
                        22 - 28 октомври 2015 г. 4ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Гл. редактор - Маруся Костова - 089/965 52 49
Предпечат - М. К.
Печат -ЕТ “Нилекта” Добрич - 058 600 299

*Фирма изкупува неог-
раничено количество земе-
делска земя в общини: Бал-
чик, Каварна, Шабла и Г.
Тошево. Тел: 0885 83 83 54,

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

в  Балчишки, Каварненски, Ген.
То шевс ки, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки регио ни. Тел: 0878
462784, 0886462784 /8-8/

*Изкупувам земеделска

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

*Продавам Опел Вект-
ра, 1,8i, 115 к.с., газов ин-

Продавам

Разни
*Рускиня с английска

филология търси работа. Тел:
0897 465 260 /10-9/

*  Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела о т 1718  кв. м . и
1500 кв. м в с. Соколово

Тел:052/341981;
0899 42 33 28 /7-4/

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/

*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна, Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-6/

споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28  /7-4/

*Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст. планина" до пожар-
ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път. Стара цена
25 000 лв., нова цена 20  000
лв.

*Продавам голям ап. в
ж.к Балик - 4 ет. ;Тел: 0898
440 709

*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж 2,
ул."Дионисополис" №24
Тел. 0895554040 /10-2/

жекцио, 1996 г. 220 835 км.,
металик, напълно опслу-
жен, ремъци, свещи, масла,
филтри; предни въздушни
възглавници, централно за-
ключване, халогенни фаро-
ве за мъгла, зимни гуми. Це-
на: 3300 лв. Тел:0899 929
600 /10-3/

*Продавам: 1. В с.
Соколово къща, с
прилежаща площ 1718 кв.
м. 2. Градинска площ в с.
Соколово, без постройка,
1500 кв. м. Двата парцела
са съседни. Цена по
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*Продавам тухлен,
едностаен, обзаведен
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699 /10-2/

*Продавам двустаен
апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699 /10-2/
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На 12 откомври от

17:00ч. беше официално от-
крита изложбата "Старият
завет" на естонския худож-
ник Реналдо Веебер. Ма-
кар, като домакини и орга-
низатори,  да ни се искаше
сред нас по време на отк-
риването да присъства и г-
жа Наталия Веебер, чове-
кът, без когото тази излож-
ба не би била възможна, за
нея беше  наложително да
се върне в Естония.

 Независимо от това
малко неудобство, тя изп-
рати своите топли думи (в
писмото), с които сподели
привързаността и пълната
си подкрепа за двустран-
ните ни усилия, да създа-
дем нещо, макар и все още
много крехко, но с надеж-
дата да бъде превърнато в
устойчиво - културна ко-
муникация.

Сама по себе си тази из-
ложба, за Държавен култу-
рен институт "Двореца" е

своеобразен финал на ак-
тивния изложбен сезон
2015 г. Сезон по време на
който успяхме да органи-
зираме и реализираме, до-
ри повече от очакваното,
през настоящата година.

Със затварянето на та-
зи поредна врата от сезо-
на, неминуемо прекрач-
ваме в следващия. Очак-
ванията ни са, всичко съз-
дадено и всички, с които
сме успели да се докоснем
по един или друг начин,
да ни донесат подобаващи
взаимни резултати в пре-
дстоящите дни и месеци.

Сътрудничеството ни
ще продължи на всички
нива и във всички сфери
на изкуството, а новите
моменти, ще посрещнем с
надежда за все повече по-
зитивизъм.

Изложбата "Старият
завет" на Реналдо Веебер
ще остане трайно в прост-
ранствата на ДКИ КЦ

"Двореца", не само като по-
следна за културния изло-
жбен сезон, а и поради фак-
та, че тя е дарена от съпру-
гата на художника, г-жа На-
талия Веебер да остане и за-
живее собствен живот като
част от фонда на Културен
център "Двореца" - Балчик.
30 картини - илюстрации,
копия на оригиналните ав-
торски рисунки на общочо-
вешка библейска тема, са
жест, излияние и воля от  чо-
век, приел мисията да съг-
ради пътека, по която всеки
пожелал, да може да поеме.

Г-жа Наталия Веебер да-
ри една малка част от твор-
ческото наследство на своя
съпруг за историческата и
културна памет на Бълга-
рия, за възможността през
вратите на междукултур-
ното сътрудничество да
преминават все повече до-
бри инициативи.

