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*Фирма изкупува неог-
раничено количество земе-
делска земя в общини: Бал-
чик, Каварна, Шабла и Г.
Тошево. Тел: 0885 83 83 54,

0579 7 70 11       /45-45/
*Купувам земеделски земи

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

*Изкупувам земеделска

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

*Продавам Опел Вект-
ра, 1,8i, 115 к.с., газов ин-

Продавам

Разни
*Рускиня с английска

филология търси работа. Тел:
0897 465 260 /10-9/

*  Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела о т 1718  кв. м . и
1500 кв. м в с. Соколово

Тел:052/341981;
0899 42 33 28 /7-4/

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. /5-1/

*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна, Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-6/

споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28  /7-4/

*Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст. планина" до пожар-
ната 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

*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж 2,
ул."Дионисополис" №24
Тел. 0895554040 /10-2/

жекцио, 1996 г. 220 835 км.,
металик, напълно опслу-
жен, ремъци, свещи, масла,
филтри; предни въздушни
възглавници, централно за-
ключване, халогенни фаро-
ве за мъгла, зимни гуми. Це-
на: 3300 лв. Тел:0899 929
600 /10-3/

*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

*Продавам тухлен,
едностаен, обзаведен
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699 /10-2/

*Продавам двустаен
апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699 /10-2/
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ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30,

10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30

Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00,

11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00

Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00,

11.04, 11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30,
17.20, 18.00, 18.10

Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 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
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50,

21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион

Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес”
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шо фьор ски курс ове П.Пенев тел. :088/8 99 3710
БЕ НЗИ НОСТАНЦ ИИ
"Лафи"  - тел. 7-65-70
“ Калипс о” - тел. 7 30 67; о фис 7 24 86
“ По по в - Ко мерс ” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪ ТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел.  7-59-38 всеки ден о т 8-
20ч .,  с ъбота от 9.00 - 20.00 ч .,  неделя - по чи-
вен ден
Аптека "Фарма"  - ж.к.  "Балик"  тел.  7-29-31
 9.00 - 13.00 ч .,  15.00-19.00 ч . събо та и неделя
- поч . дни
Д Р ОГ ЕР ИЯ  “АНИ”,  В  ХОТ ЕЛ  ‘ МАР ИНА
СИТИ’ . ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефо нна централа -  тел.  7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел.  7-24-42 /дено но щно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
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 Бе киров  -  инте рнис т и GP.  Ул. “Плиска” №1  /
срещу Полицията/; тел.: 0899/177 330
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, 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
Акупунктура - Д-р Христо  Генов  Тел:08 86 199  790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата”  - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАР ИУСИ
Светлин Илче в-ул."Че рно м оре" 28 ,те л.7 -3 0-1 2 от
08.00 до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕТЕР ИНАРНА Л ЕЧЕБНИЦА 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
по гре б е ния  -  д е но но щно ; из раб о тва и м о нтира
пам етници, сним ки.
Оте ц Страти я - тел. 7 51  36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще "П.Хиленд арски"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;
ЕТНОГ РАФСКА КЪЩА 9 .0 0 - 1 7.0 0 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕР ИЯ те л.7- 41- 30  9.30 -1 2.0 0ч .; 12 :3 0-
18:0 0ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-3 1; 7-2 4-32
ПРОТИВОПОЖАР НА ОХРАНА те л.16 0
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛ УЖБА
Паричен салон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00;   неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛ ЧИК”
рабо ти целогодишно. тел: 7-2 8-09
ИНТЕРНЕТ - Bal chi k.Net - тел. 7 50 34

Öåíè çà ïóáëèêàöèè
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%

Íîâîîòêðèò
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гр. Балчик ул. “Ком” 11

ПРЕДЛАГА
зимни гуми втора

употреба, нов внос от
Германия

тел.: 0896/ 442 526

Моля, ако
някой види

женски
санбернар

из града, да се
обади на мен

или на
Станислав.
Предлагаме

възнаграждение.
0898564502 или

0895707671.
Силвия

Стойчева

Програма на фестивала
1.Градско първенство по шахмат

Дата:21-22.11.2015 год.
2.Турнир по шахмат за деца

Дата:28.11.2015 год.
3.Турнир по шахмат за пенсионери

Дата:13.12.2015год.
4. IV Детски турнир „Надеждите на Балчик”

Дата:19.12.2015 год.
5. VIII Мемориал „Иван Райчев”

Дата:26-27.12.2015 год.

Øàõìàòåí ôåñòèâàë
“Áàë÷èê”
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Студио за маникюр,
педикюр,

ноктопластика,
Балчик, ул.”П.К.Яворов” № 16

/срещу Горското стопанство/

Тел. 089 4476 554

Àëåêñàíäúð Òåîäîðîâ- Áàëàí

През 1916 год.
проф.Александър Тодо-
ров- Балан прочел във
вестника, че е уволнен
от Софийския Универ-
ситет “Климент Охридс-
ки”. Изпълнен с възму-
щение, той изпратил пи-
смо до министъра на
просветата.

