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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
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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 зе-
мя в общини: Балчик, Каварна,
Шабла и Г. Тошево. Тел: 0887
52 17 83, 0579 7 70 11 /45-21/

*Купувам земеделска земя
в общините Балчик,
Каварна, Шабла и Ген.,
Тошево, Добрич, Тервел.
Изгодни цени. Тел:0895718383,
0888593699, /4-3/

*Купувам земеделски земи
в Балчишки, Каварненски,
Ген. Тошевски, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненски
региони. Тел: 0878462784,
0886462784 /4-3/

* Продавам апартамент
в жк “Балик”, ет. 7. Тел:
0886332965 /2-1/

*Едностаен апартамент в
Балчик Тел:0899141178 /1-1/

  *Продавам гарсониера
в бл. 7, вх. Б, ап. 5, ет. 2.
Цена по договаряне.

*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 догова-ряне. Тел:
0898 34 33 44 /4-3/

*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 /20-9/

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

Тел: 0886081432 /3-1/
*Продавам 3-стаен

апартамент в ЖК “Балик”

Балчик. Тел 0898440709 /4-3/

* Продавам Делимано
Мултикукър, 150 лв.  Тел:
0579/7-50-48; 0890387431
/1-1/

*Гледам стари и болни
хора. Леля Пенка.

 Тел: 0899 336 103  /4-1/
*Давам под наем обзаведен

двустаен апартамент. Тел :
0899695680;  0889246282
/2-1/

*Давам апартамент под
наем в центъра за летния се-
зон. Тел: 0885569675 /2-1/

*Сондажи за вода, изливн пи-
лоти и инженерно-геоложки
проучвания. Тел: 0878 901 155
/20-3/

*Продавам стари цигли, 300
бр. по 0,50 лв. Тел: 0886316264
/10-6/

*Ремонт на вили Тел:
0895037550  /30-29/

IN MEMORIAM

ОВЕН
Не е желателно да прекалявате с разходите

през тази седмица. И за още нещо е добре да
се замислите, за разпределението на времето
си. Ще изникнат непредвидени задачи, за

които ресурсите може да не ви стигнат. Помислете от кого
бихте могли да потърсите помощ и то да го направите така,
че да не ви откажат.

ТЕЛЕЦ
Предимно с познатата ви рутинна работа

ще е ангажирана седмицата като покрай
нея ще има разни  допълнителни  дребни
неща за вършене. Няма проблем да се

справите, но ще е по-лесно ако споделяте съмненията си
или  предварително обсъждате въпросите, за които не сте
абсолютно сигурни как да решите.

БЛ ИЗНАЦИ
Предстои ви благоприятен период, без

затруднения и без бързане. Сроковете ви за
изпълнение на каквато и да била задача ще
са достатъчно дълги , за да можете да

коригирате евентуални грешки или да добавите
пропуснатото и пак ще ви  остане време. Ще получите и
доста покани за разни развлечения,

РАК
Привлекателни сте и по един особен начин

загадъчни. Не се учудвайте, ако през тази
седмица непрекъснато ви обсипват с
комплименти или всички се стремят да си

общуват с вас. Реагирайте активно, усмихвайте се, въздържайте
се от критики и забележки. Колкото повече работите, толкова
по-лесно ще се справяте и по-добри ще са резултатите ви.

ЛЪВ
Още в началото на седмицата поставете всичко в ред. И

всичко, означава наистина всичко –
документи, срещи, техника, делови
контакти, лични ангажименти, дори
жилището, в което живеете. Ще се наложи

на моменти да действате изключително бързо и нещата,
които са ви нужни да бъдат „точно на една ръка разстояние”,

ДЕВА
Новите възможности, до колкото ги има

ще са свързани с някаква промяна, по-скоро
непредвидена. А въпросната промяна ще
изиска да направите компромис или да

вкарате в действие някакъв резервен вариант. Позициите
ви  ще се стабилизират и е добре да помислите как най-
ефективно да се възползвате от постигнатото до момента.

ВЕЗНИ
Не пропускайте нито един ден през тази

седмица, занимавайте се с бизнеса или
професионалните си задължения максимално
активно и старателно. Към вас са насочени

погледите на влиятелни люде, чието мнение е важно за развитието
и напредъка ви. Въпреки това е желателно да запазите спокойствие
и да действате организирано.

