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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);7.30;  8.00;    8.30;    9.20;
10.30;  11.05;  11.40;12.00.  13.00;  13.20;  14:00;14.50;
15.20;  16.30;  17.10;  17.20;18.30;
Балчик - Варна 6.30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30;  10.00; 10.30; 11.00;
11.04; 11.30; 12.30; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30;  15.09  (само  с.
и  н.) 15.30; 16.30; 17.20;  18.00; 18.30  (само петък  и  неделя);
19.30
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 10.24;  14.25
Балчик-Гурково-Тригорци     7.30;  16.15
Балчик-Дропла-Змеево 7.00;  15.00
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-Соф ия-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
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
 8.00 - 19.00 ч.  събота: 8.00  - 12.00; неделя - почивен ден ч.
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
НОТАРИУ СИ
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
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
Частна книжарница  “Рива 2”  /до Музея/
ул.  “Витоша”  2    Тел: 7  41 82 формуляри,  ученически
пособия,  канцеларски  материали,  книги
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”

Купувам

*Купувам  зем.  земя  в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895  71 83  83. 0888
593 699                       /12-11/
*Купувам земеделска земя в
Балчишки,  Каварненски,
Шабленски, Ген. Тошевски,
Добрички,   Тервелски,
Тутракански, Силистренски
и Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,
0886 462 784           /10-9/

Продавам
*Продавам  микробус

Форд Ескорт.
Тел: 0878 192 114    /1-1/
*Продавам  едностаен

обзаведен  апартамент  в
“Балик” - Балчик.

Тел: 0899 14 11 78   /2-2/
*Продавам  мотопед

Марка: Лифан, производс-
тво: Тайван, 49 куб. см, пър-
ва регистрация - 10.06.2008
г. Цена - по договаряне.

Тел.: 0899 233 248
*Продавам  500  кв.м.

дв орн о  място   в
регулация на ул. “Ком”,
кв .”Левски ”,   Балчи к.
Цена  по   догов а-рян е.
Тел: 0898 34 33 44

                               /4-4/
*Продавам изгодно  пар-

цел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар-
ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път.

Тел: 0889 614 762 /20-8/
Разни

Давам стая под наем
в центъра на Балчик, с
кухня и баня.

Арх. Огнян Каменов
Тел: 0897 30 10 50 /4-3/

*Давам под  наем тухлен
етаж, 3 стаи, кухня, баня,
тоалетна,  самостоятелен
вход. 250 лв./месечно.
Тел: 0579 9-90-80       /1-1/
* Сондажи  за  вода,  из-
ливн пилоти и инженер-
но-геоложки  проучва-
ния.
  Тел: 0878 901 155 /10-10/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-7/
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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
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.

БЛ ИЗНАЦИ
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.

СК ОР ПИОН
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.

К ОЗИРОГ
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.

РИБ И
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/

Община  Балчик  се
представи на туристиче-
ското  изложение
WORLD TRAVEL MAR-
KET, което се проведе в
Лондон,  Великобрита-
ния  от 4  до 7 ноември
2013 година. Участието е
част от проекта „Пъстро-
то  лице на  Добруджа“,
който се реализира от Об-
щина Добрич с партньо-
ри общините:  Балчик,
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Добричка и Каварна,  с
финансовата  подкрепа
на Оперативна Програма
„Регионално развитие”
2007  2013. Общината се
представи на национал-
ния щанд на България за-
едно с 27 туристически
фирми и общински  ад-
министрации под слога
на BULGARIA     A DIS-
COVERY TO  SHARE.
WTM  Лондон е един от
най-значимите форуми в
световен мащаб,  който
събира милиони посети-
тели и професионалисти
от цял свят.

На изложението  об-
щините  презентираха
разработените в рамки-

те на проекта 15 марш-
рута, които представят
туристическият ресурс
на новата  дестинация
„Пъстрото лице на Доб-
руджа“, не само с доб-
руджанското Черномо-
рие, но и с вътрешност-
та на Добруджа, която е
люлка на европейските
цивилизации  и  крие
много тайни. За изложе-
нието  бе  подготвена
GPS карта на туристи-
ческия район с озвуча-
ване на три езика,  тури-
стически алманах, виде-
офилми за туристичес-
ки маршрути,  инфор-
мационни материали и
други.

През  зимния  сезон  ва-
канционно селище „Албе-
на” отправя изкусително
предложение  за  уют,  ре-
лакс и добро настроение.
В „Албена”, в уютна дача
сред   чистия  горски  въз-
дух  на  резервата  „Балта-
та”, е разположена руска
баня, проектирана по тра-
диционна технология без
нито един пирон. Изграж-
дането й е поверено на ру-
ски  майстори.  Къщата  е
разделена на две самосто-
ятелни части, всяка една
със собствена парилка, ба-
ня, санитарен възел, антре
и стая за отдих, като пого-
лямата разполага и с кух-
ненски  бокс. До печката
има дървено ведро с вода,
обогатена с борови клон-
ки  и  етерично  масло,  за
увеличаване  влажността
на помещението по жела-
ние на гостите. Обикнове-
но руската баня  е споде-
лено  удоволствие  сред
любими приятели, но вся-
ка от двете парни бани да-
ва възможност за индиви-
дуално ползване или тра-
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диционното използване от
група до 6 и 8 души.След
паренето, гостите преми-
нават в душ-кабините, къ-
дето с помощта на водната
струя си правят воден ма-
саж, който се явява задъл-
жителна,  оздравителна,
целебна  процедура.По
време на почивките меж-
ду посещенията в парил-
ката, се предлага чай с мед.
А  в  края  се  предоставя
възможност да се похапне
традиционна руска храна
и разбира се, да се послу-
шат популярни руски пе-
сни.

Руската баня е ритуал за
пречистване далеч от град-
ското ежедневие, възмож-
ност за приятни разговори
с приятели, отмора сред то-
плината на огъня. Тя е по-
пулярна в  Русия от  ХI в.
насам. Всички я практику-
ват, без значение какъв е се-
зонът. „Банята пари, но ле-
кува”  казва една руска по-
говорка.С  какво  руската
баня е полезна: загряване-
то на парната руска баня се
постига единствено и само

чрез  дърва,  поради  това
температурата не е така ви-
сока, както при сауните, а

�може да достигне до 60 -
�70 . Влажността в помеще-

нието е висока, а с помощта
на  метличките  от  бреза  и
дъб се постига стимулиране
на кръвообращението, озд-
равяващ ефект на дихател-
ните пътища, отпускане на
мускулатурата, профилак-
тика на опорно-двигателния
апарат, пречистване на ко-
жата, сваляне на напреже-
нието, избавяне от стреса и
умората.Руснаците казват:
„В банята метличката е на-
чалник.”Ето и спецификата
на видовете метлички:За от-
пускащи  и  релаксиращи
процедури се използват ме-
тлички от бреза и дъб.Бре-
зата има свойството да от-
пуска напрегнатата муску-
латура, да унищожава пър-
хота, укрепва косата и под-
държа кожата в добро елас-
тично състояние.

Дъбът действа противовъ-
зпалително, препоръчва  се
при хипертонии и за регули-
ране на потоотделянето.

 
Читалище “П.Хилендарски” Балчик

20 ноември 2013 г. /сряда/ от 17.00 ч.
И всяка сряда от 17.00 ч.

Вход: свободен

„Самолечение чрез събуждане
на вътрешната сила – медитация”

Курс за запознаване с финото тяло и
практикуване състояние на медитация




