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ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30,

10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30

Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00,

11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00

Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00,

11.04, 11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30,
17.20, 18.00, 18.10

Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 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
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50,

21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион

Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес”
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски к урсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
Б ЕН ЗИ НО СТАН ЦИ И
"Лаф и" -  тел.  7 -65-70
“Калип со”  -  тел.  7  3 0 67;  офи с 7  2 4 86
“Поп ов  -  Комерс” -  ДАП Тел: 7  39 37
ПЪТНА П ОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.А
0888/65  49 19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 всек и ден от  8-
20ч. , събота от  9. 00  -  20 .00 ч.,  н еделя -  п очи-
вен ден
Аптек а "Фарма" -  ж. к.  "Балик " тел . 7-29-31
 9 .00 -  13 .00 ч .,  15 .00-19.00 ч . събота и  неделя
- п оч. дни
Д Р О ГЕ Р И Я “АН И”,  В  ХО Т Е Л  ‘ МАР ИН А
СИТИ’.  ТЕЛ;  0888 151  320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна  централа - тел . 7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел.  7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ К АБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
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 -  ин терн ист и GP. Ул. “Пли ска ” №1  /
срещу Полици ята/ ; тел.: 0899/177 330
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
Д-р Калинова -  вътр. болести, 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
Акупунктура  -  Д -р Христо  Ген ов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” -  Тел: 0579 /7-23 -48; 0882  528 320
НОТАР ИУ СИ
Св ет лин  Илчев-ул. "Черн о море" 28 ,тел.7 -30-12 от
08.00 до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБ НИЦА тел . 7-55-27
8 :00 - 12 :00;  12 :30- 16 :30
Погребално обсл уж ване  “НИССИ” 0897 885  042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за
п огр ебени я -  ден он ощн о ; и зработ в а  и мон ти ра
паметници, снимки.
От ец Стра тия  - тел . 7 51 36
Све щеник Тодор - тел . 7 24  41
Б ИБ Л ИОТЕК И
при  ч-ще"П. Хилен дарски"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 ИСТОРИЧ ЕСКИ МУ ЗЕЙ
ГИМ тел.7- 21-77;  9.00  -  17.00;
ЕТНО ГРАФ СК А К ЪЩА 9 .00 - 17 .00 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КО МПЛЕКС  -  9:00 -  17 :00
ХУД. ГАЛ ЕРИЯ т ел .7- 41- 30 9 .30 - 12 .00ч .;  12 :30 -
18 :00ч .
ПОЛИЦИЯ  т ел . 166;  7 -24 -31; 7-24- 32
ПРОТИВ ОПОЖ АРНА ОХРАНА  т ел.160
ПОЩА И ТЕЛ ЕГ РАФОПОЩ ЕНСК А СЛ УЖ БА
Паричен салон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00;   неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК -  дежурен телефон -  7 21 65
ХОТЕЛ  РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28 -09
ИНТЕРНЕТ - B alchik.N et -  т ел. 7 50  34

Öåíè çà ïóáëèêàöèè
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%
Разни

*Изкупувам земя в общи-
ните: Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево и Варненска
област. Подготовка на доку-
менти. Тел: 0885 83 83 54,
0579 7 70 11      /45-4/

*Купувам земеделски зе-
ми в   цяла България на
най-висо ки  це ни. Тел:
0898/  37 22 71

/13-12/
 *Изкупувам земеделска

земя, малки и големи парце-
ли, във всички райони на До-
бруджа, Североизточна Бъл-
гария. Изгодни цени. Тел:
0887 240 569 От 9.00 до
18.00 часа. /5-4/

*Купувам земеделска зе-
мя в община Балчик, Кавар-
на, Шабла, Ген.Тошево. Съ-
действам за документи.
Тел.0895 71 83  83; 09888
79083 /10-9/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *
апартамент, тухлен, етаж 2,
ул."Дионисополис" №24
Тел. 0895554040 /10-3/

*Пр одавам тухл ен,
едностаен,  обзав еден
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699       /10-5/

*Продавам двустаен
апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699                     /10-5/

* Продавам дворно място
в Промишлената зона на
Балчик. 1000 кв. м. Тел:
0895/68 55 59 /10-1/

*Продавам дворно место
840 кв. м. в Оброчище, с
дървена барака и постройка
за отглеждане на гъби. Тел:
0898/56 45 02           /10-3/

