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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 зе-
мя в  Каварна, Шабла, Ду-
ранкулак, Г. Тошево, До-
брич, Тервел, Туткракан,
Сислистра. Тел: 0886 462
784 , 0878 462 784    /6-6/
*Купувам земеделска земя
в Балчик, Гурково, Цари-
чино, Тригорци, Соколо-

во, Змеево, Дропла, Сено-
кос, Кремена и други.
Тел: 0886 462 784, 0878
462 784                  /2-2/

Разни
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-6/
Хотел “Елит” набира пер-

сонал: рецепционисти, ка-
мериерки, бармани, готва-

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

Предлагам ръчно
изработени мартенички на
достъпни цени, пред кафене

“Седемте Лули”

ОВЕН

Рискувате да се отегчите, ако обръщате
прекалено внимание на съпътстващите ви
дребни проблеми. Изпитвате силна нужда
от повече разнообразие, от нови емоции и

интереси. Подновете контактите си приятели от миналото,
срещайте с хора, които ви обичат. Така ще се чувствате в
свои води. На работното място са възможни промени.

ТЕЛЕЦ
Ограничете общуванията си с

невъзприемчивите около вас хора и се
съсредоточете върху собствените си
задължения. Така ще си спестите излишни

разочарования и неприятности. Настъпват промени, с
които предстои да се запознавате, но вярвайте повече в
себе си.

БЛИЗНАЦИ
С дискретността си привличате околните

и ще научавате много от интимните им
тайни. Не ги коментирайте, ако желаете да
запазите уважението на притежателите им.

Самите вие по-трудно ще намирате хора, с които да
споделяте вълненията си. Остротата на нечие мнения ще
ви кара да бъдете по-внимателни.

РАК
Избягвайте споровете, дори и да считате,

че сте прави. Спокойствието ви е по-важно,
отколкото изява на красноречието и
интелекта ви. Носете багажа си тихо и се

съсредоточете към собствените си търсения и
потребности. Скоро ще получите дарове, за които трябва
да сте подготвени.

ЛЪВ
Бъдете по-гъвкави и не се колебайте

да промените част от програмата си, ако
това е в угода на бизнеса ви. Освободете
се от зависимости, които ви пречат да се

развивате във всяко отношение. Старото си отива, а
новото пристъпва с неизвестността си, но не се плашете.
За добро е.

ДЕВА
Ще приветствате едно предложение,

защото в него съзирате добри перспективи
за развитието си. Не пренебрегвайте
ангажиментите си, които никак не са малко.

Подкрепете ги с добро желание и ще се справите по-бързо
и успешно с тях. Във връзка с предстоящо пътуване ще
получите информация, която ще ви осигури предимство.

ВЕЗНИ
Помислете за всичко, с което се

ангажирате, за да си спестите главоболия и
време. Безспорно ще се натоварите
допълнително, но бързо ще свършите и ще

останете доволни от постигнатото. Новото идва и ще
промени нещата, които сами не сте осъзнали за грешни.
Подгответе се.

СКОРПИ ОН
Проблемите ще ви погълнат и ще ви

костват усилия, за да не тръгнат делата ви в
грешна посока. Бъдете търпеливи, нещата
ще отшумят и ще подобрите живота си.

Направете нещо специално за себе се, за да възвърнете
равновесието си. И не забравяйте, че постоянството е
привилегия на силните.

СТРЕЛЕЦ
С гъвкав подход ще наложите идеите си и

ще успеете. Следвайте целите си и се
стремете да ги изпълните. Длъжници сте
някому с ваши предишни обещания, които

вероятно сте забравили. Любовни вълнения ще ви направят
щастливи и доведат по-скоро до брак. Ако вече сте семейни
ще се радвате на споделени чувства.

КОЗИРОГ
Не си пречете сами. Освободете се от

вътрешните си съмнения и ще постигнете
напредък, както в професионален, така и в
личен план. Подминавайте спорове с хора,

които не са на вашето ниво, излишно ще се хабите. Но
и не се опитвайте да раздавате правосъдие. Моментът не е
подходящ.

ВОДОЛЕЙ
Ще действате импулсивно и с желание

да се харесате някому. Моментът не е
подходящ за авантюри, по-добре е да се
заловите с професионалната си работа.

Успех ще имат онези, които си търсят работа. За бизнеса
ви настъпва период на възход и това е тенденция, която ще
се запази дълго.

РИБИ
Не се дразнете от несполуките си.

Вярвайте повече в себе си и в качествата и
способностите, които имате. Романтичен
флирт ще ви донесе повече настроение и

ще повиши самочувствието ви. За някои от вас се очертават
удачни, финансови вложения. Ще се радвате на семейната
си придобивка и ще отбележите тържествено случая./БТ/

Ротари организация-
та в Балчик отбеляза
107-годишнината на
световната организа-
ция, създадена на 23
февруари 1905 г. в Ню
Джърси от адвоката
Пол Харис. Целта е ор-
ганизацията да бъде в
полза на обществото,
без комерсиална нагла-
са, толерантна към по-
литическите, расовите,
етническите, религиоз-
ните и други различия
между хората.

