
ОВЕН – През октомври ще се нало-
жи да полагате малко повече усилия, 
за да поддържате разбирателство с 
околните и да установите хармонични 

отношения с най-близките си хора. Пробвайте да се 
отнасяте с по-голямо търпение, да не се ядосвате за 
най-малкото нещо и да се съобразявате малко по-

вече с желанията на любимия човек . 
ТЕЛЕЦ – Ако през октомври у вас 

се появи усещането, че нещата не 
вървят така гладко както ви се иска 

или че не получавате онова, което заслужавате – в 
личен или в служебен план, не унивайте – нормално 
е и няма да продължи много. Бъдете търпеливи – 
това го умеете. 

БЛИЗНАЦИ – През октомври по-
зитивното мислене и чувството ви за 
хумор ще ви бъдат от голяма полза, 
тъй като ще ви помогнат да гледате 

по-леко на случващото се и да не задълбавате 
прекалено в проблеми, които може и да се решат 
от само себе си. Възможно е хората около вас да 
реагират крайно, да са по-обидчиви.

РАК – През октомври има вероят-
ност да сте още по-чувствителни и да 
приемате много навътре действията и 
изказванията на околните – особено 

ако става дума за близки хора, на които държите. 
Може да има моменти, когато ви се иска да се при-
берете в черупката си и да поближете раните си.

ЛЪВ – През октомври ще си спестите някои 
грижи, а може би – и по-сериозни затруднения, ако 
обмисляте добре разходите, които правите. Това 

важи особено за онези от вас, които 
сте по-разточителни – точно сега не е 
моментът да правите големи и скъпи 
покупки или да харчите повече, от-

колкото получавате. 
ДЕВА – През октомври най-добре ще е да не 

придавате голяма тежест на очакванията си спря-
мо хората около вас, защото в противен случай е 
възможно да останете разочаровани, а нищо чудно 

и да си докарате излишно нервно на-
прежение. Макар че вие обикновено 
обръщате внимание на детайлите, на 
дребните неща, точно сега е възможно 

тази ваша способност да ви създаде проблеми.
ВЕЗНИ – През октомври на дневен ред при вас ще 

излязат паричните въпроси. Може да финализирате 
успешно бизнессделка, да получите дългоочаквано 

възнаграждение или пред вас да се 
отвори възможност да се сдобиете с 
допълнителни доходи. При някои оба-
че е възможно да се появят парични 

затруднения. 
СКОРПИОН – Октомври ще е един от значи-

мите за вас месеци през тази година, особено що 
се отнася до две важни житейски 
сфери – любовта и парите. Ето защо 
е препоръчително да бъдете малко 
по-внимателни, да не предприемате 

прибързани действия и най-вече да не поемате 
рискове, за които после ще съжалявате. 

СТРЕЛЕЦ – През октомври е вероятно на момен-
ти да ви напусне доброто настроение 
и да изгубите така характерната за вас 
позитивна нагласа. Това е нормално 
и не означава, че периодът е лош за 

вас – просто е възможно социалният ви живот и 
отношенията с околните да не протичат така гладко 
и спокойно, както сте свикнали

КОЗИРОГ – Октомври е месецът, 
през който е възможно да започнат да 
се изясняват начинания и дейности, 
които са били в застой, да откривате 

решения, за които досега не ви е хрумвало, или да 
коригирате поведението си така, че положението 
ви в бъдеще да се подобри.  

ВОДОЛЕЙ – През октомври ще бъдете изпълне-
ни с много енергия – с каквото и да се захванете, 

ще се откриват доста добри шансове 
да постигнете прогрес. Още повече, 
че зад гърба ви ще останат някои 

пречки и трудности, пред които се изправяхте 
през изминалите месеци и чието преодоляване не 
зависеше от вас. 

