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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 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); 8.00; 9.20;  10.30;
11.05; 11.40; 13.20; 14:00; 15.20; 16.30; 17.20; 18.30;
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.00; 11.30; 12.30; 13.14/
без с. и н./; 13.30; 15.05 (само с. и н.) 15.30; 16.30; 17.20;
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 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 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 - Соф ия
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
ПОЛИКЛ ИНИКА
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
5 7

ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА те л. 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
погр ебения -  ден онощно ; изработва и монт ира
паметници, снимки.
Оте ц Стратия - те л. 7 51 36
Оте ц 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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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

Електронно реле“Дневни светлини”
*Фирма изкупува неограни-

чено количество земеделска земя
в общини: Балчик, Каварна, Ша-
бла и Г. Тошево. Тел: 0887 52 17
83, 0579 7 70 11 /45-30/

*Купувам земеделски земи
в Балчишки, Каварненски, Ген.
Тошевски, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненски
региони. Тел: 0878462784,
0886462784 /8-7/

* Продавам руско ремарке,
регистрирано. Цена по
договаряне.

Тел:7-45-62 /4-4/
* Продавам гарсониера в

бл. 7, вх. Б, ап. 5, ет. 2.
Цена по договаряне.

Тел. 0897 68 56 80 /20-3/
*Продавам мотопед Мар-

ка: Лифан, производство:
Тайван, 49 куб. см, първа ре-
гистрация - 10.06.2008 г.

Цена -  по договаряне.
Тел.: 0899 233 248

*Продавам 500 кв.м. двор-
но място в регулация на ул.
"Ком", кв."Левски", Балчик.
Цена по договаряне. Тел: 0898
34 33 44 /4-4/

*Продавам изгодно парцел
640 кв.м в регулация, на ул.
"Ст. планина" до пожарната и
летище Балчик с лице на ас-
фалтов път. Тел: 0889 614 762
/20-18/

*Продавам 4 ст. ап. в Ба-
лик, бл.3ет.2 Цена: 60 хил.лв.

Тел: 0886081432 /4-4/

* Давам под наем стаи, с
отделен санитерен възел
всяка, с климатик,
целогодишно 150 лв./стая.
Тел: 0893582 535     /1-1/

* Давам обзаведен апар-
тамент в албенската коопе-
рация под наем.

Тел: 0889 695 680;
0889 246 282         /3-2/
* Сондажи за вода, изливн

пилоти и инженерно-геоложки
проучвания.

Тел: 0878 901 155 /20-11/
* Продавам стари цигли,

300 бр. по 0,50 лв.
Тел: 0886316264 / 10-4/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-7/
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Продавам

Купувам
Разни

ОВЕН
Привлечени сте от личност, която също

не е безразлична към вас. Ако се стремите
към връзка, то инициативата трябва да бъде
ваша. На работното място шансовете ви за

професионална изява се увеличат, но не оставяйте работата
си на заден план. Отдавайте заслуженото на колегите си, с
тяхна помощ ще можете да вървите напред.

ТЕЛЕЦ
Няма да ви липсват ангажименти и за да

се справите не бива да си губите времето по
несъществени неща. Проблеми с роднини
могат да помрачат настроението ви.

Уважавайте нуждите им, независимо, че те ви натоварват
повече. Едно ново запознанство ще превърнете в романтична
връзка, ще се насладите на взаимност и силни чувства.

БЛ ИЗНАЦИ
Прецизни сте в делата си, отдавате

нужното внимание на детайлите и това ви
носи предимства. Бъдете сигурни, че
усилията ви ще дадат резултати.

Благодарение на контактите си е възможно да промените
работата си. Духовността ви ще ви помогне да прозрете
по-скоро в една истина и да извлечете поука за себе си.

РАК
Обърн ете  вн иман ие на служебен

въп рос, който крие зад себе  си нечие
двусмислено поведение. Предизвикайте
откровен разговор и изяснете позициите

си. Вие сигурно имате свои планове за седмицата, но е
твърде възможно да ги промените, но все пак следвайте
желанията си.

ЛЪВ
Ако работите в колектив търсете

мнението на колегите си и заедно вземайте
решенията. Седмицата ще благоприятства
нови идеи и оригинални хрумвания. Нищо

важно няма да остане несвършено. Така устремени  към
целта си ще привличате любовта и парите. Ще изпитате
моменти на споделено щастие.

ДЕВА
Не скъпете помощта си , това ще ви

накара да се чувствате полезни  и нужни
някому. Пр ед вас се откр иват добри
перспективи за личен напредък. Бъдете

последователни и обмисляйте всяка своя стъпка. Ако
можете да се възползвате от нечие, добро предложение,
не се колебайте. Направете го.

