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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
Балч ик - Гробище н парк /стар и нов /- от Пл.
“Рибарски” 8.50; 10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00 (без неделя); 8.00; 9.20;  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
Добрич-Балчик 07.10;08.30;09.30;10.00;12.20;15;15.30;18.30
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.14/без
с.и н./; 13.30; 15.05 (само с.и н.) 15.30; 16.30; 17.20;18.00;18.10
Варна-Балчик 09:30;13.30;18:00
Балчик-Шабла 8.30;9.10/само с. и н. 9.50;13.20;16.00;19.20
/на болницата/
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 08:30; 9:50; 10.24; 13:20; 14.25; 16:00
Балчик-Гурково-Тригорци  7.30; 16.15
Балчик - Дъбрава 15:20
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква 14:00
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
Автобуси “Етап”; Тел: 0894344049
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
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни
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
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
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
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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Балчик, улица “Ком” № 11

Тел: 0896 44 25 26 /5-3/
*Фирма изкупува неог-

раничено количество земе-
делска земя в общини: Балчик,
Каварна, Шабла и Г. Тошево.

Тел: 0885 83 83 54,
0579 7 70 11       /45-42/
*Купувам земеделски земи

в  Балчишки, Каварненски, Ген.
То шевс ки, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки регио ни. Тел: 0878
462784, 0886462784 /8-5/

*Изкупувам земеделска

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

*Продавам Опел Вектра,
1,8i, 115 к.с., газов инжек-

Продавам Разни

Ресторант
“Балчик” предлага

разнообразно
обедно меню.

Тел.: 0579 / 7 28 09

Îòêðèâàíå íà èçëîæáà â Áàë÷èê
îò ðèñóíêè íà ãþðãåâñêèòå äåöà

Деца от Балчик, по-
канени с родителите
си, участваха в тър-
жественото открива-
не на изложбата от
рисунки на гюргевс-
ките деца. Специално
от Румъния детските
творби са донесени
от Снежанка Желяз-
кова, председател на
Интернешънъл Инер
Уийл /ИИУ/, женска-
та организация към
Ротари клуб.

На Международния
ден на детето - 1 юни,

детските рисунки на
балчиклийчетата,
които те изработиха
в Общинския детски
комплекс Балчик, с
директор Тинка Си-
вриева, бяха подре-
дени в изложбената
зала "Тихото гнездо"
в ДКИ КЦ "Двореца"
- Балчик.

Сега рисувателни-
те опити на повече
от 50 деца от с.Об-
рочище и град Бал-
чик са експонирани в
град Гюргево.

Те са подбрани от
учителките, препода-
вателките и художни-
ци  Лила Атанасова,
Надежда Александ-
рова от Балчик и
с.Оброчище. "Децата
рисуваха светлината"
и сами бяха огрени от
нея - каза на открива-
нето на изложбата
във фоайето на Общи-
на Балчик Снежанка
Желязкова - прези-
дент на ИИУ Балчик.

Фото: Маруся
КОСТОВА

Снежанка Желязкова, президент на ИИУ гр. Балчик връчва дип-
ломите за участие на децата от Оброчище на Николай Стамов, член
на Ротари клуб от с.Оброчище, да ги предаде лично на заслужили-
те участници.                                          фото: Маруся КОСТОВА

Организаторките  от Интернешънъл Инер Уийл /ИИУ/, женската
организция към Ротари клуб Балчик, с президент Снежанка
Желязкова,  заедно с децата-творци, участвали с рисунки в
изложбата на румънските ротарианки в град Гюргево. Фото: /Б.Т./

Ñåäìè÷åí õîðîñêîï
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.               СКОРПИОН

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. Приятна среща ще разведри вечерта ви.
Възможно е ново сърдечно увлечение.

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.

                                                                                 /БТ/

*Рускиня с английска
филология търси работа.

земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна
България. Изгодни цени.
Тел: 0887 240 569 От 9.00
до 18.00 часа. /5-3/

*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна, Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-3/

споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28  /7-1/

*Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация,
на ул. "Ст. планина" до по-
жарната и летище Балчик с
лице на асфалтов път. Стара
цена 25 000 лв., нова цена
20  000 лв.

*Продавам голям ап. в
ж.к Балик - 4 ет.

Тел: 0898 440 709

цио, 1996 г. 220 835 км., ме-
талик, напълно опслужен,
ремъци, свещи, масла, фил-
три; предни въздушни въз-
главници, централно заклю-
чване, халогенни фарове за
мъгла, зимни гуми. Цена:
3300 лв. Тел:0899 929 600 /
10-10/

*Продавам: 1. В с.
Соколово къща, с
прилежаща площ 1718 кв.
м. 2. Градинска площ в с.
Соколово, без постройка,
1500 кв. м. Двата парцела
са съседни. Цена по

Тел: 0897 465 260 /10-6/
* Давам на безвъзмедна

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

Тел: 052/ 34 19 81
        0899 42 33 28 /7-1/
* Ремонт на вили
Тел: 0895 037550  /30-20/

 PETYA NAILS

Студио за маникюр,
педикюр,  ноктопластика,

 Балчик, ул.”П.К.Яворов” № 16
/срещу Горското стопанство/

Тел. 089 4476 554

дизайн на нокти

Ñîôèéñêèÿò òåàòúð íà Àðìèÿòà  - íà 2 þëè
â Áàë÷èê! Çàïîâÿäàéòå!

На 2 юли 2015 г. в град Балчик ще гостува Софийският театър на Армията със
спектакъла "Много шум за нищо " в залата на Читалище „Паисий Хилендарски

1870” Балчик от 19 часа. Цените на билетите са от 8 и 10 лв.,
за пенсионери и ученици по 6 лв.




