
               29 август- 4 септември 2013г.  6З А Б А В Н А  И  П О Л Е З Н А

Гл. редактор - Маруся Костова - 089/965 52 49
Редактор - Юлита Христова - 089/743 31 21
Реклама - Диана Димитрова - 088/984 68 02
Предпечат - Оскар Иса - 0899 104 189
Ерсин Исмаилов - 0886 225 025
Печат -ЕТ “Нилекта” Добрич - 058 600 299

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
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
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”
*Купувам зем. земя в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699                       /12-4/
*Купувам земеделска земя
в Балчишки, Каварненски,
Шабленски, Ген.
Тошевски, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и
Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,
0886 462 784           /10-2/

Продавам
*Продавам мотопед

Марка: Лифан, произво-

дство: Тайван, 49 куб. см,
първа регистрация -
10.06.2008 г. Цена - по
договаряне.

Тел.: 0899 233 248
* 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

                               /4-2/
*Продавам изгодно пар-

цел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар-
ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път.

Тел: 0889 614 762 /20-1/

Разни
*Търсим работници за Швеция
в сферата на строителството
моля само хора с познания.
Тел: 0886 02 56 18    /3-3/
*На 1 август 2013 от 18:00 ч. в
к.ц. “Двореца”, в галерия
“Тихото гнездо” ще се открие
изложба на художника Георги
Велчев от Варна. Заповядайте!
*Фирма “Северна Коро-
на” - Дивиация - корекция
на компаси.
Тел: 0888 41 44 24     /4-4/
* Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-геоло-
жки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-4/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-30/

Купувам
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ОВЕН
Действията ви през тази седмица ще

засягат материалната сфера, а също и
емоционалният ви живот. Няма да ви липсва
вдъхновение за работа. Очаквайте приятна

изненада свързана с отминали ваши действия. Радвате се
на впечатляващи резултати. Притесненията ви относно
здравето на ваш близък ще се окажат излишни.

ТЕЛЕЦ
Очаква ви една ползотворна седмица.

Успехът ще ви преследва и с лекота ще се
справите със задачите си. Неотложни
ангажименти ще накарат някои от вас да

пътуват по работа. В семейството са възможни проблеми
с децата, но ще бъдете в състояние да ги избегнете. Добре
ще е, ако се замисляте по-често за чувствата на другите.

БЛИЗНАЦИ
Усилията ви са силно изразени в

професионалната сфера. Ще успеете да
осъществите намеренията си, нещо повече.
Очертават се сътрудничества, които ще

носят дивиденти за в бъдеще. Неочаквани новини, често
касаещи емоционалните ви преживявания, е възможно да
вълнуват някои от вас.

РАК
Възможно е делата ви да не се развият по

предвидената от вас програма, но във
всички случаи няма да има отрицателни
емоции. Възможни са изненади, които ще

ви провокират към бързи и адекватни действия. Любовните
мигове ще ви зареждат с приятни вълнения. Повечето от
вас едва ли ще се задържат дълго на едно място.

ЛЪВ
Добри новини ви носи човек, с когото

ви свързват общи действия. Решенията ще
изплуват и вие със задоволство ще
установите колко сте сговорчиви.

Използвайте доброто си настроение за да покажете на
близките обичта си към тях. Ваша проява на приятелски
жест ще бъде оценена подобаващо.

ДЕВА
Няма да ви липсва късмет, но за да

останете доволни от себе си трябва да
действате решително. При определена
ситуация са възможни провокации от

страна на партньорите. В семейството не всичко ще бъде
наред. Въоръжете се с повече търпение. Любовните
преживявания ще ви зареждат с положителни емоции.

ВЕЗНИ
Натоварена седмица с много

ангажименти и емоции. Вашата
педантичност ще ви бъде от полза. Не се
опитвайте да търсите логика във всяко

действие на околните. Отворете се за новостите и ще видите
интересни неща. Бизнесът ви ще бъде успешен и това ще
ви позволи да планирате по – дългосрочни действия.

СКОРПИ ОН
През тази седмица ще се радвате на добри

резултати. За да бъде щастието ви пълно, е
необходимо да установите хармония с
човека до вас. В служебен план ще получите

уверения за предстоящ проект, чието изпълнение очаквате.
Работата ви с колеги ще бъде по-ползотворна, ако съумеете
да правите компромиси.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятна седмица за делови

начинания. Интензивни контакти, а за някои
от вас и пътувания. Постарайте се да влагате
повече разбиране в отношенията си с

близките, за да се радвате на взаимност. Очакват ви
материални придобивки. Приятна изненада ще направи края
на седмицата вълнуваща. Добри взаимоотношения у дома.