                                СКОРПИОН
Единственото условие да направите

онова, което сте замислили, да реализирате
идеите си е да не губите чувство за мярка и
да обмисляте изказванията си. В много

случаи няма да сте доволни от фактите. Или няма да сте
съгласни със събеседниците си. Или няма да одобрявате
идеите им.

СТРЕЛЕЦ
По непоколебим начин покажете на света

най-доброто от себе си. Активирайте
деловите си и лични качества. Никаква
странична работа или непредвидени пречки

не бива да ви откажат от намеренията ви. Особено
убедителни  сте, когато искате да постигнете своето. Ще
успеете.

К ОЗРИРОГ
Колкото и да сте консервативни все има един

момент, в който случващото се ви подтиква да
направите нещо ново или променя мнението
ви до голяма степен. Звучи странно, но важна

делова среща реално ще окаже влияние върху личните ви
отношения. Промяната на личните отношения пък, ще се отрази
на служебните или на професионалните ви изяви.

ВОДОЛЕЙ
Прекалено сте ларж и непредпазливи в

харчовете. При това опасността за
материалното и финансовото ви  положение

идва не от това колко пари ще пръснете за ненужни покупки
или удоволствия, а от това, че е много вероятно да ви
изманипулират и да дадете на заем пари, които никога няма
да ви върнат.

РИБ И
Идеи не ви липсват, но енергийното ви

ниво е нестабилно. Не се опитвайте да
„прескачате сянката си” и да „откривате
топлата вода”. През тази седмица е много

важно да съчетавате личните и служебните ангажимен-
ти, а не да вършите едното за сметка на другото.    /Б-Т/

 * Обяви * Обяви * Обяви *
Разни

Продавам

Купувам
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Н а г р а д а т а
HolidayCheck Quality Se-
lection 2014 се дава на хо-
тели, които са оценявани
изключително високо на
портала на туристичес-
кия сайт по мнения на
туристи. През тази годи-
на хотел Боряна поддър-
жа рейтинг „5 от общо 6
слънца”. Наградата на
Холидейчек „Quality Se-

lection” е независима от
останалите два приза
HolidayCheck Award и
HolidayCheck TopHotel
и отличава подбрани хо-
тели за качеството на те-
хните услуги и обслуж-
ване. HolidayCheck е
най-големият онлайн ту-
ристически портал в не-
мскоговорящите стра-
ни. Днес той регистри-

ра над 25 милиона пот-
ребителски посещения
месечно (по данни на
немската информаци-
онна общност за измер-
ване на дистрибуцията
сред рекламните медии-
IVW от юли 2012), под-
държа 10 езика и опери-
ра TЬV-сертифицирана
туристическа агенция.

БТ

От 18 до 25 юни 2014 г.
в к.к. „Албена” се про-
веде международен ша-
хматен турнир за деца.
Участваха над 100 деца
от Русия и България. В
този детски шахматен
форум взеха участие и
три деца от Балчик: Рай-
чо Милев, Георги Геор-
гиев и Радослав Стан-
чев. Това беше първото
сериозно изпитание и

Ìåæäóíàðîäíà øàõìàòíà
àêàäåìèÿ “Èíòåëåêòè”

Райчо Милев, Георги Георгиев и Радослав Станчев представиха ШК
“Балчик” на Международния шахматен турнир за деца в КК “Албена”.

много голямо предиз-
викателство пред тях.
Справиха се чудесно.
Показаха истинско жела-
ние за игра и победиха
далеч по-опитни деца,
които вече са участва-
ли на международни и
републикански състеза-
ния.

Бих искал да пожелая
на трите момчета – Ге-
орги, Радослав и Райчо

да покажат това жела-
ние за игра и борбен дух
за победа и занапред, да
вярват в себе си – това е
ключът към успеха.

„Който не понася за-
губи, той не се движи
напред!” /Емануил Ла-
скер, втори световен
шампион по шах/.

Красимир КИРЧЕВ
Председател на ШК

„Балчик”

Îñíîâíè ðåìîíòè íà ñòàðè êúùè
извършват ремонт, конструкция на покриви и направа на

нови. Изграждане на навеси. Хидроизолация на покриви.
Монтаж на битумни керемиди, улуци, водосточни тръби.

Качество и най-ниски цени в региона.
Тел: 0887 716 779; 0899 175 266       /4-1/