ВЕЗНИ
Не споделяйте с околните намеренията

си, това едва ли ще ви е от полза. Възможни
са пътувания, за някои от вас свързани  с
доходни начинания. От ново запознанство

е възможно да се роди любов или романтична закачка.
Приятна среща с човек, който не спира да ви вълнува и
зарежда с позитивна енергия.

СК ОР ПИОН
Не забравяйте, че за успявате се нуждаете

от подкрепа. Търсете я в хората, с които
общувате. Бъдете толерантни и не
изпъквайте с капризите си. Диета или друг

хранителен режим би ви помогнал да облекчите
здравословни страдания и да се обновите. Пазете се от
измами и загуба на пари.

СТРЕЛЕЦ
Приятел или  партньор ще ви помогнат

по-бързо да се избавите от притесненията
си и да повярвате на перспективна идея.
Ако се захванет е с  реали заци ята  й ще

получите стабилност и увереност за бъдещето. Рискът
трябва да е премерен, но вие ще решите. Продължавайте
в същия дух и не се предавайте.

К ОЗИРОГ
С увереност ще пристъпите към реализация

на делата си и ще получите свидетелства за
правилният ви избор. Въпроси от служебен
характер ще ви изострят сетивата към повече

прозрачност и общо одобрение. Промените в личният ви
живот ще ви подготвят за следващи ходове, които действително
ще ви направят щастливи.

ВОДОЛЕЙ
Отново на преден план ще възникват

въпроси, които сте считали за
приключени. Колективните решения ще са

важни и е добре да настоявате за скорошното им
прилагане. Някои от вас ще се ориентират към
приключване на проект и това ще ги обогати с финансови
придобивки. Бъдете внимателни в начинанията си.

РИБ И
Възможно е бюрократични спънки да

предизвикат недоволството ви и да ви
накарат да търсите по юридически път
правата си. Не се колебайте да го направите,

ако считате, че сте ощетени. В личен план ви  очакват
изненади, които ще приемете, но с известни резерви . Ще
получите подарък и това ще ви зарадва.                    /Б.Т./
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Държавен турнир в
стил  "Лоу кик" се про-
веде в  Бургас от 3 до
5октомври 2014 г.

Категорично бе пре-
дставянето на полуфи-
нал и финал, с три на
нула съдийски гласа,
шампион на страната
категория до 75кг. мъ-
же стана Никола Андо-
нов.

Страхотна игра  на
финал показа Инна

Иванова срещу стара
нейна противничка от
по- горна категория.

Вицешампион на
страната за девойки
младша възраст. Васил
Симеонов също игра в
по- високата катего-
рия. Показа самочув-
ствие и силова игра, но
разликата в теглото се
оказа решаваща.

Трето място за Вас-
ко за юноши, младша

възраст. "От името на
треньорския щаб на СК
" Фуриозо" и всички на-
ши състезатели, изказ-
вам искрени благодар-
ности за оказаната фи-
нансова помощ на Об-
щина Балчик и кмета
на гр. Балчик Николай
Ангелов - сподели още
Никола Андонов, пре-
дседател и основопо-
ложник на клуб "Фу-
риозо" Балчик. /БТ/

Савина Мартинова, Никола Андонов и треньорът му Пламен Георгиев,
Инна Иванова и Васил Симеонов  - участници в Държавния турнир по Кик
бокс в Бургас, 2014 г.                                                              Фото: Личен архив
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На 8 октомври се навършват три години от смъртта и

Небето, като че
зацапано със кал.
Сърдити пръски
блъскат по стъкла.
Листа отронват се,
потънали в печал.
Тополи зъзнат
в свойта голота.

Такъв беше денят, в който се простихме завинаги с нашата колежка и
приятелка Татяна Петкова.

В живота на всеки човек има по един учител, който му е подал ръка по
стръмния път на знанието, на науката.

Татяна Петкова остави следа в сърцата на няколко поколения. Педагог,
съветник, майка и сестра бе за всяко дете, постъпили в детската градина.
Сега, от разстоянието на времето, можем да преценим нейната всеотдайност,
грижи, стремления.

Няма думи, които за теб са достойни.
Нито песен – дори и на птиците пойни,
дето могат да сторят поклон до земята,
с любовта ни към теб,
с обичта на сърцата.
Само болката за теб остана!
Само споменът за твоята добра душа!

Иванка АТАНАСОВА, учител-пенсионер

IN MEMORIAM