КОЗИРОГ
Всичко, което касае семейството,

работата и взаимоотношенията  ще срещне
разбиране и взаимност. Няма да ви липсват
и изненадващи ситуации, които ще носят

положителни емоции. Подхождате спокойно към нещата,
които се случват около вас и това ви помага да взимате най
- адекватните решения.

ВОДОЛЕЙ
Тази седмица ще бъде свързана с хубави

емоции и положително развитие на връзки.
В деловата сфера са възможни разногласия
с партньори, касаещи минали събития. Ако

проявите повече толерантност ще останете удовлетворени.
Отворени сте към новостите и скоро ще ви се отдаде
възможност да се заемете с нещо вълнуващо.

РИБИ
Очаква ви една динамична седмица. В

делови план се очертава възможност за
реализация на ваш проект с последващи
финансови постъпления. Те ще ви

гарантират свобода и финансова независимост. В личен план
е възможно да се почувствате раздвоени. Добре ще е да не
избързвате с решенията си, каквото и да правите.

                                                                                /БТ/

Завърши детско-юношеският турнир “Морски звезди”, който се проведе в Албена
и с. Оброчище. Участваха 55 отбора в 8 възрастови групи. Всички получиха купи,
медали и индивидуални награди.

Балчишкото класиране е следното: 1998 г. - ФК “Черноморец” - 2 място, 2002 г. -
ФК “Черноморец” - 4 място, 2003 г. - ФК “Черноморец” - 5 място

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
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Ученикът на Валери Илиев - Ангел Зарънов е зад камерата.

-На 26 август на свое редовно заседание Районен съд гр.Балчик е разгледал
съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство срещу 38 - годишен
румънски гражданин, за извършена от него непристойна проява, изразяваща
се в нанасяне на побой на обществено място на 58 - годишен гражданин от
гр.Балчик. Съдът е наложил на нарушителя административно наказание
„глоба в размер на 200 лв.” .

Контролните органи са съставили 13 акта и 39 фиша за констатираните от
тях нарушения на Закона за движение по пътищата.

На територията на ОД на МВР Добрич, са регистрирани 3 пожара без
материални загуби. Оказана е 1 техническа помощ.

                                   ОД НА МВР ДОБРИЧ

Áåçîáðàçíî ïîâåäåíèå íà
ðóìúíåö â Áàë÷èê

Третото издание на
Международната Рега-
та „Купата на Добру-
джа“ за спортни ветро-
ходни лодки, ще се про-
веде тази година в пери-
ода 12-15 септември в
Ефорие Норд, като до-
макин ще бъде Приста-
нище Ефорие.

Регатата се организи-
ра на основата на асо-

циирането между Мор-
ски клуб Балчик и Клу-
бул Наутик Ромън в
партньорство с Щаба на
Военноморските сили
на Румъния, Окръжна-
та дирекция за младеж-
та и спорта в Констан-
ца, Пристанище Ефо-
рие, Община Балчик и
Окръжен съвет Конс-
танца.

Гонките ще се прове-
дат в периода 13-15 сеп-
тември във водите на
Черно море в района на
туристическо пристани-
ще в Ефорие. Състеза-
телните класове са
„470“, „420“, „ Лазер
Стандарт“, „Лазер Ради-
ал“, „Лазер 4,7“, „Кадет“
и „Оптимист”.

Валери ИЛИЕВ

Предмет
на поръчка-
та Одит на
проект „Чер-
н о м о р с к и

велосипед - Диверси-
фициране на туристи-
ческите услуги в транс-

Публична покана с предмет: Одит на проект “Черноморски
велосипед - диверсифициране на туристическите услуги”

граничния регион Кон-
станца - Балчик чрез ве-
лосипеди - BSB”

Срок на валидност на
публичната поканата:
29.08.2013 г.

Краен срок за получа-
ване на оферти: 16:00 ча-

са на 30.08.2013 г.
Лице за приемане на

офертите - Красимира
Костова, тел: 0579 7 10 46

Настоящата покана е
публикувана под номер
9019104 на сайта на
АОП




