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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
*Фирма изкупува неогра-
ничено количество земе-
делска земя в общини:
Балчик, Каварна, Шабла и
Г. Тошево.
    Тел: 0887 52 17 83, 0579
7 70 11                       /45-4/
*Купувам зем. земя в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699                       /4-1/
*Купувам земеделска земя в
Балчишки, Каварненски,
Шабленски, Ген. Тошевски,
Добрички,  Тервелски,
Тутракански, Силистренски

и Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,

0886 462 784          /4-1/
Продавам

*Продав ам п ечка  с
водна риза, 17kW, много
запазена.

Цена: 350 лв.          /4-2/
*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.

дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по догова-
ряне. Тел: 0898 34 33 44

                               /4-2/
*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 /20-13/
Разни

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

Арх. Огнян Каменов
Тел: 0897 30 10 50 /4-1/

* Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-гео-
ложки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-6/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-12/
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ОВЕН
Част от вас изненадващо за околните, ще

променят посоката на работата си.
Сигурно е, че това е осъзната постъпка.
Не винете себе си, ако се изправите пред

трудности, а се постарайте да ги  преодолеете. Едно
пътуване ще се отложи за неопределено време. Получавате
добри новини, касаещи личния ви живот.

ТЕЛЕЦ
Наблегнете на сътрудничеството. Налага

се да действате в разбирателство с
партньорите, за да имате успехи. Ако се
доверите на човека до себе си ще останете

доволни. Всякакво разминаване ще усложни обстановката.
Помислете как да подобрите ситуацията у дома.
Използвайте повече въображение.

БЛ ИЗНАЦИ
Очаква ви седмица, наситен с

предизвикателства. В добра форма сте и
едва ли ще имате сериозни  затруднения.
Доверете се на усета си и няма да сгрешите.

Верните решения ще идват по-скоро интуитивно, отколкото
в следствие на задълбочени анализи. Разбирате се чудесно
с колегите си.

РАК
Справяте се успешно с работата си.

Здравословното ви състояние обаче може
да ви накара за малко да намалите темпото
и да потърсите тихо място за отмора.

Добре ще е да разредите деловите си контакти. Щадете
нервите си и се въздържайте от гневни изблици. Чувствате
се добре в семейна среда.

ЛЪВ
Ако искате да ви върви в работата, бъдете

разумни. Полагайте повече усилия.
Огледайте се и внимателно преценете
своите решения, а също и вникнете в

дълбочина в предложенията, които ще получите. Това ще
ви  спаси от импулсивни действия и решения. Любовта
засега е в застой, но само временно.

ДЕВА
Заемате се с различни задачи, но успявате

да доведете всичко до успешен край. Ще
имате привлекателни  оферти и парични
постъпления. Сигурно е, че ще бъдете

неотменимо присъствие на различни места. Намирате
достатъчно време за социални контакти и това ви  прави
особено популярни.

ВЕЗНИ
Ще ви се наложи да действате по-активно

от обикновено. Не се измъчвайте от
тревожни мисли, а влезнете в откровен
диалог с човек, с когото имате нужда да се

изясните. В служебен план не допускайте да ви приписват
чужди пропуски. Нека поведението ви в семейството бъде
изпълнено с уважение към по-възрастните.

СК ОР ПИОН
За някои от вас седмицата ще се отличава

със сериозни промени. Трудно се
нагаждате към нещата, които не ви създават
уют. Колегите ви проявяват интерес към

особата ви  и е възможно това да ви създаде проблеми.
Налага се да пристъпите към незабавна намеса. Отнасяйте
се по-спокойно към съветите на близките си.

СТРЕЛЕЦ
Спокойствието ви е завидно. Обзети сте

от желание да се занимавате с по-
съсредоточена работа, или поне с неща,
които предизвикват повече мисълта ви. Ваш

приятел ще ви помогне в заплетена ситуация. Ще имате
интересни срещи. Деловите ангажименти ще ви  открият
нови възможности.

К ОЗИРОГ
Ще успеете да научите много. Ще имате

шанс да се кандидатирате за нова работа.
Вземете инициативата в свои ръце и не
губете време. Всички предпоставки за успех

са налице. При среща с непознати ще се изявите в добра
светлина. В личен план подобрението на ситуацията зависи
предимно от вас.

ВОДОЛЕЙ
Предстои ви  работа с шанс за добри

резултати. Избавете се от тягостните мисли
по отминали събития и се опитайте да
промените мирогледа си. Ако сте по-

активни ще има ново развитие на личните и
професионалните ви дела. Материални придобивки ще ви
зарадват съвсем скоро. Появява се нова сърдечна връзка.

РИБ И
Добре ще е да разчитате предимно на

себе си. Не се предоверявайте на никого и
ще избегнете риска от провали. Въпреки
умората си се опитайте да свършите

заплануваното, за да не се натрупва. Отдъхнете си за
кратко. Седмицата ще ви предложи много нови
възможности.   /Б.Т./
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Кметът на село Гурково Тодор Георгиев е готов да бабува, стига да има
нужда - казва баба Димка Кирчева. Да има млади хора, да има здраве и деца
- пожела тя.                                                                           Фото: Михаил Душков

Баба Росица Желязкова Димитрова от Балчик празнува Бабинден в родната
си къща в с. Гурково                                                           Фото: Михаил Душков




