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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
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 апартамент без

посредник.
Тел: 0895 733 993

*Купувам земеделска зе-
мя в  Гурково, Царичино,
Три горц и ,  Соколов о,
Дропла, Кремена, Сено-
ко с,  Ба лч и к .  И зготвям
документи.
Тел: 0888 427 288, 0895,
718 383                        /2-2/
*Купувам земеделска земя в
общ. Балчик, Каварна, Г. То-
шево, Шабла, Добрич, Кру-
шари. Плащам веднага.
Тел: 0888 427 288,
0895, 718 383              /2-2/

Продавам
*Продавам изгодно

парцел 640 кв.м в
регулация, на ул. “Ст.

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

планина” до пожарната и
летище Балчик с лице на
асфалтов път.

Цена по договаряне от
собственика, 0%
комисионна.

Тел: 0889 614 762    /4-1/
*Продавам апартамент

НС зад общински пазар в
жк “Балик” и панелен апар-
тамент с обзавеждането.

Тел: 0889 921 187, 0885
011 694                        /5-2/

*Прода в ам  ми кробус
“ Форд Т ра нзи т” ,  1 5 +1 ,
лицензиран, 2000 г.,  мо-
же и с работно място до-
говаряне

Тел: 0886 746 761

Разни
*Търся квартиранти за

самостоятелна боксониера,
напълно обзаведена, с

климатик, без хазяи във
Варна близо до лятно кино
“Тракия”.

Тел: 0889 888 972
052 780 908
052 803 248
*Давам под наем магазин

на ул. Черно море, близо
до морето.

Тел: 0889 614 873 /1-1/
*Търся продавачка за

щанд “Сувенири и бижуте-
рия”. Комуникативни хора,
с език, са с предимство.

Тел: 0896 116 619, 0884
561 031                         /2-1/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-17/
*Търся работа като

администратор, нощна
смяна - с руски, румънски
и чешки език.

Тел: 0888 699 662 /4-3/

ОВЕН
Привлечени сте от личност, която също

не е безразлична към вас. Ако се стремите
към връзка, то инициативата трябва да бъде
ваша. На работното място шансовете ви за

професионална изява се увеличат, но не оставяйте работата
си на заден план. Отдавайте заслуженото на колегите си, с
тяхна помощ ще можете да вървите напред.

ТЕЛЕЦ
Няма да ви липсват ангажименти и за да

се справите не бива да си губите времето по
несъществени неща. Проблеми с роднини
могат да помрачат настроението ви.

Уважавайте нуждите им, независимо, че те ви натоварват
повече. Едно ново запознанство ще превърнете в романтична
връзка, ще се насладите на взаимност и силни чувства.

БЛИЗНАЦИ
Прецизни сте в делата си, отдавате

нужното внимание на детайлите и това ви
носи предимства. Бъдете сигурни, че
усилията ви ще дадат резултати.

Благодарение на контактите си е възможно да промените
работата си. Духовността ви ще ви помогне да прозрете
по-скоро в една истина и да извлечете поука за себе си.

РАК
Обърнете внимание на служебен

въпрос, който крие зад себе си нечие
двусмислено поведение. Предизвикайте
откровен разговор и изяснете позициите

си. Вие сигурно имате свои планове за седмицата, но е
твърде възможно да ги промените, но все пак следвайте
желанията си.

ЛЪВ
Ако работите в колектив търсете

мнението на колегите си и заедно вземайте
решенията. Седмицата ще благоприятства
нови идеи и оригинални хрумвания. Нищо

важно няма да остане несвършено. Така устремени към
целта си ще привличате любовта и парите. Ще изпитате
моменти на споделено щастие.

ДЕВА
Не скъпете помощта си, това ще ви

накара да се чувствате полезни и нужни
някому. Пред вас се откриват добри
перспективи за личен напредък. Бъдете

последователни и обмисляйте всяка своя стъпка. Ако
можете да се възползвате от нечие, добро предложение,
не се колебайте. Направете го.

ВЕЗНИ
Не споделяйте с околните намеренията

си, това едва ли ще ви е от полза. Възможни
са пътувания, за някои от вас свързани с
доходни начинания. От ново запознанство

е възможно да се роди любов или романтична закачка.
Приятна среща с човек, който не спира да ви вълнува и
зарежда с позитивна енергия.

СКОРПИ ОН
Не забравяйте, че за успявате се нуждаете

от подкрепа. Търсете я в хората, с които
общувате. Бъдете толерантни и не
изпъквайте с капризите си. Диета или друг

хранителен режим би ви помогнал да облекчите
здравословни страдания и да се обновите. Пазете се от
измами и загуба на пари.

