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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 Автогара)  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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Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направите във
всички пощенски станции на Общи-

ната и в книжарница

“Рива” / до Музея /
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Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Ресторант Балчик
предлага всеки ден

различно обедно меню
и доставка по офисите

и домовете.
Тел. за заявка:

7 - 28 - 09
 0893 576 410
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Централната автомобилна школа за донаборници към ДОСО Балчик
Организационният комитет за честване на 45 г. от откриването на

бившата ЦАШ за донаборници към Доброволната организация за
съдействие на отбраната в гр. Балчик. КАНИ бившите автоинструктори,
служители, работници и завършили школата за шофьори на юбилейното

тържество.
То ще се състои на 6 септември т.г. Според пункт пред школата в 10:00

часа. Тържественият обяд ще бъде в ресторант „Лотос” (бившата сграда на
ДОСО - Балчик). Кувертът е 14 лв. на човек. Записване до 30 август.
За сведения и справки на тел: 0886 021 877 и 0889 223 674 (М.Йочев)

от Организационния комитет

Продавам
*Продавам  рибарска

лодка  5,6м.,  нов  мотор,
1500лв.

Тел: 0888 217 239 /4-1/
*Продавам  Опел-

Мовано,  202  кубика,
дизел,  2002  г.,  дясна
дирекция, товарен, 3,5 т.

тел: 0884/ 103361
       0894/ 391477
*Продавам  Опел-

Сагно, 202 кубика, бензин,
2004,  всички  екстри,
дясна дирекция.

тел: 0884/ 103361
       0894/ 391477
  *Продавам  партерно

помещение  22  кв.м.,
удобно за офис във Варна
до Базар  Левски, 16  000
евро.

Тел 052/30 16 65 /4-3/
*Продавам  двустаен

апартанмент в ж.к Балик,
67 кв.м, изгодно.

Тел 0898 26 18 78, 0896
01 26 55 /2-1/

       Купувам
*Купувам  земеделска  зе-
мя  в Балчишка  община,
Каварненска, Шабленска,
Дуранкулашка,  Добрич-
ка,  Тошевска,  Крушари,
Тервелска  и  региона  на
област Силистра.
Тел: 0886  462 784,  0878
462 784                        /3-1/
*Купувам  парцел  до  50
дка.  земеделска  земя  -

1200лв дка., Балчик и ра-
йона на Каварна, Шабла
Тел: 0878  673 453,  0879
173 453, 052 673 403 /2-1/
*Купувам  в град  Балчик
малка къща с малък двор
или малък апартамент.
Тел: 0899 079 138 /2-2/
*Купувам земеделска земя  в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змеево,
Дропла Тел: 0878 438 684,
0899 457 479

Разни
* Търсим сервиньор на

половин  ден  -  сутрин,  с
английски език.

тел: 0889/ 233684   /2-1/
*  Стая  хотелски  тип,

баня,  хладилник,  ТВ-
кабел,  за  временно
пребиваващив Балчик или
почиващи.

тел: 0895/ 115075   /3-1/
*Търся почасова  рабо-

та  след  20:00ч.  “камери-
ерка,  чистачка,  миячка,
детегледачка.

Тел: 0897 404 057 /10-6/
*Монтаж на домофонни

уредби и SOS ел. услуги
Тел 0887 635 71 /10-8/
*Търсим сервитьор  на

половин  ден  -  сутрин,  с
английски език.

тел: 0889/ 233684  /2-1/
*Продавам четири двой-

ки фазани по 40 лева двой-
ката.

Тел. 0899 836 964

Втора среща за тази година си устроиха колеги от випуск 1996, специалност “Бъл-
гарска филология” на Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”. След
събирането си преди около два месеца в Шумен, те предпочетоха да споделят споме-
ни още веднъж, този път в Балчик, на 13 август. В Белия град 20-ината ентусиасти,
останали верни на обещанието отпреди 15 години да не се забравят, се видяха малко
попроменени, помъдрели, но пък запазили светлината на искрицата в душите и очите
си. Времето, неумолимо в своя бяг, ги разпръснало в различни посоки, на различни
поприща. Подложило на проверка качествата, знанията, ценностите им. Не могло
обаче, да заличи  хъса за  себедоказване  и  устояване на  трудностите, не  скършило
духа им. Озарени от магията на това, което ги свързва и другото, което предстои, те
си обещаха нови срещи занапред.

Текст и снимка: Анелия ИВАНОВА
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*Рекламна  агенция
“BKdesign” Компл. “Мари-
на Сити” предлага; Пред-
печат и печат, визитки, фла-
ери,  брошури,  плакати,
сувенири,  надписи  от
фолио,  транспаранти,
знамена, табели, светещи
табели,  обемни  букви,
облепяне на автомобили,
билбордове.

 Тел :0888 94 25 23 0885
97 91 10  /10-8/

bkreklama@gmail.com
*Магазин  за  цветя

“Андрияна”  гр.  Балчик
у; .   “ Черно  море”  1 2 ,
предлага: разнообразен
рязан  цвят,  стилни  бу-
кети   и   аранжи ровк и,
доставка на цветя.

