
ОВЕН – Ако през тази седмица ви 
хрумне идея как да подобрите работ-
ния процес или качеството на живота 
си като цяло, действайте – стига да 

имате реалистична и постижима цел, ще постигнете 
успех. Следващите дни ще са много благодатни за 
хората, които се занимавате с творческа работа.

ТЕЛЕЦ – Тези дни  са много бла-
годатни, за да започнете да действате 
по нови проекти или да извършите 
някаква по-голяма промяна, която 

назрява от доста време, но все още не сте напра-
вили първата стъпка. Може обаче да се наложи да 
направите някои промени във всекидневието си или 
в работния си график. 

БЛИЗНАЦИ – Основната препоръ-
ка към вас е през тази седмица да сте 
прагматични, подредени и усърдни – 
следвате ли я, с вашия изобретателен 

ум и с комуникативните си способности наистина 
ще успеете да постигнете много. Идеите ви са 
добри, но, останат ли само в мислите ви, не ще 
има никаква полза – нито за вас, нито за околните.

 РАК – Тази седмица обещава да 
бъде доста благоприятна за вас, що 
се отнася до финансовите и иму-
ществените въпроси. Възможно е 

да получите пари, без да сте го очаквали, или да 
се отвори възможност да получите повишение. 
Тези от вас, които през изминалите месеци сте се 
потрудили здраво, сега ще имате шанса да бъдете 
оценени подобаващо

ЛЪВ – През тази седмица бъдете по-внимателни 
при общуването си с околните, осо-
бено ако става дума за близки хора, 
специално за любимия човек, тъй като 
рискът от избухвания и прибързани 

действия ще е висок. В дните около 20 септември, 
преди да направите каквото и да било, мислете. Не 
позволявайте постъпките ви да бъдат ръководени 
от гнева

ДЕВА – През тази седмица ще усетите прилив на 
енергия, който ще ви придаде силен 
тласък и ще ви зареди, за да реали-
зирате желанията и намеренията си. 
Като цяло месецът ще е много силен 

за вас, изключително благоприятен за нови начина-
ния, но през следващите дни – особено от четвъртък 
нататък, ще се впуснете с пълна сила напред.

ВЕЗНИ – Навлизате в доста благоприятен за 
материалното ви положение период – 
може да се сдобиете с дълго очаквани 
средства. Не е нужно да полагате кой 
знае какви усилия или да се претовар-

вате с работа – полученото ще бъде като подарък 
от съдбата или просто възнаграждение за добре 
свършена работа през изминалите седмици. 

СКОРПИОН – През тази седмица се 
старайте да не отлагате днешната ра-
бота за утре и довършвайте започнато-
то. Проблеми в интимните и деловите 

взаимоотношения, които са били заглъхнали, сега 
може да избухнат с нова сила и ще трябва да се 
справяте с тях. 

СТРЕЛЕЦ – Ще започнете тази 
седмица окрилени и вдъхновени – с 
планове за бъдещето. През първите 
два дни наистина може да развихрите 

въображението си и да захраните бляновете си. 
Мечтайте на воля!

КОЗИРОГ – През тази седмица ще имате при-
ятни изживявания, свързани с дома и 
семейството. Може да се случи щаст-
ливо събитие, което да ви изненада 
приятно, да разкрасите обстановката 

вкъщи или да се сдобиете с нова, красива вещ. 
Някои от вас може да получите и пари, които ще 
дойдат добре на семейния бюджет. 

ВОДОЛЕЙ – Тази седмица не позволявайте на 
настроенията ви, на другите хора и на битовите 

проблеми да влияят на връзката ви, 
а поемете своята отговорност. Не се 
връщайте към предишни преживя-

вания, макар че те вероятно ще ви застигат, а 
гледайте напред – към това, което искате да бъдете 
и да правите в бъдеще.

 РИБИ – През тази седмица приятните ви изжи-
вявания ще бъдат по-скоро в служебната среда. Там 

ще възникват нови идеи, ще се откри-
ват възможности за изява, а при някои 
от вас е възможно да има и финансови 
облаги. Ако професията ви е свързана 

със срещи с хора или дава поле за разгръщане на 
творческите ви способности, тогава със сигурност 
ви очаква приятен период, зареден с вдъхновение. 

/Б.Т./

Седмичен
хороскоп
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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 курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕН ЗИ НО С ТАН ЦИИ
“Ла фи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А  
0888/65 49 19
АП ТЕ КИ
Аптека”Па на цеа” - тел. 7-59-38 все ки ден от 8-20ч., 
съ бо та от 9.00 - 20.00 ч., не де ля - по чи вен ден
Аптека “Фар ма” - ж.к. “Ба лик” тел. 7-29-31 
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни 
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. 
ТЕЛ; 0888 151 320
ПО ЛИ К ЛИ НИ КА
Регистратура 7 -28-66; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧА С Т НИ ЛЕ КАР С КИ КА БИ НЕ ТИ
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 - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу 
Полицията/; тел.: 0899/177 330
Доц.Желязков - ортопед-травматолог 
Д-р Владимиров, ортопед , ДКЦ-4, Окр.болница “Св.Ана” 
Варна стая 208понеделник и петък -преди обяд; вторник, 
сряда и четвъртък -след обяд Тел. 052 692629 
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: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
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
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860 
ВЕ ТЕ РИ НАР НА ЛЕ ЧЕ Б НИ ЦА 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
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИ Б ЛИ О ТЕ КИ
при ч-ще”П.Хи лен дар с ки”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; съ бо та и 
не де ля - поч.дни 
при ч-ще “В.Ле в с ки” тел. 7-20-86 с Интернет център 
ГРА Д С КИ ИС ТО РИ ЧЕ С КИ МУ ЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;  
Е Т  Н О  Г  Р А  Ф  С  К А  К Ъ  Щ А  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ; 
ВЪЗ РО Ж ДЕН С КИ КОМ П ЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУ Д. ГА ЛЕ РИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 
ПРО ТИ ВО ПО ЖАР НА ОХ РА НА тел.160
ПО ЩА И ТЕ ЛЕ Г РА ФО ПО ЩЕН С КА СЛУ Ж БА 
Па ри чен са лон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
съ бо та:8.00 - 12.00;   не де ля - по чи вен ден; те л. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09

