ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Седмичен
хороскоп

ОВЕН - От срещите си с хора,
които обичате, ще черпите енергия
и нови идеи. Тревогите ще отстъпят
и ще получите пълен контрол върху
ситуацията около вас. На повечето от вас съдбата
изпраща добри дарове, ще влезете в нов дом и ще
получите попътен вятър за напиращите у вас идеи.
Отдайте заслуженото на партньора си, голяма част
от удобствата в живота си дължите на него.
ТЕЛЕЦ - Качеството ви проникновено да анализирате и вземате бързи
и правилни решения ще ви помогне
навреме да отстраните възникнал
проблем. Освободете се от ненужни и натоварващи
мисли, и не се измъчвайте от нечия незаинтересованост към вас. Има от какво да сте доволни и идващите дни ще потвърдят налагащата се тенденция.
БЛИЗНАЦИ - Ако се появи напрежение в отношенията ви с околните
търсете причината само в себе си.
Постарайте се да промените нещо в
поведението си, така че да не се конфронтирате с
другите. В противен случай ще ви липсва енергия за
да осъществите намеренията си. Няма да ви липсва
подкрепа по отношение на предстоящата ви изява.
РАК - Настроението ви е чудесно,
изпълнени сте с енергия и желание за
действие. Успявате да оползотворите
времето си по най-добрия начин и да
свършите всичко планирано. Ще се изненадате и
едновременно очаровате от постъпката на човек от
обкръжението ви. Занимават ви семейни въпроси
вечерта, чието решение до голяма степен зависи
от вас.
ЛЪВ - Мнозина от вас проявяват
изненадващо непостоянство. Опитайте да внесете ред в действията
си. Настроението ви ще се променя
прекалено често и това може доста да смути ритъма
ви на работа. Не допускайте емоциите да властват
над вас, наложете си постоянство във всяко едно
отношение. Вашият партньор проявява разбиране.
ДЕВА - Нуждата ви от разнообразие
ще ви изведе навън. Ако и околните
мислят така, толкова по – добре.
Ще се получи истинско забавление.
Отношенията ви с постоянния партньор са нещо
обтегнати, но можете да промените това, като станете по-нежни и любящи.
ВЕЗНИ - Ще се чувствате ведри и
с доброто си настроение ще внасяте
уют в живота на околните. На лошото
отвръщайте с добро, като не преставате да сте праволинейни. Здравословни проблеми в
семейството ще създадат известно напрежение, но
с помощта на приятелище се справите с проблема.
СКОРПИОН - Ще работите по
нови и важни неща, разгръщайки потенциала си. Полезните ви контакти
и сфери на дейност ще задълбочат
познанията ви и ще ви доближат до желаната цел.
За едни тя е свързана с професионалното им израстване, други са привлечени от материални ценности.
СТРЕЛЕЦ - На път сте да приключите с проблем, който ви създаваше
повече притеснения. Сами или с общи
усилия ще стигнете до очакваните
резултати, каквито и трудности да срещнете, ще
се справите. Ползите ще са за повече хора и ще
окажат положително въздействие върху живота
на всички ви.
КОЗИРОГ - Едва ли има по-активни
и целенасочени хора от вас. Знаете
какво точно искате и какво да направите, за да го постигнете. Едва ли ще
бъдете изненадани в това отношение, просто всичко
днес ще бъде във ваша полза. Не пренебрегвайте
личните си взаимоотношения за сметка на професионалните, единствено заради тях бихте понесли
разочарования.
ВОДОЛЕЙ - Нуждите на семейството отново ще вземат преднина
в плановете ви. Да бъдете добри с
близките си е нормално за вас, но да не отказвате
на капризите им ви идва в повече. Лични причини
ще ви накарат да се освободите от ангажименти
привечер и да посветите вниманието си на своите
предпочитания.
РИБИ - Проявената ви активност и
находчивост ще ви донесат печалба.
Бизнес - предложение или друго развитие ще ви срещне с подходящите
хора, от вас остава да действате. Отнесете се с
внимание и нежност към човека, който не спира
да доказва любовта си към вас и не толерирайте
други, които не го заслужават.
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5 години Певческа
група „Росна китка”

Певческата група „Росна китка” отбелязва тържествено
своята 5-годишнина.
Фото: Венци ДИМИТРОВ
В навечерието на
Коледа, на 23 декември 2017 г., певческа
група “Росна китка”
че ства 5-годишен
юбилей и отчете
множество участия
в : градските и общински празненства,
в национални и международни фестивали /Румъния и Молдова/.
Само през 2017 г.
групата е завоювала
3 златни медала, 2
втори места, плакети
и грамоти. Солистите на групата Минчо
Данаилов и Димитър Въжаров имат
завоювани 3 златни
медала за дуетно из-

пълнение на народни
песни, а ръководителката на групата
Стойка Георгиева
има 3 златни медала като солистка в
град Смолян, където
се проведе Фестивалът на хората с увреждания. Поканата
за участие е дошла
лично от СВВП София. От там е и плакетът с емблемата на
СВВП за цялостно
представяне на фестивала.
Точно в началото
на Новата 2018 г.
г-жа Стойка Георгиева благодари на
ПГ „Росна китка” и
им пожелава здра-