Сватбени  букети   и
зацветяване на зали.

Тел. 0889/614 873/2-2/
*Стая  хотелски  тип,

баня,  хладилник,  ТВ  -
кабел  ,   за   временно
пребиваващи  в  Балчик
или почиващи.

тел: 0895/115075 /3-1/

ОВЕН
Предстоят  ви  радостни  моменти  и

доволство  от  постигнатото,  най-вече  във
финансовата  сфера.  Проявете  повече
енергичност и  не се предавайте  лесно.  Ще

получите  подкрепа  от  хората  около  вас.  От  тях  може  да
дойде  интересно  предложение  за  съвместно
сътрудничество.

ТЕЛЕЦ
Приемете  трудностите  и  не  роптайте.

Действително  ще бъдете натоварени, но  и
постигнатото  ще  ви  прави  доволни.
Общуването с високо издигнати люде ви носи

добри перспективи, но  също  би ви  помогнало доброто ви
чувство  за  хумор.  Благодарение  на  подобреното  ви
материално положение ще укрепне и  семейното положение.

БЛИЗНАЦИ
Подхождайте  към  решаване  на

проблемите  делово,  като  се  абстрахирате
от емоциите. Запазете добрия тон и ведрата
атмосфера  около  себе  си, вслушвайте  се  в

мнението  и  на  другата  страна.  Помислете  преди  да
предприемате  каквото  и да  било. Предстои  ви  нещо ново,
което изисква  повече внимание и  по-добра  ориентираност.

РАК
За  успеха  трябва  да  се  работи.  Ако

съумеете да  извлечете  поука от  предишни
грешки и не  допускате повторението  им –
вече  сте  постигнали  много.  Любовта  и

вниманието  на  любимия  човек  ви  дават  кураж  и
вдъхновение. На отдавна  започнат проект вече му се вижда
има  края, нужно  е още съвсем малко.

ЛЪВ
Всичко, продиктувано от разума  днес ще

ви  носи  удовлетворение.  Близките  ще
споделят  част  от  грижите  ви  и  това  ще
увеличи  шансовете  ви.  Имате

предостатъчно  време  за  да  анализирате  създалата  се
обстановка и да направите правилния избор. Изберете най-
перспективната  възможност.

ДЕВА
Едно  чаровно  присъствие  до  вас  ви

мотивира  да дадете  най-доброто,  на  което
сте  способни.  Интересите  и  разбиранията
ви ще съвпаднат и  това ще сложи началото

на една продължителна  връзка. Деликатното  ви  поведение
ще  ви  помогне  в  ситуация,  в  която  другите  ще  са
напрегнати.

ВЕЗНИ
Уязвими  сте  и  това  ще  ви  провокира

към  непредсказуемост  и  по-агресивно
поведение. Въздържайте се да давате воля
на  емоциите  си.  Съобразявайте  се  с

околните.  Съвета  към  вас  е  търпеливо  да  се  отнасяте
към  проблемите  и  да  не  налагате  ограничения  на
партньорите  си.

СКОРПИ ОН
Изнервени сте и енергията ви е колеблива.

Освободете  се  от  притесненията  си,
околните  ви  приемат  добре  и  любовта  им
към  вас  е  искрена.  Започвате  начинание,

което ще ангажира вниманието ви още доста време напред.
Ще успеете, работата  ще  подобри самочувствието ви и  ще
повиши  финансите  ви.

СТРЕЛЕЦ
Бъдете премерени в  думите си. Възможно

е да останете криворазбрани и  това да даде
повод  на  враговете  ви  да  се  възползват.
Бъдете  по-търпеливи и  с  близките  си,  и  не

налагайте мнението си на всяка цена. Понякога то не е важно.
Определете  отношението  си  към  даден  проблем  и  не  го

променяйте в  зависимост  от ситуацията.

КОЗИРОГ
Бъдете  премерени  в  думите  си.

Възможно  е  да останете  криворазбрани  и
това  да даде  повод на  враговете ви  да се
възползват.  Бъдете  по-търпеливи  и  с

близките си, и не налагайте мнението си на всяка цена. Не
пристъпвайте към проблемите  със  свито  сърце, освободете
мисълта  си и ще  успявате.

ВОДОЛЕЙ
В  пролетно  настроение  сте  и  по-ведри

мисли ще ви  занимават днес. Опитите ви за
изява ще бъдат толерирани. При много от вас
отношенията в интимната сфера ще преминат

в нова фаза. С други думи – ще бъдете доволни и скоро може да
очаквате  промяна в  семейното си положение. Седмицата е
подходящ за взимане на решения.

РИБИ
Активността  ви  през  седмицата  ще  се

развива в много посоки. Но няма да липсват
и  конфликтни  ситуации.  Запазете
присъствие на духа и не пилейте енергията

си  напразно.  Можете  да  постигнете  повече,  ако  сте  по-
прагматични  и не  робувате на  емоциите  си.  Близостта на
специален човек ще ви радва и прави по-добри.

/Балчишки телеграф/