    Евгений ГЕОРГИЕВ
     PR на ДКИ-КЦ “Двореца”

Уважаеми да-
ми и господа!

Днес във Вашата стра-
на - България, в едно от
най-красивите истори-
чески места по черно-
морското крайбрежие, в
Двореца на Кралица
Мария, се открива изло-
жбата на естонския ху-
дожник Реналдо Веебер.
Знаменателен факт е, че
това е първата изложба
на естонски художник в
българския черноморс-
ки регион, а по всяка ве-
роятност  и в цялата
страна.

Аз, като вдовица на
художника, държаща ав-
торските права и органи-
затор на изложбата от ес-
тонска страна, бих иска-
ла да благодаря на ръко-
водството на Държавен
Културен Институт "Кул-
турен център "Двореца"

- Балчик, за тази излож-
ба.

Самата идея за реали-
зация на изложбата се
роди през миналата го-
дина, идея поддържана
както от българска, така
и от естонска страна
(Обединение на естонс-
ките графици и Минис-
терство на културата на
Естония). Двустранният
взаимен  интерес и свър-
шената работа бяха въп-
лътени в реалност.

Реналдо Веебер беше
разностранен художник,
а по мнението на изкуст-
воведите, прекрасен тво-
рец. В изложбата е пред-
ставена една неголяма
част от творческото нас-
ледство на художника.

30 черно-бели рисун-
ки - илюстрации на тема
"Старият завет", тема
близка и разбираема за
хората, говорещи на

различни езици. Нищо не
сближава хората така, ка-
кто изкуството. Би ми се
искало художествената
изложба на Реналдо Вее-
бер да постави началото
на запознанството на бъл-
гарските ценители на из-
куството с изобразител-
ното изкуство на Естония.
Реналдо Веебер живя и
работи на брега на хлад-
ното Балтийски море, а
показаните в изложбата 30
рисунки ще останат зави-
наги във фонда на ДКИ КЦ
"Двореца" на брега на то-
плото Черно море, защо-
то тази серия рисунки аз
Ви оставям като дар.

Благодаря Ви за интере-
са към естонското изоб-
разително изкуство и към
творчеството на художни-
ка Реналдо Веебер.

Благодарности,
Наталия ВЕЕБЕР

гр. Талин, Естония

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)
Шо фьор ски курс ове П.Пенев тел. :088/8 99 3710
БЕ НЗИ НОСТАНЦ ИИ
"Лафи"  - тел. 7-65-70
“ Калипс о” - тел. 7 30 67; о фис 7 24 86
“ По по в - Ко мерс ” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪ ТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел.  7-59-38 всеки ден о т 8-
20ч .,  с ъбота от 9.00 - 20.00 ч .,  неделя - по чи-
вен ден
Аптека "Фарма"  - ж.к.  "Балик"  тел.  7-29-31
 9.00 - 13.00 ч .,  15.00-19.00 ч . събо та и неделя
- поч . дни
Д Р ОГ ЕР ИЯ  “АНИ”,  В  ХОТ ЕЛ  ‘ МАР ИНА
СИТИ’ . ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефо нна централа -  тел.  7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел.  7-24-42 /дено но щно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
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 Бе киров  -  инте рнис т и GP.  Ул. “Плиска” №1  /
срещу Полицията/; 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  Генов  Тел:08 86 199  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 ИУСИ
Светлин Илче в-ул."Че рно м оре" 28 ,те л.7 -3 0-1 2 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
ВЕТЕР ИНАРНА Л ЕЧЕБНИЦА тел. 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
по гре б е ния  -  д е но но щно ; из раб о тва и м о нтира
пам етници, сним ки.
Оте ц Страти я - тел. 7 51  36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще "П.Хиленд арски"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;
ЕТНОГ РАФСКА КЪЩА 9 .0 0 - 1 7.0 0 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕР ИЯ те л.7- 41- 30  9.30 -1 2.0 0ч .; 12 :3 0-
18:0 0ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-3 1; 7-2 4-32
ПРОТИВОПОЖАР НА ОХРАНА те л.16 0
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛ УЖБА
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 “БАЛ ЧИК”
рабо ти целогодишно. тел: 7-2 8-09
ИНТЕРНЕТ - Bal chi k.Net - тел. 7 50 34

Öåíè çà ïóáëèêàöèè
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник 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%

ОВЕН
От дълго време планирате действия, на които вече е

дошъл редът. Свързани са най-вече с професионалните ви
интереси и бизнеса. Добри новини ще ви накарат да
побързате, за да не изостанете от конкуренцията.
Амбицията ви да успеете ще ви погълне и ще се отдадете
с неподозирана страст на заниманията си.

