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ОВЕН
Привлечени сте от личност, която също не е безразлична
към вас. Ако се стремите към връзка, то инициативата
трябва да бъде ваша. На работното място шансовете ви за
професионална изява се увеличат, но не оставяйте работата
си на заден план. Отдавайте заслуженото на колегите си, с
тяхна помощ ще можете да вървите напред.
ТЕЛЕЦ
Няма да ви липсват ангажименти и за да се справите не
бива да си губите времето по несъществени неща. Проблеми
с роднини могат да помрачат настроението ви. Уважавайте
нуждите им, независимо, че те ви натоварват повече. Едно
ново запознанство ще превърнете в романтична връзка, ще
се насладите на взаимност и силни чувства.
БЛИЗНАЦИ
Прецизни сте в делата си, отдавате нужното внимание
на детайлите и това ви носи предимства. Бъдете сигурни,
че усилията ви ще дадат резултати. Благодарение на
контактите си е възможно да промените работата си.
Духовността ви ще ви помогне да прозрете по-скоро в
една истина и да извлечете поука за себе си.
РАК
Обърнете внимание на служебен въпрос, който крие
зад с ебе си не чие дв усм ислено по вед ение.
Предизвикайте откровен разговор и изяснете позициите
си. Вие сигурно имате свои планове за седмицата, но е
твърде възможно да ги промените, но все пак следвайте
желанията си.
ЛЪВ
Ако работите в колектив търсете мнението на колегите
си и заедно вземайте решенията. Седмицата ще
благоприятства нови идеи и оригинални хрумвания. Нищо
важно няма да остане несвършено. Така устремени към
целта си ще привличате любовта и парите. Ще изпитате
моменти на споделено щастие.
ДЕВА
Не скъпете помо щта с и, тов а ще ви нак ара да се
чувствате полезни и нужни някому. Пред вас се откриват
добри перс пектив и за личен напредъ к. Бъд ете
последователни и обмисляйте всяка своя стъпка. Ако
можете да се възползвате от нечие, добро предложение,
не се колебайте. Направете го.
ВЕЗНИ
Не споделяйте с околните намеренията си, това едва ли
ще ви е от полза. Възможни са пътувания, за някои от вас
свързани с доходни начинания. От ново запознанство е
възможно да се роди любов или романтична закачка.
Приятна среща с човек, който не спира да ви вълнува и
зарежда с позитивна енергия.
С КО РП ИО Н
Не забравяйте, че за успявате се нуждаете от подкрепа.
Търсете я в хората, с които общувате. Бъдете толерантни
и не изпъквайте с капризите си. Диета или друг хранителен
режим би ви помогнал да облекчите здравословни
страдания и да се обновите. Пазете се от измами и загуба
на пари.
СТРЕЛЕЦ
Приятел или партньор ще ви помогнат по-бързо да се
из бав ите от прите сне ния та си и д а повя рвате на
перспективна идея. Ако се захванете с реализацията й
ще получите стабилност и уверенос т за бъд ещето.
Рискъ т тряб ва да е прем ере н, но вие ще ре шите.
Продължавайте в същия дух и не се предавайте.
КОЗИ РОГ
С увереност ще пристъпите към реализация на делата си и
ще получите свидетелства за правилният ви избор. Въпроси
от служебен характер ще ви изострят сетивата към повече
прозрачност и общо одобрение. Промените в личният ви
живот ще ви подготвят за следващи ходове, които действително
ще ви направят щастливи.
ВОДОЛЕЙ
Отново на преден план ще възникват въпроси, които сте
считали за приключени. Колективните решения ще са важни
и е добре да настоявате за скорошното им прилагане. Някои
от вас ще се ориентират към приключване на проект и
това ще ги обогати с финансови придобивки. Бъдете
внимателни в начинанията си.
РИ БИ
Възможно е бюрократични спънки да предизвикат
недоволството ви и да ви накарат да търсите по юридически
път правата си. Не се колебайте да го направите, ако
считате, че сте ощетени. В личен план ви очакват изненади,
които ще приемете, но с известни резерви. Ще получите
подарък и това ще ви зарадва.
/Б.Т./

