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 * Обяви * Обяви * Обяви *

Ресторант  Балчик
предлага всеки ден
различно обедно
меню и доставка

по офисите и
домовете.

Тел. за заявка:
7 - 28 - 09

  0893 576 410

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  6.30  7.15;    8.00;    8.45;    9.30;  10.00
10.30;  11.05;  11.30;12.00. 13.00;  14:00;  14.30;14.50;
15.30;15.50;  16.30; 17.20; 18.00;18.30;19.00;19.50
Балчик - Варна 6.30; 7:30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30;  10.00; 10.30;
11.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.00; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30;
15.10/само с. и н./; 15.30; 16.30; 17.20; 17.30; 18.00; 18.10; 18.30; 19.30
Балчик  -Шабла  8.30;  9.35; 9.50/без  с.  и н./;13.20;16.00
Балчик  - Шабла- Граничар 9.10  /само  с. и н./
Балчик  -  Каварна  14.30
Балчик-Гурково-Тригорци  6.30;13.30/без  петък,  с.  и
н./13.45  /п/; 16.00  /само с.  и н./;  16.15  / без с.  и н./
Балчик  -  Храброво  -  Стефаново  13.00; 17.00;
Балчик-Дропла-Змеево  6.30/;  12.10;12.20/без  с.  и  н./
Балчик - Одърци - Д-ч 7.10/без с. и н./; 12.40 /без с. и н./; 13.10 ч. /с. и н./;17.10
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/
раб  време  8-12;  15-18.30  ч.  събота  9-12.30  ч.
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  Прахалчева  -Хирург    Хомеопатия  0887/484  957
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
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
ПОГРЕБАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ “Нисси” 089/7 88 50 42
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
КАБЕЛНИ  ТЕЛЕВИЗИИ
"Херос  Ком"  тел.  7-50-24
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи  целогодишно.  тел:  7-28-09
 ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net -  тел. 7  50 34
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Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”
Балчик можете да направите

във всички пощенски станции
на Общината и в книжарница

“Рива” / до Музея /

Ñåäìè÷åí
õîðîñêîï

ци, Соколово, Змеево,
Дропла Тел: 0878 438
684, 0899 457 479

Наеми
 *Давам под наем апар-
тамент  в  Балик,  бл17
Тел: 0889 861 452 /3-2/

Разни
*Продавам  четири

двойки фазани по 40 лева
двойката.

Тел. 0899 836 964
*Рекламна  агенция

“BKdesign” Компл. “Марина
Сити” предлага; Предпечат
и печат, визитки, флаери,
брошури, плакати, сувени-
ри, надписи от фолио, тран-
спаранти, знамена, табели,
светещи табели, обемни бу-
кви, облепяне на автомоби-
ли, билбордове.

Тел :0888 94 25 23

Продавам
*Продавам  двустаен

апартамент в кв. Левс-
ки  гр.  Балчик,  панел.
Последен етаж.

Цена: 16 000 евро.
Тел: 0889 656 563  /1-1/
*Продавам комбини-

рана  детска  количка,
става люлка;цвят зелен,
с чанта; три положения
на седялката  /легнало,
полулегнало,  седнало/
100 лева /цената подле-
жи на коментар/

Тел: 0885 065 835, 0897
457 103                    /10-8/

Купувам
*Купувам  земеделска
земя  в Балчик, Гурко-
во, Царичино, Тригор-

*Хотел “Балчик” има
свободни стаи
 за работници.
Тел: 7 - 28 - 09

ОВЕН
Ангажименти свързани  с  други  хора ще

ви  отнемат  по-голямата  част  от  времето
тази    седмица.  Обърнете  им  нужното
внимание,  за да  си спестите от свободното

си  време.  Ще  трябва  да  вземате  решения  и  бързо  да
реагирате  на  тях.  В  служебните  си  дела  ще  спазите
сроковете,  въпреки  натовареността  си.

ТЕЛЕЦ
През  новата  работна  седмица  ще

съчетаете  действията  си  с  партньор  и
работата  ще  ви  носи  удовлетворение.  В
даден момент ще  се  наложи  да  направите

труден избор, но той ще бъде улеснен  от съвета на колега.
Ще спечелите допълнителни доходи  от  едно предложение,
и  то  може да  се превърне в основен  бизнес  за вас.

