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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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Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Купувам
*Купувам земеделска земя в Гур-
ково, Царичино, Тригорци, Соко-
лово, Дропла, Кремена, Сенокос,
Балчик. Изготвям документи.
Тел: 0888 427 288, 0895
718 383                       /2-1/
*Купувам земеделска земя в
общ. Балчик, Каварна, Г. То-
шево, Шабла, Добрич, Кру-
шари. Плащам веднага.

Тел: 0888 427 288, 0895
718 383                        /2-1/
*Купувам земеделска земя в Ка-
варна, Шабла, Дуранкулак, Г.
Тошево, Добрич, Тервел, Тут-
кракан, Сислистра. Тел: 0886
462 784 , 0878 462 784    /6-4/
*Купувам земеделска земя  в Бал-
чик, Гурково, Царичино, Три-
горци, Соколово, Змеево, Дро-
пла, Сенокос, Кремена и други.
Тел: 0886 462 784, 0878

462 784                  /2-2/

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              /10-9/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-4/

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /
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На Балканите лъжите
и историята често сме-
нят местата си и , ако до
скоро всичко това се па-
зеше за вътрешна консу-
мация то  Македонско-
то правителство преди  2
години реши да отвори
устите на всички още
повече с проекта „ Ско-
пие 2014”. Идеята на
проекта е  да се затвър-
ди още повече вярата на
македонските гражда-
ни,че са наследници на
антична Македония и на
Александър Македонс-
ки. Като част от проекта
в центъра на столицата
се строят сгради в баро-
ков стил. БТВ излъчи
репортаж на 28.01 зя  Ре-
публика  Македония по
„ БТВ Репортерите” от
където се видя ,че мно-

го  македонци вече се
смятат за наследници на
антична Македония, а
центъра на Скопие  при-
лича на Дисниленд  ма-
скарад, декори, приказ-
ни герои и какво ли още
не.Любчо Георгиевски
министър-председатер
на Македония от 1998-
2002г. и лидер на ВМРО-
Народна партия, изказа
възмущението си, но ка-
кво от това ,маскарада
продължава.

Да се смееш ли да пла-
чеш ли? Това е първото
нещо което изплува в
главата ми след като изг-
ледах репортажа. Такъв
абсурд се ражда рядко в
историята на човечест-
вото, а нашия даже си
повика и  комисия. Ко-
мисията по външни ра-
боти към Европарла-
мента призова Македо-
ния да създаде с Бълга-
рия експертна комисия
по история и образова-
ние. Целта на тази коми-
сия е да допринесе за
обективната интерпрета-
ция на историята, да за-
сили сътрудничеството
на академичните среди
и да допринесе за пози-

тивни нагласи на младо-
то поколение кам свои-
те съседи.

 Българските евроде-
путати от всички поли-
тически групи се обеди-
ниха около национална-
та позиция и гласуваха
еднакво относно някой
текстове в доклада.
Много евродепутати
изказват разочаровани-
ето си от липсата на на-
предък в честване на об-
щи исторически съби-
тия между  Македония
и нейните съседи. Раз-
бира се това със сверя-
ването на историята  е
сериозен шамар отпра-
вен към правителството
на Македония. Откак
съществува Македония
,се опитва да изгражда
своето минало от краж-
ба на чужда история. От
Гърция - античността   ,
а от България за жалост
всичко останало. Тъж-
но ,но факт! Остава ни
само да се надяваме,че
комисията от Европар-
ламента ще отсъди  ис-
тината  и историята на
България ще си остане
българска.

Георги Зл. ГЕОРГИЕВ
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Живеем във времена на
рекет и объркана истори-
ческа ‘’идилия’’и с робов-
ладелско или феодално по-
ведение на кукловодите в
малката ни държавица.

Хаосът уж малко попре-
мина.Сега е ред на комп-
роматите.Всички слоеве на
обществото се компроме-
тират,за да се изчисти не-
нужното и да влезем в ня-
каква уж демократична
норма.Усещането за кри-
за постоянно се подхранва
от медиите и рекетния на-
тиск на битово ниво.

Като не можеш да пла-
щаш сметките си-губиш
почва под краката си-тор-
мозиш се стресираш
се,умираш.Така държавата
се отървава от „ненужния
човешки материал’’, както
неотдавна се изрази цини-
чно един наш висш поли-

тик.Да се отървеш от пен-
сионерите по този начин е
по-лесно от колкото от ку-
четата, обгрижени и наки-
чени с пластмасови обечки
или нахранени с пържолки.

Натискът се прави,уж за
да ни накарат да мислим ци-
вилизовано,да протестира-
ме,да работим в екип без
злоба завист алчност и т.н
все познати национални ха-
рактеристики.

Трудно е да промениш ге-
на на българина.В кръвта му
текат славянски и прабългар-
ски клетки.Славяните са би-
ли враждебни един към
друг,живеели са в разногла-
сия и са се ненавиждали.Би-
ли елементарно отмъстител-
ни и крадливи.Прабългари-
те пращали кадърните си хо-
ра при Тангра.

Тогава как по бързо да
трансформираме генети-
чният си код?Може би
ще минат 2-3 поколе-
ния,за да се промени ми-
сленето ни,ако това изо-
бщо е възможно.

Там,някъде в бъдеще-
то,при опасната ми мечта за
демокрация няма да има на-
дути сметки за ток и вода.

Българите ще си помагат

и ще се уважават.В се-
мействата ще цари хар-
мония и обич.

Децата ни ще са възпи-
тани и можещи.Политиците-
отговорни мислещи и чувс-
твителни.Свещениците-висо-
коморални и благородни-
Чиновниците-вежливи и съ-
причастни.Лекарите-знаещи
и състрадателни.Учителите-
в крак с иновациите.Бизнес-
мените-точни към работни-
ците си.Банките коректни към
гражданите.Умните няма да
бъдат умишлено комплекси-
рани и ще имат повече само-
чувствие.Изобщо ще има до-
верие в институциите.Дано!

А дотогава?Ще си ле-
жим в социалното бла-
то,ще се радваме на ‘’из-
мислени промени’’,ще
вярваме в извънземните и
езотериците и ще чакаме
може би те да ни помогнат
защото ние не можем и не
искаме.Ще продължаваме
да робуваме на варварс-
кия си нагон и на някакъв
странен атавизъм.

А тези, които се смятат
за велики и дърпат
конците, ще продължават
с рекета.

Ирена ИЛИЕВА

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/




