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ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30,

10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30

Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00,

11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00

Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00,

11.04, 11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30,
17.20, 18.00, 18.10

Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05,
11.40, 13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30

Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50,

21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион

Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес”
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски к урсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
Б ЕН ЗИ НО СТАН ЦИ И
"Лаф и" -  тел.  7 -65-70
“Калип со”  -  тел.  7  3 0 67;  офи с 7  2 4 86
“Поп ов  -  Комерс” -  ДАП Тел: 7  39 37
ПЪТНА П ОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.А
0888/65  49 19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 всек и ден от  8-
20ч. , събота от  9. 00  -  20 .00 ч.,  н еделя -  п очи-
вен ден
Аптек а "Фарма" -  ж. к.  "Балик " тел . 7-29-31
 9 .00 -  13 .00 ч .,  15 .00-19.00 ч . събота и  неделя
- п оч. дни
Д Р О ГЕ Р И Я “АН И”,  В  ХО Т Е Л  ‘ МАР ИН А
СИТИ’.  ТЕЛ;  0888 151  320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна  централа - тел . 7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел.  7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ К АБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
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 -  ин терн ист и GP. Ул. “Пли ска ” №1  /
срещу Полици ята/ ; тел.: 0899/177 330
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
Д-р Калинова -  вътр. болести, 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
Акупунктура  -  Д -р Христо  Ген ов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” -  Тел: 0579 /7-23 -48; 0882  528 320
НОТАР ИУ СИ
Св ет лин  Илчев-ул. "Черн о море" 28 ,тел.7 -30-12 от
08.00 до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБ НИЦА тел . 7-55-27
8 :00 - 12 :00;  12 :30- 16 :30
Погребално обсл уж ване  “НИССИ” 0897 885  042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за
п огр ебени я -  ден он ощн о ; и зработ в а  и мон ти ра
паметници, снимки.
От ец Стра тия  - тел . 7 51 36
Све щеник Тодор - тел . 7 24  41
Б ИБ Л ИОТЕК И
при  ч-ще"П. Хилен дарски"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 ИСТОРИЧ ЕСКИ МУ ЗЕЙ
ГИМ тел.7- 21-77;  9.00  -  17.00;
ЕТНО ГРАФ СК А К ЪЩА 9 .00 - 17 .00 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КО МПЛЕКС  -  9:00 -  17 :00
ХУД. ГАЛ ЕРИЯ т ел .7- 41- 30 9 .30 - 12 .00ч .;  12 :30 -
18 :00ч .
ПОЛИЦИЯ  т ел . 166;  7 -24 -31; 7-24- 32
ПРОТИВ ОПОЖ АРНА ОХРАНА  т ел.160
ПОЩА И ТЕЛ ЕГ РАФОПОЩ ЕНСК А СЛ УЖ БА
Паричен салон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00;   неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК -  дежурен телефон -  7 21 65
ХОТЕЛ  РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28 -09
ИНТЕРНЕТ - B alchik.N et -  т ел. 7 50  34
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Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до понеделник на

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%

за в. "Балчишки телеграф”
Договаряне по телефона

0899 65 52 49
/Маруся Костова/
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ОВЕН
Очаква ви натоварена седмица. Вероятни са проблеми

в личен план и това се дължи най-вече на нетипичната за
вас критичност. Заявете претенциите си аргументирано и
не се колебайте да ги отстоявате. Все пак бъдете умерени
и способни да правите компромиси. Намирате нещо, което
търсите отдавна.

ТЕЛЕЦ
Възможно е конкретен въпрос, свързан с деловите ви

ангажименти да ви струва усилия. Ще се справите и ще
получите заслужени овации от околните. Не
пренебрегвайте семейните си ангажименти. Точно сега
близките ви се нуждаят от вниманието ви. Правите големи
планове за седмицата, предстои ви немалко работа.

БЛ ИЗНАЦИ
Тази седмица ви се отдава реалната възможност да

свършите всичко онова, което ви е убягвало досега.
Внимавайте с подробностите. Не ги омаловажавайте,
защото може в даден момент да се окажат твърде важни.
Разбирате се добре с околните и това ви носи
допълнителни дивиденти.

РАК
Тази седмица е възможно да се окаже много важна за

професионалната ви реализация. Проект, върху който
работите от дълго време и възлагате големи надежди, ви
носи успех. Започвате седмицата с добро самочувствие.
Съвсем скоро ще получите необходима информация.
Прилагате идеите си наяве и се радвате на добри резултати.

ЛЪВ
Добре ще е , ако още в н ачал от о на  седми цата

оп редели те  п ри орит ет ите  си.  Вероятн о ще в и се
наложи да контактувате с  много хора. Възможни са
противоречия, затова бъдете гъвкави. Въпреки всичко,
можете  да се  справ ит е чудесно , ако използвате
дипломатичността и чара си.