Продавам

*Продавам Опел Вект-
ра, 1,8i, 115 к.с., газов ин-
жекцио, 1996 г. 220 835

км., металик, напълно оп-
служен, ремъци,  свещи,
масла, филтри; предни
въздушни възглавници,
централно заключване,
халогенни фарове за мъ-
гла, зимни гуми. Цена:
3300 лв. Тел:0899 929
600 /10-6/

*Продавам: 1. В с. Со-
колово къща, с прилежа-
ща площ 1718 кв. м. 2.
Градинска площ в с. Со-
колово, без постройка,
1500 кв. м. Двата парцела
са съседни. Цена по спо-
разумение. Тел: 052/ 34 19
81; 0899 42 33 28  /7-7/

* Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст. планина" до пожар-
ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път. Стара цена
25 000 лв., нова цена 20  000
лв. Тел:0889/61 47 62 /
10-3/

*Продавам голям ап. в ж.к
Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 440 709

*Продавам тристаен
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ОВЕН
Настроението ви ще е променливо и не-

прекъснато ще сменяте идеите си. Нужда-
ете се от спокойствие и трезво да обмис-
лите ситуацията. Ако трябва потърсете съ-

вет от специалист по отношение на проблема, който ви
измъчва. Мислете повече за уюта си, намерете нещо, кое-
то би ви разтоварило.

ТЕЛЕЦ
Ще можете да се похвалите с късмет в

делови план. Дава ви се възможност за до-
бри печалби от бизнес, свързан с интелек-
туален труд, реклама или търговия. За целта

е важно да поддържате добри взаимоотношения с колеги-
те и хората около вас. Ще се впуснете в ново начинание с
много страст и желание.

БЛ ИЗНАЦИ
Ще се радвате на успехи и постигане на

целите, които сте си поставили. С мини-
мални усилия ще имате всичко, което по-
желаете. Авторитетна личност ще окаже

помощ на кариерата ви, особено при  финансовите конта-
кти. От вас се изисква дипломатичност и повече постоян-
ство. Усмихваите се повече.

РАК
Тази седмица ще е приятна за повечето

от вас. Отнасяте се добре с всички около
вас и скоро ще се зарадвате на голямо вни-
мание проявено от близките ви. За съжале-

ние не всичко в любовния ви живот върви успешно, и е
твърде възможно да изоставите някои от приоритетите си.
Действайте внимателно и се вслушвайте повече в сърцето си.

ЛЪВ
 Бъдете внимателни с предложение, кое-

то не е продиктувано от искрени чувства.
По здравословен въпрос задължително се
консултирайте със специалист. Постепен-

но навлизате в желаната форма. Интелектуалните ви зани-
мания ще бъдат много плодотворни. Постигате напредък
в отношенията си с желана личност.

ДЕВА
Очаква ви вълнуваща седмица. Изпъл-

нени сте с кураж по отношение на емоци-
оналните си бариери. Сега е момента да
покажете какво мислите, без да се притес-

нявате от впечатлението, което ще оставите у другите.
Физическият ви  тонус е добър. Мнозина от вас се наст-
ройват ваканционно. Имайте повече търпение.

ВЕЗНИ
Имате шансове да успеете да се справи-

те с планираното. Наблегнете на неотлож-
ните задачи и се концентрирайте макси-
мално. Не забравяйте да се усмихвате, най-
вече, когато сте с любимия ви човек. За да

се стигне до взаимно разбирателство ще трябва да сте
готови  на повече компромиси.

СК ОР ПИОН
 Предстои ви успешна семица в делови

план. Ще ви споходят финансови придо-
бивки, но по-ценното за вас е успокоение-
то, на което ще се радвате. То е предпоста-

вка за професионален просперитет и чудесно условие за
духовно развитие. Интелектуалните ви  търсения ще сре-
щнат подкрепа в лицето на близък приятел .

СТРЕЛЕЦ
Постарайте се да погледнете на всичко

около вас по различен начин. Това ще ви
помогне да разберете много въпроси, ко-
ито са ви убягвали досега. Не се впечатля-

вайте от неща, които може да чуете за себе си. Конфликти
в семейството застрашават да влошат добрия климат. Про-
явете повече разбиране и ги избегнете.

К ОЗИРОГ
 За предпочитане е да изпълните всич-

ките си ангажименти, които сте поели към
роднините си. Заплашва ви некоректно от-
ношение към вас, за това споделяйте мис-

лите си само с проверени хора. С интимният партньор
бъдете още по-внимателни. Като цяло днес ви очаква спо-
лука, но само при условие, че сте упорити.