РИБИ –През октомври е възможно по-често да 
изпадате в променливи настроения и като цяло да 

сте подвластни на негативни емоции. 
За да не ставате жертва на усещания и 
настроения, опитайте се да намалите 
стреса, доколкото е възможно. Това 

означава да не се пресилвате с работа, да не се 
занимавате с неща, които не са под вашия контрол, 
също и да ограничавате контактите с хора, които ви 
влияят неблагоприятно.                                     /Б.Т./
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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

За приятелството граница няма”: 
Два клуба за хора в неравностойно

 положение се срещнаха е в 
Созопол на 5 септември 2018 г.

Сн. Клуб „Хинап“ в с.Равадиново
Димка Малева, предсе-
дател на Клуб „Хинап” , 
реши да отиде със своя 
клуб на екскурзия в ком-
плекс „Замъка” в с. Ра-
вадиново. По врема на 
поредното общуване по 
телефона  с предсе-дателя 
на Клуба „Морска звезда”, 
гр.  Разград – Иванка До-
брева,  тя спомена за пред-
стоящата разходка. Този 
клуб също планираше да 
посети това вече познато 
на много хора място. И за-
това двата клуба  на хора 
със здравословни пробле-
ми решиха да направят 
екскурзията едновременно 
и след нея да се срещнат 
на неутрална територия. 
Инициативата  на срещата 
идва от председателите на 
двата клуба. Членовете на 
клубове я приеха с голямо 
въодушев-ление, защото 
не много често хората с ув-
реждане имат възможност 
да се срещнат. 
 Посещението на Замъка 
в с. Равадиново е познава-
телно и интересно. Аз бях 
там преди почти две го-
дини - през ноември 2016 

от дясно на ляво: Димка Малева, Пенка Димитрова, Иванка Добрева

година, когато колектив 
(смесен хор „Добружански 
гласове” и танцов състав 
„Стари добружанци” от с. 
Соколово, Балчик участва 
във фолклорния  конкурс 
„Созополско дъга”. За-
това можах да забележа 
подобрения и завършени 
обекти. Освен причудли-
вата форма на сградите, 
техните еклектични архи-
тектурни детайли, много 
интересно е озеленяване-
то на терена – екзотични 
растения, красиви компо-
зиции, дори скулптури, на-
правени от цветя и храсти. 
И разбира се „рицарски” 
атрибути.
 Интересен е фактът, че 
Клуб „Хинап” , Балчик е 
кръстник и е дал име на 
Клуба от Разград.  Можем 
сигурно да кажем, че име-
то „Морска звезда” има 
балчишки произход. 
Броят на гостите на об-
щия обяд беше голям – 80 
човека. Както винаги клу-
бовете не бяха на срещата  
с празни ръце. От нашата 
балчишка страна бяха под-
готвени рапани с израсна-

лите в тях цветенца като 
поздрав за всички члено-
ве на разградския клуб, 
присъстващи на срещата. 
Балчиклийките изпяха и 
своята любима песен за 
приятелството. Освен това 
Пенка Димитрова прочете 
стихотворението, специал-
но подготвено за събитие-
то. От разградската група 
ние получихме цветя и 
магнити със символа на 
града им. 
 По-късно няколко жени от 
балчишката група, които 
спортуват в клуб „Здра-
вец” , показаха откъс от 
своята програма – физкул-
турни упражнения с ленти. 
Това беше една неочаквана 
изява. Балчиклиите не мо-
гат да живеят без музика, 
песни и танци. Изнаме-
риха как да се забавляват, 
пяха и танцуваха.
Позитивните емоции са 
важни за всички хора. Те 
стават още по-важни с въз-
растта. И са много важни 
за хора, които са ограниче-
ни в своите възможности 
за пътуване и общуване.
        Людмила ПЕТРОВА

 Тройният стенен работен календар на МФ „Българско наследство“ Балчик 
за 2019 г. струва 8 лв. За поръчки на адрес: bgnasledstvo@abv.bg