ТЕЛЕЦ
Започвате нещо ново и интересно, което ще ви обсеби

с перспективата си за повече придобивки. За да успеете
трябва добре да помислите с кого влизате в съдружие и
дали това е най-печелившия ви ход. Съществува известен
риск от измами, бъдете нащрек. Също така не бързайте в
изблици на гняв да проигравате ценни възможности.

БЛИЗНАЦИ
Силни сте, изпълнени сте с енергия и добри намерения.

Не позволявайте на случайността да осуети плановете ви.
Късметът ще ви съпътства и нямате причини да не успявате
в начинанията си. Ще се откроявате с бърза мисъл и
активност, и това ще ви изведе на предни позиции.
Възможно е да ви предложат по-висок пост.

РАК
Замислите ви са добри, но ви е нужен прагматичен

подход, добре обмислени действия и никакво
разточителство на средства, време и емоции. Стегнете се
и не жалете усилията си, щом искате най-доброто за себе
си. Вслушвайте се в съветите, които ви дават. Може би там
се крие разковничето. Рискувайте, ако трябва, ще
постигнете резултат.

ЛЪВ
С пословичната си напоритост ще се впуснете в

осъществяване на грандиозните си проекти.
Професионалните ви качества ще ви позволят да стигнете
и по-далече в мечтите си. Прилагайте нови методи в
работата си, това ще се отрази печелившо на резултатите,
а и ще повиши авторитета и финансите ви. Пазете се от
конфликти.

ДЕВА
Запретнете ръкави и се заемете за работа, трябва да

спазите сроковете. Само така ще приключите проект и ще
подобрите финансовото си положение. Професионални-
те ви търсения няма да ви притеснят, защото имате доста-
тъчно качества и умения, а и странична подкрепа.

ВЕЗНИ
Способността ви добре да се организирате и да

подхождате прагматично и отговорно към задачите си ще
бъде провокирана. Не се разпилявайте в несъществени
действия, работете за осъществяване на плановете и целите
си. Няма да ви липсва енергия и ще имате подкрепа, но и
сами трябва да си помогнете.

СКОРПИОН
За много от вас седмицата ще е натоварена с работа,

която в голямата си част ще носи дивиденти, но на други
хора. Замислете се дали това ви изнася и вземете мерки.
Финансовото ви състояние няма да ви позволи излишно
разточителство както на средства, така и на време. Ако
съумеете да подредите добре приоритетите си ще
спечелите и пари.

СТРЕЛЕЦ
Съсредоточете се върху задачите си и не се оставяйте

да изпуснете сроковете. Това би се отразило
неблагоприятно на авторитета и финансите ви. По
отношение на предстоящо събитие не ви очакват
разочарования, излишно се притеснявате. Но бъдете по-
толерантни към другите и не налагайте на всяка цена
мнението си.

КОЗИРОГ
Повечето от вас ще остават доволни от резултатите от

своята работа, но и разочаровани няма да липсват. С
променлив успех ще се развиват делата ви. Кога добре,
кога по-малко. Доволство ще ви носи финансовата страна
на заниманията ви, защото сте най-силни, когато трябва
да защитавате собствените си интереси.

ВОДОЛЕЙ
Упоритостта ви ще ви изведе до висоти, които са достойни

за силните и мъдрите. Наученото до тук ще ви дава
увереност да продължавате дори, когато ситуацията ви
изглежда безнадеждна. И има защо. Очакват ви материални
придобивки и полезни покупки за дома.

РИБИ
Новостите ви изправят пред предизвикателства, които

приемате, но с известни резерви. Насочете се към работа,
която ви носи удоволствие, така ще съчетаете полезното с
приятното и резултатите ще са впечатляващи. Да се разда-
вате е неподправеното ви желание, но трябва да мислите и
за себе си.                                        /Балчишки телеграф/




