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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  57

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  неогра-
ничено  количество  земедел-
ска  земя  в  общини:  Балчик,
Каварна, Шабла и  Г.  Тоше-
во. Тел:  0887 52  17 83,

0579 7 70 11 /45-32/
*Купувам земеделски  земи

в Балчишки, Каварненски, Ген.
Тошевски,  Добрички,
Тервелски,  Тутракански,
Силистренски и  Варненски
региони.  Тел:  0878462784,
0886462784  /8-1

*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.  /5-1/

*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  /4-2/

*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
/20-20/

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

Тел: 0886081432  /4-2/

*Давам  квартира  под
наем в бл.  35 жк.  “Балик”
Балчик. Тел: 0888702805

/1-1/
*  Давам  обзаведен

апар-тамент в  албенската
коопе-рация  под  наем.

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

ливн  пилоти  и инженер-
н о -геол ожки   п роучв а-
ни я.

Тел:  0878 901 155  /20-13/
*  Продавам стари  цигли,

300 бр. по 0,50    лв.
Тел: 0886316264  /  10-6/
* Ремонт  на  вили
Тел:  0895 037550   /30-9/

ПродавамКупувам Разни

 * Обяви * Обяви * Обяви *

ОВЕН
Ще  освежите  малко  партньорските

отношения. Пробвайте да създадете някакво
развлечение,  та  било  то  и  в  домашна
обстановка. Припомнете  си  вълнуващите

моменти  от  миналото  и  на фона на доброто настроение
може да обсъдите спорните въпроси. Колкото по-спокойно,
толкова  ще е по-продуктивно. Няма нерешими  проблеми.

ТЕЛЕЦ
Едва  ли  събитията през тази  седмица  ще

ви харесат. Изведнъж ще се окаже,  че трябва
да  помагате  на  всички,  да  работите
безвъзмездно и  почти непрекъснато да  сте

готови  на  отстъпки.  На  всичкото  отгоре все  ще се намери
някой,  който да проверява работата и да ви открива  грешки.
Може да са незначителни, но ще ви ги  натякват.

БЛ ИЗНАЦИ
Прекрасна  седмица  за  влюбените

представители на  вашия  знак.  Ще  имате
възможност  да  поставите  в  ред
отношенията си и  да  създадете определен

статут на  съвместен  живот  или да  отложите  събитието
според  собствените си  разбирания.  Много въпроси,  които
до момента  са останали висящи,   ще намерят своя отговор.

РАК
Всичко, което ви е нужно, за да направите

дома  си  по-уютен,  ежедневието  си по-
спокойно и  живота  си  по-усмихнат  ще ви
дойде  „като на  тепсия” през  тази  седмица.

Във всеки един момент, когато ви трябва помощ тя ще идва
като по поръчка. Всички ваши близки  ще участват  с радост
в  различните  дейности,  за които  ги  търсите.

ЛЪВ
Разпределете времето между  служебните

и  личните  задължения в  полза  на  личните.
Трябва  ви  сериозно  количество  нова
информация.  Да  я  намерите, прегледате,

да отделите  „зърното от  плявата” и  да усвоите  важното.
Така  ще  надградите  знанията си и  ще  създадете  стабилна
база да реализация на  новите  си  идеи.

ДЕВА
Ще се  радвате  на  стабилно финансово

положение през  тази седмица. Естествено,
това ще ви  зареди  с добро настроение,  а
от  там нататък  събитията  ще  се развиват

добре.  Близки  роднини  може  да  ви  потърсят  от  вас
мат ериалн а  подкрепа.  Ако  трябва  да  се  купи  нещо,
направете  го  като подарък, но не давайте пари  на  заем

ВЕЗНИ
Около вас  непрекъснато ще има кръг  от

приятели и познати, готови във всеки един
момент да ви услужат с каквото  пожелаете.
Което  съвсем не  означава,  че  трябва да

разчитате само на  чужда  помощ, напротив. Подредете  си
плановете  за  самостоятелна  дейност,  а  в  момент  на
затруднение съдействието ще е добре дошло.

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
Редув айт е  работа  с   почив ка.   И  го

правете  съв сем  обмисл ено   и
последов ателно .  Много  сте  акт ивн и,
мн ого   ст е  и   трудоспособн и,  но. ..

прибързани. А  това  е  предпоставка  за  грешки,  които  ще
се окажат  сериозни.  За да не  ги допускате  трябва да  сте
възстановили  силите си  и  да  сте в душевно  равновесие.

К ОЗИРОГ
Всички  ще разберат,  че когато се  захванете

за  нещо,  връщане  назад  няма.  През  тази
седмица  ще имате  възможност  да разкриете
натрупаните знания и потенциалните таланти.

Действайте спокойно, приятелски, без да се противопоставяте
на когото  и  да било.  Най- добрият начин да обезоръжите
неприятелите си  е с чаровна усмивка.

ВОДОЛЕЙ
Новите  перспективи,  за които  от  доста

време мечтаете вече  са пред  вас. през  тази
седмица  ще  ви  засипят  с  различни

интересни предложения  и  атрактивни  оферти,  но
бъдете разумни и  предпазливи . Не се хващайте  за първата
възможност и  не се опитвайте да угодите на всички,  никога
няма да успеете.

РИБ И
Нито  един  от  въпросите,  с  които  се

налага да се  занимавате през  тази  седмица
няма  да  изисква  от  вас  самостоятелни
действия. Толкова  по-добре! Интегрирайте

се в колектива и дайте  своя принос според  възможностите
си. Преценявайте  резултатите от работата си  във финансов
аспект. /Б.Т./
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19:30 ч. Хелоуин вечеря на
сет меню в ресторант “Фуке”.

21:00 ч. Хелоуин парти с DJ
в “Лайтхаус пиано бар”

2 íîåìâðè 2014 ã.

10:00 ч.  “Хелоуин голф турнир” или 
“Групов голф урок” за начинаещи.

Öåíè:
·Хелоуин Вечеря + Хелоуин Парти- 35.00 лв на човек и 20.00

лв за дете
· Участие в Хелоуин Турнира:
- 30.00 лв за членове на клуба          - 110.00 лв за посетители
· Участие  в  групов  голф  урок  за  начинаещи:  20  лв  на

възрастен и безплатно за деца
Пакети с настаняване:

· Пакет  с  1  нощувка  в  двойна  стая  (2ма  възрастни)  +
Хелоуин вечеря + Хелоуин парти: 85.00 лв на човек  

· Пакет  с  2  нощувки  в  двойна  стая  (2ма  възрастни)  +
Хелоуин вечеря + Хелоуин парти: 125.00 лв на човек

Деца от 4 до 11.99 се настаняват безплатно в двойна стая с 2ма
възрастни и доплащат само за Хелоуин вечерята. За единично нас-
таняване цената  на Пакета  с 1  нощувка  е  145.00 лв на човек,  а
цената на пакета с 2 нощувки е 210.00 лв на човек . 3ти възрастен в
стаята заплаща: 50% от цената на възрастен.

За резервации: reservations@lighthousegolfresort.com




