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ОВЕН
Предстои ви нов и дълъг път. Ще трябва да вземете
решение, от което ще зависят бъдещите ви успехи. Не
избързвайте, добре ще е, ако направите решителната крачка
едва, когато сте сигурни в себе си. Напрегнати сте в личен
план, където отдавате прекалено голямо значение на
дреболиите.
ТЕЛЕЦ
Крайно време е да се запознаете отблизо с нещата, които
отдавна ви интересуват. Имате верен съюзник в
изпълнението на важна задача, на когото можете да
разчитате във всеки момент. Амбициите в дадена област
ще ви донесат очакваното развитие, но за предпочитане е
да не се осланяте само на късмета си.
БЛИЗНАЦИ
Избягвайте шумните компании и конфликтите. Работите
добре, когато около вас е спокойно и имате възможност да
се съсредоточите. Околните разбират потребностите ви и
едва ли ще ви занимават с проблемите си. Излъчвате
позитивизъм и добро настроение, и ще останете доволни
от себе си.
РАК
Успявате да внесете спокойствие и ведрост навсякъде
около себе си. Като се стараете да вдъхвате добронамереност
и позитивно настроение на хората, които ви заобикалят,
вие правите всички щастливи. Предстоят ви успехи в делови
план, за които сте се постарали през изминалата седмица.
Предприемете действия, които не сте планирали.
ЛЪВ
Свидетели сте на развитие, каквото наистина не сте
очаквали. Справяте се чудесно със задълженията си, което
ви осигурява и желания напредък. Работите добре със свой
близък, с когото имате много допирни точки. Очаква ви
скорошно подобрение на финансовото ви състояние.
Паричните постъпления идват тъкмо навреме.
ДЕВА
Позволявате си свобода на действие в професионален
план. Предприемате ход, който крие известни рискове, но
въпреки това предлага възможности, които не са за
изпускане. Не се притеснявайте от това, че можете да
изгубите, бъдете уверени в себе си, и в онова, на което сте
способни.
ВЕЗНИ
Ще успеете да се справите с личен проблем, който е
пречел в някаква степен на работата ви досега. За щастие
можете да разчитате на важен за вас човек, който ще се
отзове винаги, когато имате нужда от подкрепа. Бихте
могли да внесете промени във взаимоотношенията си със
сърдечния партньор.
С КО РП ИО Н
Изключително благоприятен момент на работното
място. Помислете още веднъж преди да предприемете ход,
който планирате отдавна. Ще имате шансове за в бъдеще,
затова не избързвайте. Някои от вас харчат необмислено
и е възможно скоро да съжаляват за това. Вслушайте се в
съвета на свой близък.
СТРЕЛЕЦ
Подхождайте сериозно към работата си. Очакват ви дела,
които ще ви дадат възможност да покажете на какво сте
способни. Предпочитате да останете верни на принципите
си, които са ви е носили успехи и досега. Печелите ценен
съюзник в лицето на човек, с когото до скоро сте имали
общ бизнес.
КОЗИРОГ
Седмицата се очертава като много успешна за онези от
вас, които са се захванали с нещо ново, и са твърдо решени
да се справят. Имате много работа, затова едва ли ще
можете да си позволите да обръщате внимание и на
странични въпроси. Добри отзиви от страна на близък
човек ще ви мотивират допълнително.
ВОДОЛЕЙ
Ще се натъкнете на много информация, която касае
бъдещите ви професионални проекти. Амбицирани сте да
се захванете и с непосилна задача, поред хората около вас,
за да успеете да постигнете целите си. Добре ще е, ако
съчетаете усилията си с тези на човек от обкръжението
ви. Увереността ви е напълно основателна.
РИ БИ
Мнозина биха завидели на подхода, който използвате
при работата си. Бързо ще решите проблем, ако се
посъветвате с близки хора, които са запознати с делата ви.
Ще направите най-добрият и правилен избор в личен план,
от който някои около вас ще останат доволни. Защитавате
своя идея.
/Балчишки телеграф/

На пенсионерския клуб в село Чернооково, общ. Генерал Тошево Маруся Костова връчи грамоти за активно участие и купа Първо място в Първия международен форум “Българско наследство”, който се проведе през август 2015 г. в Балчик. Фото: Б.Т.
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Димитър Манолов
Роден през 1932 г.
във Варна, където живее и
работи. Работи в областта
на живописта - морската
тематика, пейзажа, актовата
живопис,
фигуралната
композиция, натюрморта и
портрета. Член е на СБХ.
Неуморимата му четка и
търсещ творчески дух,
който не го напуска до
последния миг от живота
му,
оставят
богато
наследство от картини. 80 годишния си юбилей през
2012 г. отбелязва с
грандиозна изложба в
галерия „Графит“/ Варна,
чиито зали изпълва до краен
предел. Във всяко негово
платно се усеща свободният
творец, необременен от
условностите на времето и
модните
течения,
ескпериментиращ смело и
със замах. Почива на 24 юни
2013 г във Варна.

