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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 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);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
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 - 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 - 19.00 ч. събота: 8.00 - 12.00; неделя - почивен ден 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
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 тел. 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
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, 8.30 - 17.00;
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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Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени

дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;

0877 407 352 /6-6/

Електронно реле“Дневни светлини”

Продавам
* Продавам апартамент,

2 стаи, в блок № 5.
Тел: 0893 792 190    /4-4/
* Продавам 500 кв.м.

дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,

Балчик. Цена по догова-
ряне. Тел: 0898 34 33 44 /
10-4/

* П р од а в а м  и з г од н о
парцел 640 кв.м в  регу-
ла ция , на ул.  “Ст.  пла-
н и н а ”  д о п ож а рн а та  и
летище Балчик с лице на
асфалтов път.

Цена по договаряне от
собственика,0% коми-сионна.

Тел: 0889 614 762    /4-4/
*Продавам 2 разтегателни
фотьойла, удобни за легла.
Тел: 0899 154 601     /4-1/

Разни
*Извършвам счетоводни
услуги.
Тел: 0579/75356        /5-1/
 * Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-гео-
ложки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-7/

*Давам под наем
гарсониера в гр. Добрич,
бул. 25 септември № 39.

Тел: 0888 403 211    /4-1/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-21/
* “Биг Бен” - гр. Балчик

започва курсове по:
- компютърна грамот-

ност;
- английски език;
- немски език;
- български език за

чужденци;
Организират се курсове

и по испански, френски,
руски, румънски и др. ези-
ци за всички възрасти.

      За контакти:
0579/ 7-20-17; 0886 563

216; 0896 310 535;

Facebook.com/Big Ben/
Balchik

* Купувам зем. земя в
Балчик, Царичино, Гур-
ково, Тригорци, Соколово,
Сенокос, Змеево, Дропла и
Храброво.
  Тел: 0886 462 784; 0878
462 784                        /2-2/
* Купувам зем. земя в Каварна,
Шабла, Дуран-кулак, Ген.
Тошево, Доб-рич, Тервел,
Тутракан, Силистра.
   Тел: 0878 462 784; 0886
462 784                        /2-2/

Купувам
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ОВЕН
Тази седмица не се колебайте да

рискувайте, ако това се окаже път към
успеха ви. Притежавате нужният потенциал
за да се справите успешно със задачите,

които си поставяте. Търпението също няма да ви е излишно.
Седмицата е свързана и със значителни парични
постъпления за част от представителите на знака.

ТЕЛЕЦ
Тази седмица успявате бързо да се

приспособите към всяка нова ситуация. Не
прекалявайте с ласкателствата и бъдете по-
сдържани в отношенията си с непознати.

Прекомерната ви чувствителност може да ви изиграе лоша
шега. Имате интересни идеи, които ще трябва да почакат
по-благоприятен момент за реализация.

БЛИЗНАЦИ
Тази седмица благоприятства напредък

във всички насоки. Възползвайте се
максимално от обстоятелствата.
Здравословни проблеми могат да се обадят,

затова вземете своевременно мерки. Използвайте познанствата
и контактите, които имате пълноценно. Имате шанса да
получите онова, към което се стремите в личен план.

РАК
Тази седмица обещава да бъде от най-

успешните ви напоследък. Какво по-добро
начало на седмицата. Одобрението на
околните ще ви съпътства на всяка крачка.
Не пренебрегвайте ангажиментите си в

личен план. Можете да направите много за да облекчите
положението си. Всичко зависи от вас. Действайте разумно
и деликатно.

ЛЪВ
Очаква ви сравнително спокойна

седмица. Отдавна плануваните покупки е
добре да почакат. Семейните ви
ангажименти ще са с предимство. Там не

ви очакват някакви изненади, просто има неща, които не
търпят отлагане. На някои от вас ще им се наложи да
пътуват по работа.

ДЕВА
Тази седмица започва с редица

ангажименти, но и с добро настроение. За
някои от вас предизвикателствата са
стимулиращи. Можете да успокоите

темпото в личен план. Там ще се радвате на разбирателство
с всички около вас. Ще бъдете приятно изненадани от
предложението, което получавате.

ВЕЗНИ
Тази седмица ще трябва да положите

достатъчно усилия, за да останете доволни
от себе си. Работата ви ще е напрегната.
Очакват ви доста ангажименти, но ако

разпределите времето си правилно ще успеете да
съхраните свежо настроението си през цялата седмица.
Обърнете внимание на въпросите, вълнуващи сърдечния
ви партньор.

СКОРПИ ОН
Особено успешна седмица очаква онези

от вас, чието ежедневие е непосредствено
свързано с изкуството. Не се спирайте,
всичко е във ваши ръце. Непредвидени

разходи могат да объркат плановете ви, но за кратко.
Приемете с чувство за хумор всичко, което ви се случва в
личен план. Едва ли ще е нещо, което да ви притесни.

