

Тел: 0896 44 25 26 /5-1/

*Продавам Опел  Вект-
ра, 1,8i, 115 к.с., газов ин-
жекцио, 1996 г. 220 835 км.,
металик,  напълно  опслу-
жен, ремъци, свещи, масла,
филтри; предни въздушни
възглавници, централно за-
ключване, халогенни фаро-
ве за мъгла, зимни гуми. Це-

на: 3300 лв. Тел:0899 929
600 /10-4/

*Продавам:  1.  В  с.
Соколово къща, с прилежаща
площ 1718 кв. м. 2. Градинска
площ в  с.  Соколово,  без
постройка, 1500 кв. м. Двата
парцела са съседни. Цена по
споразумение. Тел: 052/ 34 19
81; 0899 42 33 28  /4-4/

*Продавам  двустаен
апартамент в ж.к. “Балик”
Балчик, бл.7 вх.Б ет.5

Тел:0889 86 32 31 /8-6/
*Продавам изгодно пар-

цел 640 кв.м в регулация,
на ул. "Ст. планина" до по-
жарната и летище Балчик с
лице на асфалтов път. Стара
цена 25 000 лв.,

Нова цена 20 000 лв.
Тел: 0889 614 762 /20-5/
*Продавам 4  ст.  ап.  в

Балик,  бл.3ет.2  Цена:  60
хил.лв.

Тел: 0886081432 /4-3/
*Продавам голям ап. в

ж.к Балик - 4 ет.
Тел: 0898 440 709

*Рускиня с  английска
филология търси работа.
Тел: 0897 465 260 /10-2/

Продавам

Разни

*Търся  добър  човек,
който  да  вземе  в  своята
къща младо и благородно
куче.  Има  ветеринарни
документи. Тел: 0886 079
261 Л. Токарева /10-2/

* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела  от  1718  кв.  м.  и
1500 кв. м в с. Соколово

Тел: 052/ 34 19 81
        0899 4 33 28
* Сондажи за вода, изливн

пилоти и инженерно-геолож-
ки проучвания.

Тел: 0878 901 155 /20-18/
* Продавам стари цигли,

300 бр. по 0,50  лв.

Тел: 0886316264 / 10-10/
* Ремонт на вили
Тел: 0895 037550  /30-14/
* Квалифецирани уроци -

всички нива и възрасти, по
немски език. Мария Госпо-
динова Димитрова (немска
филология)

Тел: 0885 72 57 12 /10-3/
*Давам обзаведен  са-

мостоятелен етаж от къ-
ща до морето, целогоди-
шно

Тел: 0988 36 80 70 /3-3/
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ОВЕН
Привлечени  сте от  личност,  която  също

не  е безразлична  към  вас.  Ако  се стремите
към връзка, то инициативата трябва да бъде
ваша. На работното  място  шансовете ви  за

професионална изява се увеличат, но не оставяйте работата
си на заден  план. Отдавайте заслуженото на  колегите си, с
тяхна помощ ще можете да вървите напред.

ТЕЛЕЦ
Няма да ви липсват  ангажименти  и за да

се справите  не  бива  да си  губите  времето
по несъществени неща. Проблеми с роднини
могат  да  помрачат  настроението  ви.

Уважавайте  нуждите  им,  независимо,  че те  ви натоварват
повече. Едно ново запознанство ще превърнете в романтична
връзка, ще се насладите  на  взаимност и  силни чувства.

БЛ ИЗНАЦИ
Прецизни  сте  в  делата  си,  отдавате

нужното  внимание на  детайлите и това  ви
носи  предимства.  Бъдете  сигурни,  че
усилията  ви  ще  дадат  резултати.

Благодарение на контактите  си  е  възможно да промените
работата  си.  Духовността  ви  ще ви  помогне да прозрете
по-скоро в  една истина  и  да извлечете поука  за себе си.

РАК
Обърн ете   вн иман ие  на  служебен

въпрос ,  който  крие   зад  себе  си   нечие
двусмислено  поведение. Предизвикайте
откровен  разговор и изяснете  позициите

си. Вие  сигурно имате свои  планове  за  седмицата, но  е
твърде възможно да  ги промените, но  все пак следвайте
желанията  си.

ЛЪВ
Ако  работите  в  колектив  търсете

мнението на колегите си и заедно вземайте
решенията. Седмицата  ще благоприятства
нови  идеи и  оригинални хрумвания.  Нищо

важно  няма  да  остане  несвършено.  Така устремени  към
целта си ще привличате  любовта и  парите. Ще  изпитате
моменти на споделено щастие.