БЛИЗНАЦИ
Изпълнени сте с конкретни идеи и смятате

да  ги  осъществите.  Предпочитате  да
работите  самостоятелно,  така  сте наясно  с
онова,  което  правите.  Постарайте  се  да

приключите в рамките  на седмицата  с  въпрос,  не търпящ
отлагане. Съобразявайте  се  с даденостите. Вечерта ще ви
се  предложат  удоволствия.

РАК
Откриват  се  възможности,  от  които  ще

съумеете  да  се  възползвате.  Ще  получите
предложение за  съвместна работа с приятел
или  колега.  Отношенията  ви  с  интимния

партньор се  стабилизират  и  може  да  градите  планове  за
бъдещето  си.  Навлизате  в  по-ведър  период,  новостите
предстоят.

ЛЪВ
На някои ще им  се наложи да довършват

задачи,  започнати от предишната  седмица.
Разпределете времето си,  за да ви стигне  за
всичко,  което  правите.  Разчитате  на  човек

от  обкръжението  си  да  свърши  работата,  която  сте  му
възложили,  и  няма  да  ви  разочарова.  Добра  новина  от
роднини,  живеещи  в друго  населено  място.

ДЕВА
Всичко, което не сте успели да довършите

през изминалата  седмица ще се  наложи  да
го приключите сега. Работата ви в  колектив
ще  е  ползотворна.  Привличате

съмишленици  с начина, по който планирате да се справите
с  даден  проблем.  Очаква  ви  предложение,  което  ще  ви
накара  доста да се замислите.

ВЕЗНИ
Седмицата  ви  ще  е  заета  със  задачи,

планирани  от  предишните  дни.
Споразумение  с  партньори  ще  ви  донесе
нови, работни ангажименти и  ще  повиши

доходите  ви. Вечерта  също  ви  очакват преживявания, но
от  по-ведър  характер.  Любовна  среща  ще  ви  изпълни  с
вълнения,  които  ще  отговорят  на  очакванията  ви.

СКОРПИ ОН
Делово  предложение,  към  което  ще  се

отнесете  резервирано,  но  помислете.
Възползвайте  се  от  шанса.  Очертава  се
добро сътрудничество  с  човек,  с  който  ви

свързват  отминали  успехи.  Възможно  е  да  срещнете
разногласия  в  семейството.  От  вас  зависи  да  ги  решите.
Бъдете  позитивни.

СТРЕЛЕЦ
Стойте настрана  от  всякакви  конфликти,

те  само  биха  могли да  объркат  плановете
ви. Не  се  ангажирайте  и  с  проблемите  на
приятел,  защото  няма  да  сте  му  полезни.

Погледнете  по-отговорно към собствените си  задачи, имате
такива  в  изобилие.  Финансов  въпрос  ще  намери  своето
решение и  това ще даде тласък  на делата  ви.

КОЗИРОГ
С настроение ще се впуснете в изпълнение

на свое намерение, което  отдавна  отлагате.
Добре подготвени сте и едва ли ще срещнете
пречки в  осъществяването му. Ще получите

информация,  касаеща  плановете  на  близък  човек,  не  се
колебайте  да  го  уведомите.  В  личен  план  сте  прекалено
емоционални, обуздайте поривите  си.

ВОДОЛЕЙ
Ще  станете  приносител  на  новина,

касаеща  работата  на  повече  хора.  Ще
успеете  да  се справите  със  ситуацията,  но
не без помощта на обкръжението си. Имайте

предвид,  че  част  от  делата  ви  ще  се  развият  по-бързо,
отколкото  очаквате.  Добре  е  да  не  пренебрегвате  онова,
към което  ви  съветват.

РИБИ
Добре  преценявате,  че  ангажирането  ви

с много  задачи  може  да  осуети  плановете
ви. Няма да ви липсва подкрепа, стига да я
потърсите. Потиснете чувствителността си,

често  давате  воля  на  недобри  мисли,  а  не  бива  да
предизвиквате така събитията.  Бъдете  ведри,  усмихнати и
добри, и  нещата  ви  ще потръгнат.