* Купувам земеделска земя
в общините: Балчик, Каварна,
Шабла, Г. Тошево и Варненска област. Подготовка на
документи. Тел. 0885838354
0579 77011
*Изк уп ув ам зем ед елс к а
земя, малки и големи пар
цели, във всички райони на
Доб р уд жа, Сев ер ои з т оч н а
България. Изгодни цени. Тел:
0887 240 569 От 9.00 до 18.00
часа.
/10-5/
*Купувам земеделска зе
мя в общ ин а Балч ик, Ка
варна, Шабла, Ген.Тошево.
Съд ейс т вам за докум ент и.
Тел.0895 71 83 83; 09888 790
83
/10-5/
* Купувам малка къща в
град Балчик/без кв.“Левски“/.
Тел.0899079138 Недева
/2-2/

Продавам

* Продавам двустаен апартамент, 63 кв.м. обзаведен, и
гараж за 68 000 лв. Тел. 0899
895 854
* Продавам двустаен апартамент в ж.к.“Балик“ Балчик,
спешно 50 000 лв. тел. 0887
983 113
* Продавам ап. в
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5,
южен, панелен. Цена по договаряне. Тел. 0888 26 33
08
/10-5/
• Продавам апартамент
обзаведен, двустаен, 76 кв. м,

тел. 0895 714394
/5-4/
• Продавам обзаведена
къща на два етажа, зад автогарата в Балчик, тел. 73 000
евро, 0898 309330
/5-4/
* Продавам къща в
с.Соколово, в центре. Тел.
088 591 6338
/5-5/
* Продавам метално
бунгало , 700 кв.м., ток и
вода, на главен път. ул.1 №
57, над Помпена станция,
в.з.“Кулака“. Тел.0888001106
/2-2/
* Продавам къща в
с.Кремена с 2.8 дка земя.
Изгодно. Тел. 0884474858
Лидия
*Прод ав ам: 1. В с. Со
колово къща, с прилежаща
площ 1718 кв. м. 2. Гра
динска 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
/7-7/
* Продавам изгодно пар
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар
ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път. Тел:0889/61
47 62
/10-10/
*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж 2,
ул.”Дионисополис” №24 Тел.
0895554040
/10-10/
* П р од а ва м д ву с т а е н
апартамент в Балчик, на
ул.“Черно море“. Тел. 0896
692 699
/10-3/
* Продавам дворно място

Днес е важен ден за
всички нас, важен ден за
България!
П о с р е щ а м е н о ват а
година с ясна визия и
амбиции за следващите
365 дни. Ще продължим
да бъдем неуморни в
инвестициите си за запазването и развитието
на българското културноисторическо наследство
и създаване на по-добри
условия за българите по
света и у нас.
Започва и българското
председателство на Съвета на ЕС – върхов исторически и обединяващ
момент за нашата нация.
Важно е всички с общи
усилия да докажем историческите величини и
достойнства на България,
както и да градим основите на едно по-светло
бъдеще за нашите деца.

България е една от цивилизационните люлки
на цяла Европа. Ние сме
народ, наследник на Терез, Севт, Спартак, кан
Тервел, Княз Борис I,
Цар Симеон Велики, Васил Левски, Иван Вазов.
Имаме поводи за гордост,
които отекват във вековете, както и възможности
да приложим добрите
примери от миналото,
днес!
Желая на всички вас здраве, вдъхновение и добротворчество
през новата 2018-та. От
нас завси да я направим
вдъхновяваща!
Че стита Нова
година!
Д-р Милен
ВРАБЕВСКИ
Председател на
Фондация „Българска
памет”

ве, късмет и повече
творчески успехи .
Благодарност отправя специално и към
кмета г-н Н.Ангелов,
на зам.-кмета Митко
Петров, на общинския съветник г-жа
Иванка Бързакова –
за подкрепата, която
са им оказвали.
Като председател
на Съюза на военноинвалидите и вос п р а в о ч н и к
еннопо страдалите
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
от Община Балчик,
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
Каварна и Шабла,
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
г-жа Ст.Георгиева
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
поздравява всички
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
членове на съюза и
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30,
им пожелава здраве 10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 14.30,
и късмет през 2018 г. 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30
/Б.Т./
Площад Рибарски - Ново гробище

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

Пожелания чрез Фейсбук
на прага на 2018 г.

в Промишлената зона на Балчик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68
55 59
/10-10/
*Продавам дворно место
840 кв. м. в Оброчище, с
дървена барака и постройка
за отглеждане на гъби. Тел:
0898/56 45 02
/10-10/

Разни
* Давам дългосрочно под
наем обзаведена квартира в
бл.35. Тел. 0888 70 28 05
/1-1/
* Давам помещение под
наем 20 кв.м., подходящо за
офис, адвокатска кантора,
счетоводна къща или друга
дейност. Помещението се
намира на ул”Приморска “,
срещу комплекс “Марина
Сити”.Цената е по
договаряне. Тел. за връзка
0899890050, 0893678607
* Д а ва м п од н а е м з а
офис или магазин кафесладкарница “Седете лули”.
/5-5/
* Превоз на багажи
от България за Европа и
обратно. Тел. 0899923907
/5-2/
* Продавам мотофреза
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА;
фризер, тип “ракла” 160 l
тел.0887032351; 0885 824 82
1
/6-6/
* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела от 1718 кв. м. и
1500 кв. м в с. Соколово.
Тел:052/341981; 0899 42 33
28
/7-7/

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)