ДЕВА
Не  скъпете  помощта  си,  това   ще  ви

накара да  се чувствате  полезни  и нужни
някому.  Пр ед  вас  се  откр иват  добри
перспективи  за  личен  напредък.  Бъдете

последователни  и обмисляйте  всяка  своя  стъпка.  Ако
можете да  се възползвате  от  нечие, добро предложение,
не  се колебайте. Направете  го.

ВЕЗНИ
Не споделяйте с  околните намеренията

си, това едва ли ще ви е от полза. Възможни
са пътувания,  за някои  от  вас  свързани  с
доходни начинания.  От  ново  запознанство

е  възможно  да  се роди любов  или  романтична  закачка.
Приятна среща  с човек,  който не  спира да  ви   вълнува и
зарежда  с позитивна  енергия.

СК ОР ПИОН
Не забравяйте, че за успявате се нуждаете

от  подкрепа. Търсете  я  в  хората,  с  които
общувате.  Бъдете  толерантни  и  не
изпъквайте с капризите си.  Диета или друг

хранителен  режим  би  ви  помогнал  да  облекчите
здравословни   страдания  и  да  се обновите.  Пазете  се  от
измами  и  загуба на  пари.

СТРЕЛЕЦ
Приятел  или  партньор  ще ви  помогнат

по-бързо  да се  избавите от  притесненията
си и да  повярвате  на  перспективна идея.
Ако  се  захв анете   с  реализацията  й   ще

получите  стабилност  и увереност  за  бъдещето.  Рискът
трябва да  е премерен, но  вие ще решите. Продължавайте
в  същия  дух и  не  се предавайте.

К ОЗИРОГ
С  увереност  ще  пристъпите  към

реализация на делата  си  и ще  получите
свидетелства  за  правилният  ви   избор.
Въпроси  от  служебен  характер  ще  ви

изострят сетивата към повече прозрачност и общо одобрение.
Промените в личният ви живот ще ви  подготвят за следващи
ходове, които действително  ще ви направят  щастливи.

ВОДОЛЕЙ
Отново  на  преден  план  ще възникват

въпроси, които сте считали за приключени.
Колективните  решения  ще  са  важни  и  е
добре  да настоявате  за  скорошното  им

прилагане.  Някои  от  вас  ще  се  ориентират  към
приключване на проект и това  ще ги  обогати с финансови
придобивки.  Бъдете  внимателни в  начинанията си.

РИБ И
Възможно  е  бюрократични  спънки да

предизвикат  недоволството  ви  и  да  ви
накарат  да  търсите  по  юридически път
правата си. Не се колебайте да го направите,

ако  считате,  че  сте ощетени. В  личен  план  ви   очакват
изненади,  които ще приемете, но  с известни резерви.  Ще
получите подарък и това ще ви зарадва.                        /Б.Т./

На 15 февруари 2015 г. от 12:30 часа
в клуба на НФСБ /над бистро „Синия лъв”/

ще се проведе ПРИЕМЕН ДЕН
на народния представител

от Патриотичен фронт

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
От 13:30 часа ще се проведе събрание на НФСБ.

Продавам двустаен апартамент, 70 кв.м., ет.4,
на ул.”Л.Каравелов” в Балчик.

Тел. за контакти 0886 46 12 15    /10-1/
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представят:
“Златната рибка”

А. С. Пушкин

Постановка  -  Валерий Левченко
Сценография  -  Коста Ортодоксов

Музика  -  Михаил Гузиков

В ролите:
Галин  Гинев,  Емилия  Петкова,  Красимир  Добрев,

Таня  Жекова,  Таня  Велянова

Живял дядо със своята баба край морето синьо и дълбоко...”
Театралната магия съживява тази любима на поколения деца

Пушкинова приказка, за да ни напомни още веднъж, че хората, водени
от прекомерна алчност, накрая остават пред пробитото вехто корито.

И през настоящата 2015 година отново ще поканим дечицата от гр.
Балчик в “Каменна зала” за да изпълнят с гласчета и лъчезарни

усмивки територията на Архитектурно-парков комплекс “Двореца”.
Както в края на  декември Дядо Коледа дойде специално заради тях,

така и този път, само че дядо и баба ще опитат да уловят нещо
специално - “Златната рибка”. Дали ще успеят и какво друго има да

се случи...  ще стане ясно

на 17 февруари от 10:00ч. в “Каменна зала” на ДКИ КЦ
“Двореца”-Балчик.

Идеята за приобщаване на все по-вече хора към културните
стойности не е от вчера. Независимо от моментните трудности, ние
от ДКИ КЦ “Двореца” ще продължим с усилията си в тази посока.

Традицията за организиране на събития за най-малките приятели
на “Двореца” ще продължи и през следващите месеци на 2015 г.