    /Б.Т./
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Ние, най-бедните, ста-
ваме  гарант  за  6,09
млрд.евро по новия Ев-
ропейски механизъм за
стабилност,  който  ще
разполага със 700 млрд.
евро след 2013 г. Отдел-
но ще трябва да внесем
700 млн. в капитала му
от 80 млрд. евро.

Нашия герой Б.Бори-
сов  обяви  в  Брюксел,
че  ни  присъединява
към    “Пакт  за  еврото
плюс”. Ура……..

В  новия пакт  участ-
вуват 17 стари и новите
шест страни. Отказаха
Англия, Унгария, Чехия
и Швеция. Славянските
евреи пак ни  показаха
среден  пръст. Това ни
дава  възможност,  ако
ни се наложи да   тър-
сим кредити, те да бъ-
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дат по-благоприятни.
Сега  внимание!  За-

дължени сме ако някоя
затъне, другите да  пога-
сят дълговете и. Гърция
взе 110 млрд. евро, а Ир-
ландия - 85. Ами ако за-
тъне Италия?  Там неща-
та ще бъдат в трилиони.

И ние с бедния си гъз
затваряме  амбразура-
та! А мързеливите тари-
кати- гърците , които ни
ядат агнетата, сиренето
и  много  други  неща,
получават  средна  зап-
лата1500  евро,  мини-
мална 730 евро, и мини-
мална пенсия 486 евро!
Не Ви ли звучи позна-
то;  от  всекиму  според
възможностите, всеки-
му  според  потребнос-
тите. Но тъй като изядо-
ха  400 млрд. нашия  дял

в  гаранциите  е  4/7  от
6,09, т,е, 3,5 млрд, и ис-
каме,  не  искаме,  ще
платим. След това  ще
чакаме следващите със
затаен дъх- дано да не
фалират. Само  Народ-
ното събрание ратифи-
цира или денонсира до-
говори  за  финансови
задължения  на държа-
вата. Чл.85 ал.1 т.4 от
Конституцията  обхва-
ща  този  казус.  И  сега
топката  е  в  полето  на
депутатите. Не се съм-
нявам, че тези продаж-
ни герои, харчещи  ме-
сечно 20 000 лв./ 5 000
лв. заплата и участие в
комисии,  а  отделно
15 000 лв. за разходи/ ще
гласуват това решение
на Б.Б.  Ще видим дали
съм прав!

Г.ЙОРДАНОВ-ГОГО

На 25 март 2011 г. в гр.
Добрич се проведе об-
ластното първенство по
шахмат за училищата от
региона.  Община  Бал-
чик  беше  представена
от ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” –  училищен
първенец на общинско-
то първенство.

Отборът беше в след-
ния  състав:  Светослав

Ников – 2 кл., Алексан-
дър  Димитров –  6  кл.,
Ерик  Торосян  –  6  кл.,
Цвета Давидкова – 6 кл.

В състезанието взеха
участие 4 отбора – Доб-
рич, Балчик, Г.Тошево  и
с.Победа.  В  първата
среща училищният пре-
дставител  на  Община
Балчик успая да победи
с 3:1 амбициозния отбор

на гр.Г.Тошево. Добра-
та  игра  продължи и  в
крайното класиране де-
цата от ОУ „Св.Св.Кирил
и Методий” се класила-
ха на второ място. В по-
следния кръг те напра-
виха  2:2  с  отбора  на
гр.Добрич  –  безспор-
ния фаворит в състеза-
нието.

Красимир КИРЧЕВ

Ó÷èëèùíî ïúðâåíñòâî
ïî øàõìàò

Извършва хидроизолация на покриви по
всички технологии, ремонт на покриви, монтаж
на конструкции, монтаж на улуци, водосточни

тръби, монтаж на ламарина, битумни
керемиди, ондолин, монтаж на гипс картон, на

теракот и фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,

с договор и гаранция

Òåë:0899 175 266
0887 716 779

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

/4-3/

0885  97  91  10    /10-7/
bkreklama@gmail.com

*Монтаж на домофонни
уредби и SOS ел. услуги

Тел 0887 635 71 /10-7/