Нона Кръстникова /сопран/, Мария Русева /пиано/са известни на балчиш-
ката публика като дуо „Колаж“от предните издания на фестивала „Виа 
Понтика“ в Балчик. В рамките на своя концерт те бяха включили младите 
таланти, на които са консултанти: Яна Узунова /мецосопран/ и Симеон Зла-
тков /пиано/. Публиката се наслади на 4 песни от Йофанес Брамс и Фанта-
зия за 4 ръце от Франц Шуберт. Концертът предавах на живо и може да го 
видите  в профила ми  (Marusya Kostova). 

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-10/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам *  Заменям апарта -

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирненски“ 
№ 6 тел. 0897 617 426                         
/10-8/

* Продавам апарта-
мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 709                         
/10-8/

* Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

Камерен концерт в 
храм “Св.Св. Константин и 

Елена” Балчик

Очакват се заключителните пледоарии 
по дело срещу трима подсъдими за 

престъпление по служба
В два поредни дни със-
тав на Окръжен съд 
- Добрич ще заседава 
по дело, водено срещу 
трима подсъдими - Дин-
чер Х., бивш областен 
управител на Добрич, 
Пламен Г. - бивш дирек-
тор на дирекция “Адми-
нистративен контрол, 
регионално развитие и 
държавна собственост” 
в Областна управа и Кос-
тадин К. - бивш началник 
отдел „Създаване и под-
държане на кадастър” в 
Службата по кадастър в 
Добрич. Съдебните засе-
дания са насрочени за 17 
и 18 септември, от 9.30 
часа и са отредени за за-
ключителните пледоарии 
по делото.  Тримата под-
съдими са обвинени за 
това, че в качеството си 
на длъжностни лица, зае-
мащи отговорно служеб-
но положение, са извър-
шили престъпления по 

служба, свързани с про-
дажбата на 9 недвижими 
имота в Добрич, Шабла 
и местността „Тузлата“ 
в Балчик. Според обви-
нителния акт деянията 
са осъществени от края 
на 2006г. до началото на 
2008г. при условията на 
продължавано престъп-
ление и са довели до не-
правомерно придобиване 
на имущество от държа-
вата и от Специализирана 
болница за рехабилита-
ция “Тузлата”ЕООД. 
 Прокуратурата твърди, 
че бившият областен 
управител е превишил 
властта и правата си като 
подписал 6 договора за 
продажба на земя, която 
била част от капитала на 
специализираната бол-
ница за рехабилитация 
“Тузлата” в Балчик, от 
което са настъпили зна-
чителни вредни последи-
ци за лечебното заведе-

ние и случаят е особено 
тежък. Посочва се, че той 
е действал в съучастие с 
Пламен Г., който съгла-
сувал процедурата по из-
готвяне на договорите. 
 Според държавното об-
винение двамата, заедно 
с третия подсъдим по 
делото, са нарушили слу-
жебните си задължения и 
при продажбата на един 
имот в Добрич и един в 
Шабла. От бившия об-
ластен управител се тър-
си отговорност за още 
една сделка, при която е 
продаден държавен апар-
тамент в Добрич.
 Прокуратурата твърди, 
че подсъдимите са из-
вършили нарушенията 
умишлено с цел да наба-
вят облага за купувачите, 
която се изразявала в раз-
ликата между платената 
за имотите цена и дейст-
вителната им пазарна 
стойност.

Кражба на русенски автомобил на Болата
На 20 август е получено 
съобщение за извършена 
кражба от лек автомобил, 
паркиран в местността 
„Болата”. Установено е, 

че чрез взлом на врата, 
неизвестен извършител 
е проникнал в лек авто-
мобил „Пежо” с русенска 
регистрация. По данни 

на тъжителя е извършена 
кражба на сумата от 465 
лева. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство.

Кражба на четири гуми чрез демонтаж
На 27 август, около 
20:00 часа е получено 
съобщение за извър-
шена кражба от лек 
автомобил „Пежо” с 
добричка регистра-
ция, паркиран на те-

риторията на РУ МВР 
Албена. На място е ус-
тановено, че за време-
то от 21:00 часа на 26 
юли до 19:00 часа на 27 
юли, неизвестен извър-
шител чрез демонтаж 

е извършил кражба на 
четири броя автомо-
билни гуми ведно с 
джантите. 
По случая е образуван 
досъдебно производ-
ство.

мент за земеделска земя 
или давам под наем  
тел.0896699046

* Давам къща под наем 
целогодишно, обзаведена 
тел. 0886690650 в Балчик 

* Давам квартира под 
наем обзаведене, дъл-
госрочно. в бл.35. те. 
0888702805                 2-1

* Търся квартира /гар-
сониера, апартамент, стая/ 
целогодишно в ж.к. „Бал-
чик“ Балчик. Тел. 0885 
079116                       /4-3/


