17 - 23 септември 2015 г. 6

ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Ñåäìè÷åí
õîðîñêîï
ОВЕН
Професионалните ви ангажименти най-вероятно ще ви
отведат до интересни и неочаквани за вас открития.
Напредъкът, който ще постигнете най-вероятно ще ви
мотивира да продължите да действате в същата насока.
Упоритостта и постоянството ви ще бъдат възнаградени.
Седмицата започва отлично.
ТЕЛЕЦ
Предстоят ви напрегнати работни моменти. Въпреки
напрежението доброто ви настроение е налице и ви
гарантира приятна седмица. Добри възможности за
промяна на обстановката се откриват пред мнозина от
вас. Получавате изгодно предложение, което е добре да
обсъдите с вашите близки.
БЛ ИЗ НАЦИ
Многообещаващо начало на новата седмица. Имате
реални ш ансове да постиг нете онова, към което се
стремите, затова действайте решително и ще успеете.
Онези от вас, които все още не са открили любовта,
таз и се дм ица ще пос тигнат м но го в таз и по со ка.
Спокойни и уверени сте и това е най-важното.
РАК
Държите да осъществите напълно плановете си, но
не бива да се учудвате, ако тази седмица ви се наложи
да промените ангажиментите си по независещи от вас
прич ини. П еч елите пред им ство в м ом ент, ког ато
другите не знаят как да постъпят. Работите добре и сте
удовлетворени от постигнатото.
ЛЪ В
Започвате с много ентусиазъм и хъс за работа. Имате
конкретни идеи и планове за тяхното осъществяване и
то ва по глъ ща по -го лям ата ч аст от в рем ето в и. Не
предизвиквайте умишлен интерес около делата си, а
работете самостоятелно. Това е за предпочитане, за да
не се натъкнете на непредвидени пречки.
ДЕВА
Бъдете предпазливи с ангажиментите, които поемате.
По-добре е да не рискувате, а да действате внимателно,
и едва след като сте добре информирани. Променете
тактиката си, ако не сте доволни от резултатите, но не
с е отказв айте о т ид еите с и. И мате с ког о да с е
посъветвате, използвайте тази възможност.
ВЕЗНИ
Ня ко и от в ас о чак ват од об ре ние то на по -в ис ше
стоящи. Бъдете по-уверени в себе си. Не се поддавайте
на мним и съ ве ти, преценяв айте в ся ко нещ о
самостоятелно и се доверявайте само на про верени
хора. П о то зи нач ин щ е си с пе стите не малко
неприятности. П омислете как да направ ите вече рта
приятна заедно с любимия човек.
С КО Р П И О Н
Успявате да осъществите отдавна подготвян бизнес
проект. Така най-вероятно ще се превърнете в доста
значим за фирмата си човек. Не проявявайте никаква
колебливост в това отношение и можете да разчитате
на успех. Из брали сте прав илната з а вас насо ка.
Проявете достатъчно постоянство.
СТРЕЛЕЦ
Новата седмица предлага търсени предизвикателства
за вас и близките ви. Имате реални шансове значително
да подобрите материалното си състояние, както и да
изгладите вс ички възм ожни недо разум ения у до ма.
Въз по лз вайте се о т пред ос таве ния ви пов од .
Прекомерната скептичност може да изиграе лоша шега.
КОЗ И РО Г
Със с иг урно ст щ е бъ де те удо влетво ре ни о т
успешната седмица, която ви предстои. Ангажиментите
ви в делови план ще ви донесат много поводи за добро
настроение. Позициите ви ще се затвърдят и уважението
към вас и професионалните ви качества ще нарасне. В
личен план ви предстоят желани промени.
ВОДОЛЕЙ
Идеите ви са наистина перспективни и предстоящата седмица ще потвърди това. Намирате верния подход и това свежда пречките по пътя ви до минимум.
Продължавайте в същия дух и не се поддавайте на възможните злостни критики, резултат най-вече на завист.
Водолеите по принцип са щастливи хора.
РИ БИ
Има защо да сте удовлетворени от себе си. Делата ви се
развиват възходящо във всяко едно отношение.
Съсредоточите ли се върху една конкретна сфера на
действие и резултатите ще бъдат повече от очакваните.
Нищо не е в състояние да ви спре. Радвате се на споделените
моменти с любимите хора.
Б.Т./

90-годишен юбилей на Со фка Анко ва,
дългогодишна служителка в пощата и общината.
Живот и здраве й пожелава редакцията!
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90-годишен юбилей на Мильо Йочев (стария войн), дългогодишен
сътрудник на вестник “Балчишки телеграф” Фото: Р. ФУРНАДЖИЕВА
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Пленерът по художествена керамика е една
своеобразна творческа
лаборатория, в която си
дават среща творци от
различни поколения от
Румъния и България.
Всеки един от тях с
индивидуален стил и начин на работа, обединени от желанието да се
намерят нови изразни
средства, да се изгради
нов творчески и пластичен образ на материала керамика.
В откритата на 11 септември от 18:00 ч. из-

ложба, присъстваха автори, участници в Първия межд ународ ен
пленер по керамика,
реализиран през септември 2014 г. в Държавен Културен Институт „Културен център „Двореца” - гр.
Балчик.
Със свои творби, в
изложбата са представени участници от Румъния: Георге Факашиу, Алфред Ипсер,
Петре Маня, Константин Пападопол, както и
участниците от Бълга-

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

*Фирма изкупува неограничено количество земеделска земя в общини: Балчик, Каварна, Шабла и Г.
Тошево. Тел: 0885 83 83 54,
0579 7 70 11
/45-44/
*Купувам земеделски земи
в Балчишки,Каварненски,Ген.
То шевс ки, Доб рички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненски регио ни. Т ел: 0878
462784, 0886462784 /8-7/
*Изкупувам земеделска

земя, малки и големи парцели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна
България. Изгодни цени.
Тел: 0887 240 569 От 9.00
до 18.00 часа. /5-5/
*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна,
Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-5/
Продавам
*Продавам Опел Вектра, 1,8i, 115 к.с., газов ин-

жекцио, 1996 г. 220 835 км.,
металик, напълно опслужен, ремъци, свещи, масла,
филтри; предни въздушни
възглавници, централно заключване, халогенни фарове за мъгла, зимни гуми. Цена: 3300 лв. Тел:0899 929
600 /10-2/
*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

споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28 /7-3/
*Продавам изгодно парцел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст. планина" до пожарната 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 /10-1/

рия: Евелина Ханджиева,
Пламен Аврамов, Иван
Кънчев, Христо Йонков,
Илия Янков - организатор на пленера и куратор на изложбата "Художествена керамика".
Инициативата е под
патронажа на Културен
център "Двореца".
Второто издание на
Международния пленер по художествена керамика е с продължителност до 30 септември
2015 г. в галерия „Тихото гнездо”.
Евгений ГЕОРГИЕВ
*Продавам
тухлен,
едностаен,
обзаведен
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699 /10-1/
*Продавам
двустаен
апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699 /10-1/

Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕНЗИНО СТАНЦИИ
"Лафи" - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Дено нощно - 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
ПОЛИКЛИНИКА
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 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 - о перации в ХО Балч ик, 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
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 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
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
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

Разни

*Рускиня
с
английска
филология търси работа. Тел:
0897
465
260
/10-8/
* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела о т 1718 кв. м . и
1500 кв. м в с. Соколово
Тел: 052/341 981 ; 0899
42
33
28
/ 7-3/
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