
                        16 юли - 22 юли 2015 г. 6ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ
№3 от гаража 6.00; 6.30 - 23.30ч. /на 30 мин./,23.30;
№3 от пл. “Рибарски” 6.30-24.00ч. /на 30 мин./
Балчик - Албена (от Рибарски пл.) 07.25, 08.15, 08.45,
09.45, 10.15, 11.15, 11.45, 12.45,13.15, 14.15, 14.45,
15.45, 16.15, 17.15, 17.45, 19.15 /автобусите обръщат
в кв.Левски
Балчик - Тузла 08.30, 09.30, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
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 07:30-18.40 (на 30 мин.)
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.
Тошевски, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки региони. 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
*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/
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Отлично представяне
на Айхан Апти на Ев-
ропейското първенство
за младежи до 23 годи-
ни в Талин,Естония.

На квалификация
най- добрият чукохвър-
ляч на България влезе в
битка с общо 28 състе-
затели, където събра
сили и изпрати чука от-
ново над 70 метра и та-
ка се пребори за влиза-
не на финал с най-доб-
рите 12 като регистри-
ра пети резултат.

На финала се класи-
ра 10 в Европа за 23- го-
дишните. Голям успех
е когато дори се класи-
раш и имаш правото да
участваш на такова
първенство, голям ус-
пех е когато преминеш
квалификация и се кла-
сираш за финал, още

Айхан Апти и Андреан Андреев в естонската столица Талин, където
достойно представиха Балчик и България.

по голям успех е когато
го направиш с добър ре-
зултат. През тази година
Айхан на няколко състе-
зания прехвърли 70 ме-
тра с мъжкия уред, кое-
то ни прави много щас-
ливи.

Справка която напра-
ви за нас статистика
Александър Вангелов,
показва че последно
българин е регистрил
над 70м. на официално
състезание през далеч-
ната 1995г. и сега 20 го-
дини по-късно Айхан
Апти го направи отново.

Вярата ни ,че успехът
ще расте е още по -силна,
и знаем ,че е въпрос на
време за да се достигне го-
лемия връх. Браво Айхан ,
гордеем се с теб и не заб-
равяй никога ,че САМО
СИЛНИТЕ ОЦЕЛЯВАТ.

Айхан Апти върви с конкурентите си към своя пореден европейски успех.

Êðàëñêàòà èãðà -
øàõìàòúò

От 5-14 юли в Гранд-
хотел''Варна'' се проведе
19-ия международен де-
тски турнир''Надеждите
на света''.

Участваха 91 деца от
България, Русия,  Азер-
байджан и Франция.Те
бяха разпределени в 4
възрастови групи- до
8,10,12 и 16 г. В групата
до 12 г. участва и Райчо
Милев/Професора/от
ШК „Балчик”.

Тази възраст беше и
най-трудната, участваха

28 деца.Този турнир бе-
ше първият за Райчо на
такова високо ниво.Той
се представи страхот-
но,като записа 3 победи
и 1 реми.

 Успя да спечели сре-
щу представители на
Русия,Франция и Азер-
байджан. Пожелавам на
Райчо повече и по-голе-
ми успехи зад шахмат-
ната дъска и любовта му
към ''кралската игра''
никога да не угасва.
Красимир КИРЧЕВ

Åíüîâäåí - äåí íà
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На този свят ден – 24 юни, е
роден Свети Иван Кръстител,
с народното име Еньо.

На разсъмване, на Еньовден,
билките имат най-лечебна сила
и магията е голяма. От
набраните билки и цветя се
изплита Еньовия венец, който
се завързва с червен конец, за
да се мине под него за здраве и
плодородие.

Водата в реките, изворите и
потоците има магическа сила,
защото слънцето се е окъпало
в нея. Еньовската роса също е
изпълнена с магия и здраве.

На Еньовден девойките
отиват на нивата, за да ожънат

ръкойки, изплитат плитка от
житото и ги слагат на кръст, за
да има плодородие.

Царят на билките е
еньовчето, заради
чудотворната му сила на този
ден – денят на лятното
слънцестоене. То цъфти по
поляни и ливади, лекува
много болести, дава сила и
красота. За да минем под
Еньовския венец за здраве и
да си наберем букет от еньовче,
се отзовахме на поканата на
читалищния секретар на
с.Плачи дол, Община Добрич
– селска – г-жа Веселина
Енчева.

И както традицията
повелява, ни посрещнаха с
хляб и сол и добри пожелания
за здраве и дълголетие.

Развълнувани, усмихнати,
всички минахме под венеца.
Възхитихме се на едно хубаво
добруджанско село, уредено,
с големи къщи и китни градини,
ширни и чисти поля и много
малинови масиви. Край селото
се намира тракийска могила,
около която растат много

билки. Набрахме си много
еньовче и заредени с магията
на Еньовден, се отправихме
за Добрич. Искахме да се
насладим на красотата на
обновения градски парк
„Св.Георги”,  създаден в
далечната 1867 г. Градината
ни омая със своята прохлада,
простор, вековни дървета, с
аромата на цъфнали липи,
много цветни алеи, спортни и
детски площадки, прекрасен

и обширен розариум, а
голямото езеро завладява с
тишина, вълшебство и
очарование.

Така преживяхме този
прекрасен български празник,
заредихме се със здраве,
красота, добри чувства и
хубаво настроение.

Пожелаваме го на всички
хора на света.

Тодорка ХАРИЗАНОВА
Клуб „Здраве” Балчик