ВОДОЛЕЙ
Имате много нови  идеи, които очакват

приложение наяве. Добронамерени ще са
взаимоотношенията ви  както с партньори-
те, така и в семейството. Седмицата ще

донесе сполука при  реализацията на по-нестандартните
ви  желания. Сега е момента да действате. Колебанието
само може да забави успехите ви.

РИБ И
Ще сте заети с повече ангажименти. За-

силени делови контакти. Има хора от обк-
ръжението ви, които ще се опитат де рабо-
тят против вас, но безуспешно. Материал-

ното ви състояние скоро ще се подобри осезаемо, в резул-
тат на една успешно приключена сделка. Шансове за при-
äîáèâêà í à í îâ äîì  çà í ÿêîè îò âàñ.                          /Б.Т/

ÓÑ íà êîîïåðàöèÿ
“×åðíî ìîðå - Áàë÷èê”

свиква Общо годишно отчетно събрание на 16.04.2016 г. /събота/ от 8:00
часа в залата на читалище “Васил Левски - 1959”, град Балчик при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.Освобождаване на член-кооператори, приемане на член-кооператори.
2. Отчет на УС.
3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад.
5. Приемане на разчет за стопанската 2015/2016 г. и избор на одитор.

Съгласно Закона за кооперациите (чл.17, ал.2), ако не  се  явят необходими-
ят брой членове, събранието ще се проведе в същия ден (16 април 2016 г.), на
същото място (залата на читалище “Васил Левски - 1959”) от 9:00 часа, при
същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Фестивалът е с 3 благотворителни цели:
-Част от събраните средства ще бъдат дарени за благотворителност за

закупуване на медицинска техника.
-Събитието ще е безплатно за ученици, като целта ни е да промотираме

здравословният начин на живот и спорта като част от него.
-Третата кауза, която ще подкрепим е за рециклиране на отпадъци. Всички

пластмасови капачки, събрани по време на фестивала ще бъдат дарени на
организация, която се занимава с рециплиране и благотворителност.

Програма*:                            ФУЛПАС: 35 лв
Събота 16.04.2016
12:00-13:00 Zumba Kids
12:00-13:00 Aqua Zumba (с предварително записване)
13:30-14:30 Zumba Sentao (с предварително записване)
14:45-15:45 Zumba Step (с предварително записване)
16:15-17:15 Батут (с предварително записване)
17:30-18:30 Bulgarian Bag със Suples Master Николай Станчев (с

предварително записване)
19:00-20:00 Zumba Master Class with Monica Lejman ZES
20:00-21:00 Zumba PARTY Class
Неделя 17.04.2016
9:00-10:00 Йога
10:15-11:45 БиС - Благотворителност и Спорт
11:00-12:00 Aqua Zumba (с предварително записване)
12:15-13:15 Zumba Toning (с предварително записване)
13:30-14:30 Port de bras
15:00-16:00 Bulgarian Bag със Suples Master Николай Станчев (с

предварително записване)
17:00-18:30 Kangoo Jumps Master Class with Kinga Sebasti en (с

предварително записване)
19:00-21:00 Zumba Master Class
НАСТАНЯВАНЕ: х-л Черно Море - нощувка, закуска, вечеря и фулпас

(един човек в двойна стая):
1 нощувка/човек - 80лв, 2 нощувки/човек - 125лв, 3 нощувки/човек - 170лв
х-л Черно Море в реновирана стая - нощувка, закуска, вечеря и фулпас

(един човек в двойна стая):
1 нощувка/човек - 95лв, 2 нощувки/човек - 155лв, 3 нощувки/човек - 215лв
х-л Димят - нощувка, закуска, вечеря и фулпас (един човек в двойна стая):
1 нощувка/човек - 110лв, 2 нощувки/човек - 185лв, 3 нощувки/човек - 260лв

Събитието е с подкрепата на Община Варна и титлата "Варна -
Европейска младежка столица 2017"

II Ïðîëåòåí ÇÓÌÁÀ ôåñòèâàë ùå
ñå ïðîâåäå íà 16 - 17 Àïðèë 2016ã
â çàëà “Êîíãðåñíà” íà Äâîðåö íà

êóëòóðàòà è ñïîðòà.

*Търся персонал за хра-
нителни стоки и бърза заку-
ска, на “Икантълъка” (мом-
че и момиче)

Тел: 0899/720942 /2-1/
*  Давам на безвъзмедна

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

Тел:052/341981; 0899 42
33 28                           /7-7/