ДЕВА
Предстои ви приятна и ползотворна работна седмица.

Ако търсите възможности за допълнителни доходи, шансът
ще ви се усмихне. Ще се наложи да направите малък
компромис в името на професионалното си развитие.
Разбирате се чудесно с хората около вас и се радвате на
тяхната подкрепа.

ВЕЗНИ
Очакват ви резултатни занимания. Въображението ви е

особено продуктивно, и ако го направлявате в подходящата
насока, може да постигнете нещо изключително. Бъдете
по-търпеливи с близките си и проявете повече
толерантност. Добри отзиви  получавате за своя идея и
това допълнително ви мотивира.

СК ОР ПИОН
Успешна седмица във всяко едно отношение. Възможен

е делови успех или перспективна финансова операция.
Радвате се на ползотворно сътрудничество с хората около
вас. В интимния ви живот също ви  предстои приятна
изненада. Най-после получавате онова, към което отдавна
се стремите.

СТРЕЛЕЦ
Тази седмица ще е наситена с интересни срещи и желани

от вас събития. В приповдигнато настроение сте и
постъпките ви се приемат много добре от околните.
Възползвайте се от по-добрата си позиция за момента.
Можете да постигнете напредък, ако насочите правилно
ситуациите. Очаквано развитие в личен план.

К ОЗИРОГ
Започвате седмицата с големи амбиции, а това в случая

предполага и повече усилия. При  късмета, който ви
съпътства е реално осъществимо всичко, което сте
планирали. Делови партньор има привлекателно
предложение за вас. Подхождайте с търпение и повече
разбиране към сърдечния си партньор.

ВОДОЛЕЙ
Успявате умело да се възползвате от всички

възможности, които ви предлага тази седмица. Както в
професионален, така и в личен план можете да постигнете
много. Бъдете отворени за предложенията на партньорите
си. Може би пренебрегвате много важна подробност,
повече внимание.

РИБ И
Приповдигнатото ви настроение неминуемо ще се от-

рази на деловите ви контакти. Професионалните ви анга-
жименти ви  носят приятни емоции и едва ли ще ви нато-
варват. Отделете повече внимание на проблемите на ваш
близък. Радвате се на любов и разбирателство в семейс-
твото.                                    /Б.Т/

Дава се
под наем

МАГАЗИН
ЗА МЕСО

(или за друга
дейност),
60 кв.м., с

прилежаща
складова

площ
150 кв.м.

Тел. 0887 589
648   /10-1/

Излезе брой 4 на сп.
“Форум”, цена 10 лв.
Останаха ограничени
бройки. Информация в
редакцията на вестника
или на тел. 0899 65 52 49

На 16 октомври 2019 г. ученици от IV-Б клас  от училище
”Антим-I” в гр. Балчик, с ръководител Пенка Николова, посетиха Паметника
на загиналите летци и парашутисти на летище Балчик, вдигнаха новото знаме
и положиха своите цветя.

Договор сключихме с първокласници, а сега пред нас стоят вече пораснали
момичета и момчета. Нашите усилия за военно-патриотичното възпитание
се увенчаха с успех. Благодарим, скъпи ученици! Вие сте нашата надежда.
Нашите ученици, както и тези от гр. Мангалия, Румъния бяха почерпени за
празника на Българската авиация.     От Ръководството на СОСЗР- Балчик
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Първа копка на градския парк в ж.к.”Балик” в Балчик бе направена
на 22 октомври 2019 г. Строителството на комплекса за отдих и спорт
се намира в периферията на урбанизираната зона и в непосредствена
близост до възстановената неотдавна Късноантична и средновековна
крепост. Проектът се изпълнява чрез финансиране от МИГ “Балчик -
Генерал Тошево” по Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020. Паркът ще има обособени алеи и площи за детски игри. Ще бъде
озеленен с различни видове растителност. Общата стойност на
строителните дейности е 244 419.36 лева без ДДС.

Вторият етап в изграждането на зоната в ж.к. “Балик” включва
създаване на места за спорт на стойност 390 000 лева. Финансирането за
нея ще дойде от Програма за морско дело и рибарство.

В нея ще се изгражда игрище за футбол с изкуствена трева и такова
за тенис на корт.

Инвестицията на двата етапа е част от мащабен проект за цялостно
оформление на паркова и спорна зона в ж.к. “Балик”. Следващите етапи
ще включват изграждане на спортен център, скейтборд зона и игрища
за волейбол и баскетбол.

На снимката: заместник-кметовете Митко Петров
и Димитрин Димитров правят първа копка на обекта




