
                        21 май - 27 май 2015 г. 8ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

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
Балч ик - Гробище н парк /стар и нов /- от Пл.
“Рибарски” 8.50; 10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
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 09:30;13.30;18:00
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       /45-40/
*Купувам земеделски земи

в  Балчишки, Каварненски, Ген.
То шевс ки, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки регио ни. Тел: 0878
462784, 0886462784 /8-3/

*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони
на Добруджа, Североизто-
чна 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

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

* Продавам гарсониера,
8 етаж над “Форум”. Цена
по споразумение.

Тел:0885868729     /4-1/
* Продавам двустаен

апартамент, 70 кв.м., ет.4,
на ул.”Л.Каравелов” в

Балчик. Тел. за контакти
0886 46 12 15  /10-4/

*Продавам газов бойлер;
газова отоплителна печка;
проточен ел. бойлер.

Тел: 0886 461 215  /4-2/
*Продавам Опел Вектра,

1,8i, 115 к.с., газов инжек-
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:

* Давам обзаведен
самостоятелен етаж от къща
до морето, целогодишно.
Тел: 0988 36 80 70 /3-3/

* Продавам стари цигли,
300 бр. по 0,50  лв.

Тел: 0886316264 / 10-4/
* Ремонт на вили
Тел: 0895 037550  /30-18/
* Квалифецирани уроци -

всички нива и възрасти, по не-
мски език. Мария Господино-
ва Димитрова (немска фило-
логия)

Тел: 0885 72 57 12 /10-7/
*Желаещите да изпратят

помощи в Украйна, да се
свържат с координатора на
бесарабските българи на
Тел: 0897 20 91 22

* Давам под наем стая
за двама души, с ползване
на кухня, за летния сезон,
в центъра на град Балчик.
Тел.0885569675   /2-1/

Продавам Разни

Отборът на Черноморец
Балчик победи Калиакра
Каварна като гост с 2:0 и
записа впечатляващата 17-
а поредна победа в Северо-
източната „В „ група. С ус-
пеха тимът от Балчик се бе-
тонира на второто място в
групата, тъй като бе гост
на фаворита в първенство-
то – „Дунав” Русе и го по-
беди с 0:1.За игра срещу то-
зи непобедим противник и
на негов терен, си е голям
успех – сподели Георги
Иванов – Геша, треньор на
черноморци. Всъщност иг-
рата в Русе потръгна след
безполезно първо полувре-
ме, но много полезен пряк
свободен удар на Ивайло
Лазаров в 69 мин., който се
превърна в единствен, но
победен гол на Балчик. Бал-
чишките фенове ходят вече
цяла седмица опиянени от
сразяващата победа с 8:0 над
„Бенковски” Бяла. С голове
се разписаха: Беадир Беа-
диров /първи гол/, Станис-
лав Желязков, Ивайло Лаза-
ров/Първи гол/ /първо по-
лувреме/, Явор Колев, Ивай-
ло Лазаров /втори гол/, Бе-
адир Беадиров /втори гол/,

Снимка: Марияна ВЪРБАНОВА

Генади Луго и Виктор Ми-
тев. И двете попадения за ус-
пеха на „Черноморец” в Ка-
варна реализира Беадир Бе-
адиров. Той откри резулта-
та в 21-ата минута, а в 80-
ата на практика реши мача.
Беше осигурен автобус,
който доведе балчиклии на
вечното дерби Балчик-Ка-
варна, но може да се каже,
че поведението на публика-
та не бе много прилично:
имаше доста нецензурира-
ни приказки, подмятани, до-
ри за кмета на Каварна.
Простотията помрачи дос-
та нашия успех – отборът
на Балчик има 70 точки и
заема второ място в класи-
рането. Следователно заслу-
жава по-толерантни и въз-
питани фенове, каквито бя-
хме почнали да изграждаме
през краткото време на иг-
ра на „Черноморец” в „Б”
група. „Калиакра” е с 66 то-
чки и е на трета позиция.
Лидерът „Дунав” е със 76
точки и продължава да во-
ди, но с лошия спомен от
победилия го „Черномо-
рец”.