От 15 октомври /ЧЕТВЪРТЪК/ до 18 ноември /
СРЯДА/ 2015 г. ще представим експозицията „Присъствие“, която няма претенции за представителност, но защитава и до найминиатюрната творба мощното авторско присъствие на Димитър Манолов.
По стечение на обстоятелствата направихме с
Мая Манолова селекцията за отрицателно време, но
всички, които споделят тази изложба, ще се убедят в
безспорните качества на
творбите.
Митко беше сам своя автоцензура, не рядко твърде, дори прекалено критичен. Имала съм възможно-

стта да видя негови творби, „пренебрегнати зад
вратата“, което означава
– изхвърлени от собственото му журиране, но великодушно харизани на
приятели, появили се
случайно в ателието и застъпили се за тях.
Подходящо рамкирани, обгрижени и позиционирани в синхрон с интериора, те нямаха равни
на себе си и винаги предизвикваха влага в очите
му.
При неговото творческо нетърпение и продуктивност, обаче, шансовете картините да излязат от
ателието оформени, бяха
незначителни.

* 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
/45-45/
*Купувам земеделски земи
в Балчишки,Каварненски,Ген.
То шевс ки, Доб рички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненски регио ни. Т ел: 0878
462784, 0886462784 /8-8/
*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. /5-1/
*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна,
Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-6/
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 /10-3/
*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

споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28 /7-4/
*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 /10-2/

Без да бъда прекалено
крайна бих споделила, че на
много от тях не бих препоръчала рамки. Това би ограничило усещането за
енергичния му замах, за
смелите му композиционни
решения, за провокативното внушение, за дръзките
експерименти, за тоналната вибрация...
В тази експозиция можете да видите всичко – един
шеметен микс от всички негови периоди и теми, които
се постарахме да подберем
така, че отново да усетите
ПРИСЪСТВИЕТО на този ярък и колоритен творец.
Ваня Маркова/ галерия
„Арт Маркони“
*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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Шо фь о р с ки кур с о в е П. Пенев тел. :0 88/8 99
3710
БЕНЗ ИНОСТАНЦИИ
"Л афи" - тел. 7-65-70
“ Калипс о” - тел. 7 30 67; о фис 7 24 86
“ По по в - Ко мерс ” - Д АП Тел: 7 39 37
ПЪ ТНА ПОМ ОЩ
Дено нощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.
А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 в секи д ен о т 820ч ., с ъб ота от 9.00 - 20. 00 ч ., нед еля - по чивен д ен
Аптека " Фарм а" - ж.к. "Б алик" тел. 7-29-31
9. 00 - 13. 00 ч ., 15. 00-19. 00 ч . съ бо та и нед еля
- поч . д ни
Д Р О Г Е Р ИЯ ‘ АН И , В ХО Т Е Л ‘ М А Р И Н А
С ИТ И’ . ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИК ЛИНИК А
Т елефонна центр ала - тел. 7-26-91
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /д ено но щно/
ЧАС ТНИ ЛЕКАР СКИ К АБИНЕТИ
Д -р Д яков а - стом атолог, бл.24 от 9-11ч . 1518ч.
с ъ бо та
9 - 12 . по ч . д е н не д е ля . с пе ш н и с л уч а и
тел:75883;0887/238294
Д - р Й о то в а - с т о м а т о ло г к аб . 1 13 /
по ликлиниката/ GS M 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 G P. Ул. “П лиска” №1 /
сре щу Полицията/; понеделник - пе тък от 13:30 до
17:30
Д-р Владимиров - орто пед-травмато лог
GSM:0888/860 121
Д-р Калинов а - вътр. бо лести, в торник и пе- тък от
16 ч. до 19 ч., дом. тел. 7-51-47,
GSM 0888/30 70 23
Д- р В.Въле в - о перации в ХО Б алч ик , прегле ди на
ул.Ч.М оре 27 от 10 :00 до 12:00 ч. Тел:0887 40 99
56 работи със З дравната каса.
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:08 86 199 790
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7 -23-48; 0882 528 320
Н О ТАР И УС И
Св етлин И лче 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;
G SM :0 8 8 8 / 8 6
14
57
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 г ре б е ния - д е но но щ но ; 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
Б ИБ ЛИ ОТЕКИ
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
ГРАДС КИ ИСТОРИ ЧЕС КИ МУЗ ЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
ЕТН ОГ РАФСКА
КЪ Щ А
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 :3 018:0 0ч.
ПОЛИ ЦИЯ тел. 166; 7-24-3 1; 7-2 4-32
П РО ТИ ВО П ОЖАР НА ОХ РАНА те л. 16 0
ПО ЩА И ТЕЛЕГРАФО ПО ЩЕНС КА СЛ УЖБА
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 “БАЛ ЧИК”
рабо ти целог одишно. тел: 7-2 8-09
ИНТЕРНЕТ - Balchi k.Net - тел. 7 50 34

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/
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