Как определяте Ро-
тари, Вие като предсе-
дател на ротарианска-
та структура в Бал-
чик, г-н Феодотов?

Ротари е най-голямата
частна, неправителстве-
на организация на лиде-
ри от различни профе-
сии. През 1942 г. е учре-
дител на ЮНЕСКО, а от
1947 г. е в основата на
създаването и със статут
на съветник в ООН.

Кои са първите и
най-известни рота-
рианци?

Ротарианци са били
Нил Армстронг, Уинс-
тън Чърчил, Тур Хе-
йердал, Франц Лехар,
Едмънт Хилари, Уолт
Дисни, Джон Кенеди и
стотици всеотдайни
членове, обединени от
духа на приятелството
и безкористната служ-
ба на човечеството.

Известно е, че ро-
тарианците са бога-
ти хора и даряват
свои средства за зна-
чими дела.

Да. Ротари е вложил
от 1985 г. досега над
1.6 млрд. долара, за да
унищожи полиомиели-
та в световен мащаб,

чи, сервитьори, спасители,
фризьори, козметици, мани-
кюристи, педикюристи, спа-
рехабилитатори и масажис-
ти. Документи – в хотела.
Срок:31 март 2012 г.

Бистро “Париж” гр.
Балчик, търси сервитьиор/
ка, целогодишно.

Тел: 0889 21 43 25 /4-1/
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което представлява най-
голямата подкрепа от
страна на частния сек-
тор за глобална здрав-
на инициатива. Главни
партньори по този про-
ект са Световната здра-
вна организация, УНИ-
ЦЕФ и Американските
центрове за превенция
и контрол на болестите.
Над 2 млрд. деца са
имунизирани против
детски паралич за пос-
ледните 25 години.

Посочете интере-
сно дарение на бо-
гат ротарианец.

На предизвикателст-
вото на Бил Гейтс –
един от най-успелите
хора на земята и него-
вото дарение за Прог-
рамата „Полиоплюс” от
355 млн. долара, рота-
рианците събират над
200 млн. долара и през
януари т.г. обявиха по-
следния етап от пълно-
то унищожение на дет-
ския паралич.

Каква е българска-
та история на Ротари
Клуб?

През 1991 г. България
се връща към Ротари,
благодарение на памет-
та, която ни оставят на-
шите първопроходци,
начело с първия бъл-
гарски ротарианец Съ-
бо Николов, паметта за
осемте Ротари клуба от
1933 до 1941 г. и за са-
мостоятелния дистрикт,
който сме имали през
1940 г. Сега в България
има 85 клуба във вси-
чки големи градове, а
половината от тях са
създали формации на
млади лидери Ротаракт
и Интеракт. С този свой
капацитет България е
най-бързо развиващата
се нация в Ротари и за-
служено получи статут
на самостоятелен Дис-
трикт 2482. Български-
те ротарианци са гарант
за мира на Балканите. В
този сложен и истори-
чески обременен с про-

блемите си регион се
реализират големи съ-
вместни проекти, гра-
ди се приятелство и
доверие между ротари-
анците за пример на
политици и дипломати.

Разкажете за Бал-
чишкия Ротари Клуб.

Нашият клуб има
над 10-годишна исто-
рия. Ние сме засега 22
члена, за съжаление
няма жени.  Избрани
сме според класифи-
катор, който не допу-
ска повече от двама
души от една профе-
сия, за да няма конку-
ренция и изостряне на
взаимоотношенията.
Председателстваме по
две години. Аз съм
председател до 30
юни, когато постът ми
ще се заеме от друг.
Клубът ни е много де-
ен. Известни са наши-
те лекоатлетически
кросове „Не на дрога-
та”, които провеждаме
от пет години и вече и
в Оброчище. Издър-
жаме от 4 години с
финансови средства
един курсант във Во-
енното училище във
Варна. Четири деца на
наши ротарианци са
членове на Ротаракт
Варна. Задълбочаваме
сътрудничеството си с
клубове в Русия, Тур-
ция и Румъния. На 24
февруари сме гости на
10-годишнината на
Ротари Мангалия. На-
шият чартър председа-
тел Тодор Тодоров по-
лучи почетна значка
„Пол Харис” за особе-
ни заслуги на ротари-
анското движение.

В заключение искам
да кажа, че реториан-
ците са готови да вла-
гат средства в значи-
ми дела, защото целта
на организацията е
всичко да се прави в
полза на хората.

Интервю: Маруся
КОСТОВА