Маруся КОСТОВА

3300 лв. Тел:0899 929 600 /
10-8/

*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  /
4-3/

*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.
Тел: 0889 614 762 /20-9/
*Продавам голям ап. в

ж.к Балик - 4 ет.
Тел: 0898 440 709
* Продавам апартамент

в Балчик, ж.к."Балик",
бл.36, ет.5, с асансьор,
парно, 124 кв.м. +гараж

Áàë÷èê óâåðåíî ñòîè
íà âòîðîòî ìÿñòî ïî
ôóòáîë âúâ Â” ãðóïà

документи. Тел.0895 71 83
83; 09888 79083 /10-1/

+маза.Тел.0883 33 38 34
/5-1/

*Изгубено куче около
Пени маркет, кафяво с
каишка. Тел:0878 796 174

*Бензиностанция “До-
джико Комерс” (до АПК-
Балчик) търси персонал.

Тел: 0878 34 08 52  /4-4/
*Рускиня с английска

филология търси работа.
Тел: 0897 465 260 /10-6/

*Търся добър човек,
който да вземе в своята
къща младо и благородно
куче. Има ветеринарни
документи. Тел: 0886 079
261 Л. Токарева /10-5/

* 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 /4-3/

Êóïà
“Âåñåëèí
Òîïàëîâ”
âúâ Âàðíà

На 16-17 май в
гр.Варна се проведе
6-ия турнир от
веригата Купа
''Веселин Топалов''.

Участие взеха
състезатели от
Варна,Шумен,Силистра
и Добрич.

Представител на
ШК''БАЛЧИК'' беше
Краси Кирчев.След
изиграването на 7-те
партии, той постигна
6т.- от 5 победи и две
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НАР ЕДБА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ на ДП по
кикбокс – пойнт файтинг –
деца 7-9 години, момчета и
момичета 10-11-12 год.,
ЮМВ, ДМВ – 13-14-15
години, ЮСВ, ДСВ – 16-
17-18 години, мъже и жени;
ДП по кикбокс – лайт
контакт - ЮМВ, ДМВ –
13-14-15 години, ЮСВ,
ДСВ – 16-17-18 години,
мъже и жени.

Според председателя
Виктор Меламед  целите и
задачите са да се определят
до стойно държавните
шампиони в стиловете
по йнт файтинг и лайт
контакт. А това стана сред
115 участници от София,

Пловдив, Русе, Габрово
и Балчик.

Първенството се
проведе в с.Кранево от 8
до 10 май 2015 год. в
спортен ко мплекс
„Спортлайф“.

Ор ганизацията бе
отлична. Спонсорството
на Община Балчик и
кметство с.Кранево бе
оч евидна.  Добро
настроение създадоха и
момичетата от Танцова
фор мация „Данс” с
художествен ръководител
Евгения Добрева, които
изиграха два свои
емблематични танца.

 З а първи път от
Балчик на състезание бе и

Симона Симеонова,14 год.,
ко ято изненадващо се
класира на 3 място.

 Приятно бе, че се отсъди
място сред сред съдиите на
Савина Мар тинова от
Балчик, Спортен клуб
„Фуриозо”.

Най-радостната новина
от миналата седмица дойде
от Нова Загора. Оправдаха
се надеждите на треньора
Никола Андоно в,
пр едседател на клуб
„Фуриозо”, да види Инна
Иванова сред финалистите
на Държавно то
първенство. Тя не само бе
финалист, но и спечели
първото място.

/Б.Т./

ремита, което му
позволи да спечели
убедително турнира.

Следващите изяви
на ШК''БАЛЧИК'' са
: участията на
с и л н и т е
м е ж д у н а р о д н и
турнири в КК''Златни
П я с ъ ц и ' ' ,

КК''Албена''  и
КК''Свети Константин
и Елена''  през юни
месец.Участие са
заявили силни
гросмайстори от
България, Русия,
Армения,  Китай и
много други държави.

/Б.Т./

Нощта преди празника
на гр. Балчик ще украсим
северното черноморие с
горещата латино музика и
романтичните ни танци.

Върху една от Буните на
гр. Балчик, обградени от
прекрасното море, луната

и звездите в топлата майска
веч ер ще сътвор им
приказна латино фиеста.
СЪБОТА, 23 май от 21,00
часа Ви очакваме на
една от буните на
морската алея.