Господин Министре,
С душесмут окосъзрях
вестилище във вестоп-

родавците всекиднев-
ни, че е сторена изпъ-
дица на самоличността
ми от Вашето просве-
тилище народно пора-
ди несгодие стареско.
Това вля злиногорчило
в душепокоя ми и ме
подтикна към устопсу-
вани матерни мръсно-
словия. Защото ако ме
олицесъзрете ще зак-
лючите, че съм душес-
вет, сърцемлад и в пре-
красно якотелесие. Ни-
какво колянослабие и
кръстонемощни поли-
чби не са ме спохожда-
ли. Храноплътните ми
желания са като у но-
вобрачни. Гълтанище-
то ми, коремието и
продължаващите ги те-
лесни добавки са в изп-
равност. Сърцетупът

ми е нормален, кръвот-
ласъкът е естествен, а
любощенските подсети-
непрестанни. При това
младосърцие и якотеле-
сие бива ли да ме под-
вергавате на изпъдица? 
С настоящето буквопи-
сано заявление Ви моля
да не ме изпращате в
пенсионно пустовре-
мие, а и в бъдновремие
да ме оставите на трудо-
творно занимание. 

Последно допълнение:
Виж, ако става реч за
проф. Влахов, той макар
че е в ергенски самолиб,
изпадна в кръстонемо-
щие и в комай пълен
угас на любощенските
подсети. Ето защо него-
вата изпъдица е по- на-
лежаща. 

Ал. Тодоров- Балан

8 ноември .2015 г. - “Черноморец” Балчик - “Бенковски” Бяла 9:0
Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

ОВЕН
Времето ви ще е твърде ценно, затова организирайте

добре ангажиментите си. Имате работа за вършене, която
в крайна сметка ще ви носи много дивиденти за в бъдеще.
В даден момент ще трябва да отстъпите от мнението си, за
да избегнете конфликтна ситуация. Човека до вас има
нужда от вниманието ви.

ТЕЛЕЦ
Чудесно начало на седмицата. Дори и за ваша изненада

предложенията ви ще се приемат добре и веднага ще бъдат
предприети стъпки към осъществяването им. Имате нужда
от повече работа тези дни. Съсредоточени сте и това ви
носи желания успех. В личен план ви очаква сериозен и
полезен разговор.

БЛИЗНАЦИ
Финансови успехи ще отвлекат вниманието ви от ин-

тимната сфера. Все пак може би някои от вас ще забележат
вниманието, с което ви дарява привлекателна личност от
противоположния пол. Не пропускайте шанса си, може да
съжалявате. Някои от вас се насочват към мащабни поку-
пки, планирани отдавна.

РАК
Упоритата и всеотдайна работа ви носи желаните

резултати. Спокойният и предразполагащ подход ви помага
да постигнете разбирателство с околните. Откриват ви се
чувесни възможности за финансови постъпления. Добри
приятели ще се погрижат за отличното ви настроение.
Начало на нова връзка за някои от вас.

ЛЪВ
Не се разсейвайте с дреболии. Предстоят ви дела, които

ще изискват от вас пълна отдаденост. Влезте във форма и
не губете време. Личните ви ангажименти ще отнемат
голяма част от времето ви, но със сигурност е за добро.
Върнете сигурността си в нещо, ако то наистина означава
много за вас.

ДЕВА
Тази седмица се доверете на интуицията си. В определени

случаи ще се чудите как да постъпите и прозорливостта ви
ще се окаже доста полезна - вашият таен съветник. Не се
старайте да предвидите всичко - едва ли ще успеете, но
бъдете доволни от попаденията си. В определени моменти
сте прекалено критични към себе си.

ВЕЗНИ
Тази седмица е подходяща за всякакъв вид дейност,

особено ползотворна е за онези от вас, които контактуват
с много хора. Успявате да се справите с всевъзможни
ситуации единствено и благодарение на бързата си мисъл.
Печелите уважението на хората около вас. Очаквайте
добри новини, свързани с пътуването на близък човек.

СКОРПИОН
Тази седмица сте привлекателни за противоположния

пол. Внимавайте това да не наруши работоспособността
ви или плановете ви. Не се поддавайте на мисли, които ще
дестабилизират душевното ви равновесие. Очаква ви
решаващ разговор с важен за вас човек. Бъдете готови да
чуете съвсем неочаквани неща.

СТРЕЛЕЦ
Тази седмица ще е динамична и изпълнена с

разнообразни преживявания. Подходете с чувство за
хумор към несгодите и не се поддавайте на колебание
относно важни въпроси. Действайте уверено и обмисляйте
всяка своя стъпка. Установявате контакти с важни хора, с
които впоследствие ще имате съвместна работа.

КОЗИРОГ
Деловите ви срещи ще бъдат особено ползотворни.

Умеете да бъдете убедителни и това ще е акцентът на
успеха ви. Бъдете добре информирани за нещата, с които
се занимавате, за да не изпаднете в неловка ситуация.
Близък човек има нужда от емоционалната ви подкрепа.
Очаква ви спокойна вечер у дома.

ВОДОЛЕЙ
Действайте решително и не се колебайте да изложите

възгледите си. Шансовете са на ваша страна, затова бъдете
сигурни в успеха на начинанията си. Проверявайте всяка
информация, която е необходима за работата ви. Не
излагайте на риск нещо, което вече сте постигнали.
Получавате ценен съвет.

РИБИ
Възможно е да ви се наложи да се справите с доста

неприятности, но в никакъв случай не трябва да се отчайвате.
Бъдете сигурни, че това са преодолими пречки и те с нищо не
застрашават бъдещия ви успех. Необходимо ви е повече
търпение. В личен план действате смело и имате значителни
успехи.       /Балчишки телеграф/