Петър Стоянов, ученик от четвърти клас в СОУ
“Христо Смирненски” с. Оброчище, благодари с
Александър Станчев (в ляво) и Пламен Петров (в дясно) сред свои приятели цвете на д-р Диана Малчева, която се грижи за
в шахматния клуб “Балчик”. Фото: Маруся КОСТОВА
него професионално и много успешно от осем
От 5-13 септември в 18м. от 120 човека.
народни майстори/ и 1 месечната му възраст. Благодарно ст изказа и
КК''Слънчев Бряг'' се
признателната майка на Петър.
От 14-20 септември в ФМ/фидемайстор/.
проведе 14-ия междуна- КК''Албена'' се проведе
Фото: Маруся КОСТОВА
Представител
на
роден фестивал"Кеса- международен турнир ШК''БАЛЧИК'' беше Плаñ ï ð à â î ÷ í è ê
ровски-Станчев''.
по шахмат.
мен Петров.В този изкПредставител на
Участваха 36 шах- лючително труден турШК' 'БАЛЧИК'' б еше матисти от България, нир, той се представи Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
Александър Станчев''. Русия, Украйна, Тур- много добре. Записа 3 БЕНЗИНО СТАНЦИИ
"Лафи" - тел. 7-65-70
Страхотно представяне ция и Румъния. В съ- победи и 2 ремита.
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
на Сашо От 9 партии той стезанието взеха учаКрасимир КИРЧЕВ ПЪТНА ПОМОЩ
постигна 3 победи и 6 ре- стие 4 ГМ/гросмайс- Председател на
Дено нощно - тел. 7-46- 00, жк ."Балик", бл.34,вх. А
0888/65 49 19
мита,които му отредиха то ри/ ,6 ММ/межд уШК „Балчик”
АПТЕКИ
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Кампания за популяризиране на медиацията като
способ за решаване на спорове проведе тази седмица
Районен съд Балчик.
Тя бе посветена на 135ата годишнина от учредяването на Районен съд Балчик
с Указ №465/15.08.1880 г.
на Александър I Батенберг.
На 14.09.2015 г. Административният ръководител на
съда Ивелина Велчева и трима съдебни служители Теодора Мутафова, Миглена
Йорданова и Мая Енева се
срещнаха с заинтересовани
граждани в селата Сенокос
и Соколово, община Балчик.
Обсъдено бе приложението на медиацията при спорове за издръжка, родителска отговорност, договорни
отношения и тяхното неизпълнение, конфликтни съседски и роднински взаимоотношения. Проявилите желание да научат за медиацията, бяха информирани за
програма „Спогодби”, която действа в Районен съд
Балчик от 2012 г. - как се е
родила идеята за нея и очакваното й приложение. Обученият за медиатор съдебен
служител Миглена Йорданова запозна присъстващите с новия институт и философията му. Представи ка-

зуси по прилагането му и
отговори на въпросите, зададени от участниците в
срещата.
Присъстващите споделиха съжаление, че институтът навлиза в социалния
живот в период след приключване на делата във връзка с възстановяване на земеделските земи и тяхното
поделяне. Според обществеността в село Сенокос,
ако по тези казуси бе приложена медиацията, би се
предотвратило разделянето
на цели родове и семейства. В резултат на проведените срещи на следващия
ден бе потърсена помощта
на медиатора за разрешаване на правен проблем от
местен гражданин. На срещите бяха поставени въпроси и за взаимодействието на съда с кметствата при
връчване на призовки и съобщения, издадени от Районен съд Балчик. Взето бе
решение за организиране
на следваща среща по тази
тема, тъй като качественото, срочно и ефективно
правосъдие е сред приоритетите в работата на Районен съд Балчик.
Поради липса на съдействие от кметовете и администрация на селата Гур-

* 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-
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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/

ково и Царичино, насрочените там срещи не се състояха. Ръководството на Районен съд Балчик търси нови
подходи за контакт с населението на тези села във връзка с оповестяване на института на медиацията. Кампанията на Районен съд Балчик продължава с Дни на
медиацията, които ще се
проведат на 23,24 и 25 септември в Съдебната палата.
Служител на съда, обучен като медиатор, ще приема потребителите на съдебни услуги от 9 до 15 ч. в кабинет
№206. Той ще разясни възможностите на този способ
за доброволно, бързо, и евтино разрешаване на възникнали спорове. Медиаторът
ще отговаря на питания относно възможностите за
приложение на института
към съдебни казуси и за начина на осъществяване на
медиационната процедура.
Резултатите от кампанията
за популяризиране на медиацията ще бъдат обобщени
в „Дена на отворени врати”
на Районен съд Балчик на
среща на тема „Медиацията
като услуга, полуряризирана от Районен съд Балчик” .
На форума ще участват медиатори, съдии, адвокати,
юристи.

*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/

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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