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*Изкупувам земя в об-
щините: Балчик, Каварна,
Шабла, Г.Тошево и
Вар ненс ка о блас т.
Подготовка на документи.
Тел: 0885 83 83 54,

0579 7 70 11       /45-2/
*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/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

*Продавам Опел Вектра,
1,8i, 115 к.с., газов инжек-

Продавам

Разни
*Давам магазини на

търговската улица на кв."Левски"
/105 кв.м.; 35 кв.м. 70 кв.м./ Тел.
0886 74 67 61  /2-2/

*Давам под наем
БОКСОНИЕРА в бл.35,
дългосрочно.  Тел: 0888 70
2805/1-1/

*  Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парце ла о т 1 718  кв.  м.  и
1500 кв. м в с. Соколово

Те л:0 52/ 3419 81; 08 99
42 33 28 /7-5/

*Изкупувам земеделска
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. /5-2/

*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна, Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-7/

* Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст. планина" до пожарна-
та 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 /10-1/

*Продавам тухлен,
едностаен, обзаведен
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699 /10-3/

*Продавам двустаен

цио, 1996 г. 220 835 км., ме-
талик, напълно опслужен, ре-
мъци, свещи, масла, филтри;
предни въздушни възглав-
ници, централно заключва-
не, халогенни фарове за мъг-
ла, зимни гуми. Цена: 3300
лв. Тел:0899 929 600 /10-4/

*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
споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28  /7-5/

апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699 /10-3/
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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%

за вестник
"Балчишки
телеграф”

 Договаряне по
телефона

0899 65 52 49
/М.Костова/

и
0579 7-37 97

/Д.Димитрова/

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒ

  Еднократно за 2 лв. се приемат до
вторник в офиса на редакцията -

хотел "Балчик"
тел.0899 65 52 49

Малки обяви
до 10 думи
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гр. Балчик ул. “Ком” 11

ПРЕДЛАГА
зимни гуми втора

употреба, нов внос от
Германия

тел.: 0896/ 442 526

Äàðåíè êíèãè çà Áåñàðàáèÿ

Юрий Жело, Мария Хлыбова, Анатолий Волчо, Татьяна Скуратова -
получават книги за библиотеката в село Терновка, Украйна     Фото: А. Волчо

Благодарим нашите
скъпи сънародници,
побратими от гр. Малко
Търново, за подкрепата!
Георги Бъклев събра за
Терновско читалище
300  екземпляри
различни, както
художествени, така и
н ауч н о - п о п уля рн и

книги и издания  на
българските и
световните писатели, а
Димитър Стоянов,
дарил на Терновски
музей на българска
култура, много ценни
експонати, като две
старинни стомни и
една паламарка.

От името на
Терновска община
и з р а з я в а м
признателност и
благодарност на тези
истински родолюбци и
искрени приятели!

Живот и здраве братя
Българи!!!

       Анатолий ВОЛЧО

Честване 90-годишния юбилей на общественика от село Сенокос господин
К.  Даскалов.                                                            Фото: Венцислав ДИМИТРОВ
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ОВЕН
Получените добри отзиви, по важни за вас въпроси, ще

се отразят положително на самочувствието ви и на бъдещите
ви професионални планове. В личен план също ще имате
поводи за радост. Стабилизиране на отношенията с
партньори и семейството ще внесе нужното спокойствие и
ще ви помогне да приемете по-ведро предизвикателствата.

ТЕЛЕЦ
В делата си сте по-скоро импулсивни, отколкото

последователни, но за щастие ще успеете да постигнете
целта си. Ще получите подкрепа от човек, който е в страни
от обкръжението ви, и по-скоро той ще ви приобщи към
своето. В личен план любовта ще ви се усмихне. Бъдете
по-доверчиви към партньора си.

БЛИЗНАЦИ
Педантично настроени сте днес и държите всичко, с

което се захванете да бъде свършено както трябва. Влагате
не малко енергия за да видите осъществени плановете си и
ще останете доволни от резултата. Не се колебайте да сте
решителни, в моментите, когато това се налага. Полезни
контакти и материални придобивки.

РАК
Денят ви ще е наситен на емоции и доброто ви

настроението ще доминира над всичко останало. Едно
предложение ще ви впечатли и едва ли ще отхвърлите
добрата възможност, която ви се предлага. Активността
ви ще е провокирана и от желанието ви час по-скоро да
видите осъществени намеренията си.

ЛЪВ
Ще започнете деня си в добро настроение и то ще

доминира над всичко. Погледнете от по-приятната страна
на нещата, така ще постигнете лекота в действията си. Не
пренебрегвайте ангажиментите си към хора, които малко
ви познават. Успешна търговска сделка ще повиши
финансите ви.

ДЕВА
Работата днес ще ви спори и с лекота ще отхвърляте

задачите си. С оригинален подход ще намерите най-добрия
начин, който би ви осигурил нужните средства в момента.
Това, че разчитате предимно на себе си говори за силния
ви дух и несломима вяра в собствените ви сили. В добра
кондиция сте.                  ВЕЗНИ

С лекота ще се справяте с проблемите си, а и усърдието,
което влагате ще ви прави доволни от постигнатото. Не
очаквайте прекалено много от никого, за да не останете
разочаровани. Но, истината е, че в отношенията ви с
интимния ви партньор сте заели по-пасивна позиция, а
това би застрашило връзката ви.

СКОРПИОН
Заниманията ви днес ще са достатъчно интересни и ще

влагате повече въображение и творчество. Резултатите
ще ви карат да се чувствате доволни от себе си. Не така
обаче ще бъде с онези, които са заети да поучават.
Въпросите, които не ви засягат лично не бива да ги
анализирате прекалено.

СТРЕЛЕЦ
В добро настроение сте и с положителна нагласа гледате

на проблемите на околните. Това ще ви донесе повече
симпатии и ще ви превърне в предпочитани партньори.
Съмненията запазете за себе си и не ги споделяйте, докато
не ги проверите. Започнат проект ще ви натовари с
допълнителни отговорности, но и с добри очаквания.

КОЗИРОГ
Задачите днес ще ви погълнат и ще насочат мислите ви в

положителна посока. Сами разбирате, че няма причини за
безпокойство, щом сте поели нещата си в свои ръце. По
добре от всички сте наясно с проблемите си и единственото
нещо, от което се нуждаете сега е морална подкрепа.

ВОДОЛЕЙ
В някаква степен ще сте зависими и от други хора за да

постигнете намеренията си. Ясно договаряйте условията
си, дори когато става дума за дребни неща. Тази коректност
ще ви спести впоследствие неприятни емоции. В личен
план ви предстои промяна на приоритетите, много от вас
ще насочат поглед в различна от сегашната посока.

РИБИ
Очакванията ви са големи, за това не пестете усилията

си, ако искате да останете доволни. Можете да разчитате
на подкрепа. Ще се радвате на постигната реализация с
човек, към когото изпитвате силни чувства. Новина в края
на деня, ще ви принуди да вземете по-бързи решения.
Усмихвайте се повече.                    /Балчишки Телеграф/

ШК''БАЛЧИК'' организира
шахматен турнир-1-ви Мемориал
''Тихомир Енчев''.
Той ще се състои на 27-28 февруари в залата на

клуба.                                                 Началото е в 10ч.