СТРЕЛЕЦ
Приятел или партньор ще ви помогнат

по-бързо да се избавите от притесненията
си и да повярвате на перспективна идея.
Ако се захванете с реализацията й ще

получите стабилност и увереност за бъдещето. Рискът
трябва да е премерен, но вие ще решите. Продължавайте
в същия дух и не се предавайте.

КОЗИРОГ
С увереност ще пристъпите към

реализация на делата си и ще получите
свидетелства за правилният ви избор.
Въпроси от служебен характер ще ви
изострят сетивата към повече прозрачност

и общо одобрение. Промените в личният ви живот ще ви
подготвят за следващи ходове, които действително ще ви
направят щастливи.

ВОДОЛЕЙ
Отново на преден план ще възникват

въпроси, които сте считали за приключени.
Колективните решения ще са важни и е
добре да настоявате за скорошното им

прилагане. Някои от вас ще се ориентират към
приключване на проект и това ще ги обогати с финансови
придобивки. Бъдете внимателни в начинанията си.

РИБИ
Възможно е бюрократични спънки да

предизвикат недоволството ви и да ви
накарат да търсите по юридически път
правата си. Не се колебайте да го направите,

ако считате, че сте ощетени. В личен план ви очакват
изненади, които ще приемете, но с известни резерви. Ще
получите подарък и това ще ви зарадва.                     /Б.Т./
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Отборът на „Ветерани

Черно Море“ стана сед-
мият шампион на Ариа-
на Аматьорска Лига за
2012 година след приклю-
чването на финалната фа-
за на турнира във Варна.
Ветераните с Пламен
Тимнев и Вальо Станчев
в състава си победиха на
финала „RESPECT“ с 5:1
в динамичен и интересен
двубой и по този начин
доказахс, че са най-ста-
билният тим в надпрева-
рата тази година. Реши-
телният мач протече рав-
ностойно с леко надмо-
щие на „Ветерани Черно
Море“ през първото по-
лувреме. През втората
част опитът на варненс-
ките легенди от близкото
минало им помогна да
триумфират накрая зас-
лужено с купата на шам-
пионите. С достигането
си до финала и двата от-
бора придобиха правото
да играят на големия фи-
нал на Ариана Аматьор-
ска Лига 2012 между 6-8
юли в Пловдив. Те ще
представят Варна и ще се
борят за уникалната наг-
рада на Ариана  демонс-
тративен мач срещу
шампиона на България
„Лудогорец”.

Футболните легенди
Стефан Богомилов и То-

дор Марев наградиха
първите три места в тур-
нира и връчиха индиви-
дуалните награди. На
трето място завърши от-
борът на „Ъндър Дъ
Гън“, който се наложи в
малкия финал с 4:2 след
дузпи над „ФК Варна“.

Организаторите от
Ариана бяха предвиди-
ли и четири индивидуал-
ни награди:

„Талант на турнира“
стана Радослав Монев от
„Ветерани Черно Море”.
Той  привлече внимани-
ето на спортните специа-
листи на Ариана и БФС
със своите качества и
умения на терена. Радос-
лав ще се съревновава с
останалите таланти от
градовете на големия фи-
нал на Ариана. Награда-
та за националния талант
на турнира е пробен пе-
риод в лагера на шампи-
она „Лудогорец“.

Голмайстор на Ариа-
на Аматьорска Лига Ру-
се стана Андрей Андре-
ев от „Ъндър Дъ Гън“.

За „най-добър вратар”
бе определен Радослав
Радев от „RESPECT”

Наградата за
„феърплей” получи
Деян Ангелов от състава
на „Ветерани Черно
Море“.

Успоредно с финали-
те на Ариана Аматьор-
ска Лига във Варна се
проведе и регионални-
ят кръг на „Национал-
ния медиен турнир по
футбол”, организиран
от Ариана. Отборите на
варненските медии се
включиха в инициатива-
та с много желание и
футболна жар и показа-
ха добри спортни уме-
ния в центъра на морс-
ката столица.

181 мача бяха изиг-
рани по време на два-
та етапа на Ариана
Аматьорска Лига във
Варна. 165 отбора с
близо 1700 аматьори
се състезаваха за купа-
та в града. Непрофе-
сионалните състезате-
ли отбелязаха общо
832 гола в двете фази
на турнира.

Ариана Аматьорска
Лига 2012 продължава с
последния регионален
кръг в Бургас. За да бъ-
дат в течение с най-акту-
алната информация за
Ариана Аматьорска Ли-
га 2012 и любопитни
спортни новини, фут-
болните фенове могат да
следят сайта на турнира
www.football.ariana.bg,
както и фен страницата
на марката във  facebook.

Ветераните с Пламен Тимнев и Вальо Станчев в състава си победиха на
финала „RESPECT“ с 5:1 в динамичен и интересен двубой и по този начин
доказаха, че са най-стабилният тим в надпреварата тази година.