СТРЕЛЕЦ
Някои от вас ще трябва да се съсредоточат

повече върху професионалната си ориентация.
Потърсете скритите таланти в себе си и ги
оползотворете. Не мислете, че това, с което се

занимавате е единственото, на което сте способни. Използвайте
потенциала си пълноценно. Времето работи за вас.

КОЗИРОГ
Очаква ви успешна и динамична

седмица. Имате шанса да постигнете
целите си във вида, към който сте се
стремили. Опитайте се да извлечете
максималното от всичко, което ви се

предлага. Вечерта направете удоволствие на семейството
си с приятна изненада. Усмивките им ще ви накарат да се
почувствате чудесно.

ВОДОЛЕЙ
Успешна седмица предстои на онези от

вас, които се занимават с творческа дейност.
Имате прекрасни идеи, необходимо е само
да пристъпите към изпълнението им. Не

мислете за другите, съсредоточете се върху собствената
си работа.

РИБИ
Работете по задачите на седмицата, за да

не останете неприятно изненадани.
Усилията може и да не ви донесат
удовлетворение, но това е моментно

стечение на обстоятелствата. Устремени сте към нова
любовна връзка с представител на огнените зодии. Не
действайте прибързано и можете да се надявате на успех.

С тонизиращо весело
настроение и детска уст-
ремност прозвуча праз-
ничният годишен концерт
на учениците от детската
музикална школа при ч-
ще „П.Хилендарски” на 28
май 2013 г. в църквата
„Св.Св.Константин и Еле-
на”. Навярно много отда-
вна не имало тук толкова
емоционална публика, ко-
ято да аплодира малките
изпълнители и техните му-
зикални педагози Мария-
на Тихолова /пиано/ и
Ивелина Илиева /акорде-
он/. Децата бяха разделе-
ни в 4 възрастови групи и
чухме 20 техни изпълне-
ния на творби от П.Ха-
джиев, Л.Пипков, В.Сто-
янов, Св.Обретенов, Вер-
ди, Бах, Моцарт…

Радостно е, че тези мал-
ки дарования вече импро-
визират, когато застанат
пред рояла и акордеона.
С каква настойчивост, ста-
рание и упоритост търсят
с детските си пръстчета
клавишите, възпроизвеж-
дайки най-вярното и съще-
ственото за истинската
музика! Как тези деца за
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миг ни убедиха, че всичко
наоколо е толкова хубаво,
както истинността в детс-
ките въпроси. Мили деца,
не ни се сърдете и бъдете,
както досега – много сни-
зходителни към нас, въз-
растните.

Детската музикална
школа е утвърдено звено
в ч-ще „П.Хилендарски”.
Тя усъвършенства музи-
калната култура на деца-
та. Тази година заработи
клас по китара, а от мина-
лата има и клас по акорде-
он. Резултатите от този
труд не закъсняха, защо-
то вече имаме трета наг-
рада от Втория национа-
лен конкурс с междуна-
родно участие „Танцува-
щи клавиши” в гр.Нови
пазар, в лицето на акорде-
ониста от втора възрасто-
ва група Светослав Ивай-
лов Ников. В първия об-
ластен конкурс за млади
пианисти в град Добрич
вече имаме и изявени бал-
чиклийчета: Никола Колев
Янков -1 награда във вто-
ра възрастова група; Ра-
достина Георгиева Койче-
ва – 2 награда във втора

възрастова група; Хрис-
то Галинов Георгиев – 3
награда в първа възрас-
това група.

Може би трябва да спо-
мена за условията, при ко-
ито се работи с тези деца,
защото основна част от тях
живеят в кв.”Левски” и от
много години уроците са
преместени в НЧ „В.Лев-
ски” и ОУ „Антим І”.

В този ден най-развъл-
нувани бяха зрителите,
като започнем от дядото
на Петя Кирилова – стис-
нал пръстите си от вълне-
ние, майката на 4-годиш-
ната пианистка Вероника
– д-р Цв.Дончева, възтор-
женото по-малко сестри-
че на каката Албена Же-
лезова…

И този път, именно малки-
те жители на нашия град, ни
заредиха с оптимистично на-
строение, защото всичко, ко-
ето ни демонстрираха, беше
като неуловим порив. Всич-
ко беше чисто и непринуде-
но, наситено с въображение.
По този магически начин бя-
хме пленени о попаднахме в
непокварения детски свят.

Георги ЙОВЧЕВ

Единствено старият войн М. Йочев и негови съратници поднесоха цветя
на паметника, по случай 2 юни.                                                Фото: М. КОСТОВА




