ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Седмичен
хороскоп
ОВЕН - Предстои Ви взимането
на важно за работата ви решение.
Имате навика да действате прибързано, но в случая ще трябва добре
да обмислите решението си. Преценете добре
всички страни на проблема и изберете онова,
което най-добре отговаря на интересите ви в
момента. Имайте повече търпение в разрешаването на личен въпрос. Шанса за нова работа
имат някои от вас.
ТЕЛЕЦ - Бъдете по съсредоточени. Отдава Ви се реалната
възможност да свършите всичко
онова, което ви е убягвало през
последните дни. Внимавайте с подробностите.
Не ги омаловажавайте, защото може в даден
момент да се окажат важни за вас и работата
ви. Съдите прекалено строго околните. Бъдете
внимателни с това.
БЛИЗНАЦИ - С предимство
ще се отнесете към професионалните си задачи, от тях ще зависи
развитието на делата ви. Добри
възможности за изява на способностите ви,
без това да ви затрудни особено. Не бъдете
прекалено взискателни към другите, дистанцията която налагате ви превръща в трудни за
общуване хора.
РАК - Съвместните ви начинания ще дадат резултати, освен,
че ще се отразят положително на
авторитета и парите ви. Мотивирани сте да работите и ще продължите да давате
най-доброто от себе си, ясно е, че от вас зависят
много хора.
ЛЪВ - С обективна оценка и находчиви решения ще пристъпите
към изпълнение на намеренията
си днес. Делово предложение ще
накара други от вас да се подготвят, с цел подоброто си професионално представяне.
ДЕВА - Имате късмет, тъй като
успявате да се справите с проблем,
който сте считали да прекалено
сложен. Държите се адекватно в
сложна ситуация и успявате да извлечете ползи
за себе си и за колегите си.
ВЕЗНИ - Направете програмата
си ясна и започнете с приоритетните си задачи. Общуването може да
ви измори и да влезнете в сериозни
противоречия с някого, бъдете гъвкави. Използвайте чара си, но не хитрувайте.
СКОРПИОН - Имате желание
за общуване с хора, чието ниво
определяте, като свое, за това ще
инициирате срещи с тях. Предполага се смирение на духа, за това не бъдете
агресивни, защото никой не мисли да оспорва
интересите ви, само бихте изхабили излишно
енергията си. Разширете кръгозора си.
СТРЕЛЕЦ - Не се притеснявайте излишно за предстоящо
събитие, ще ви предложат съдействие и заедно ще се включите във
времето. Бъдете по-убедителни, ако излагате
идеите си пред някого, когото искате да привлечете за спонсор.
КОЗИРОГ - Мнозина от вас
проявяват ентусиазъм в работата
си. Ставате инициатори на доста
начинания, които обаче изискват пълното ви
отдаване. Нужна ви е повече концентрация за
да успеете.
ВОДОЛЕЙ - Събитията ще ви
вълнуват и ще ги приемате като
предизвикателство за вас. Ще
пристъпите към реализиране на плановете си,
заредени с търпение и оптимизъм. За промените, предизвикани по причини не зависещи
от вас, не винете другите.
РИБИ - Отнасяйте се с повишено внимание към всяка новопостъпила информация и не приемайте
на доверие нищо, което касае
бизнеса и здравето ви.
/Б.Т./
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IV Шахматен фестивал “Балчик”

Програма на фестивала
1.Градско първенство по шахмат
Дата:3-4.12.2016 год.
2.Турнир по шахмат за пенсионери
Дата:10.12.2016 год.
3.V Детски турнир „Надеждите на Балчик”
Дата:11.12.2016 год.
4. IX Мемориал „Иван Райчев”
Дата:17-18.12.2016 год.

75 години ОУ “Антим I” Балчик

с п р а в о ч н и к
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
БЕНЗИНОСТАНЦИИ

“Лафи” - 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
АПТЕКИ
Аптека”Панацеа” - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен 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
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна централа - тел. 7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10

Почина дъщерята на нашата колежка началната учителка Янка
Гроздева. Ивелина Добрева бе изявена учителка като майка си и
преподава в с.Сенокос и в ОУ „Антим I“ Балчик по български език и
литература.
Съпруга и майка на две деца. Естествено е да имаме нейни снимки
сред класовете, с които тя организираше всички празници в училище и бе любима учителка на много ученици.
/ На снимката: С микрофона тя направлява изпълнението на
сценария, написан от нея, за 75-годишнината на училището./ За
колегите си Ивелина Добрева бе пример за коректност и лоялност.
Скърбим за нея, починала така млада и за семейството и, почернено и изгорено за цял живот.
Поклон от членовете на Учителския пенсионерски клуб в Балчик.

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

*Изкупувам земя в общините: Балчик, Каварна,
Ша бла, Г.То ше во и Варнен с ка област. Под го тов ка на до ку мен ти. Тел:
0885 83 83 54, 0579 7 70
11
/45-8/
*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи парцели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна
Бъл га рия. Из го д ни це ни.
Тел: 0887 240 569 От 9.00 до
18.00 часа.
/5-5/
*Ку пу вам зе ме дел с ка
земя в община Балчик, Каварна, Шабла, Ген.Тошево.
Съдействам за документи.
Тел.0895 71 83 83; 09888
79083
/10-10/

Продавам
*Продавам апартамент
в ж.к.“Балик“, обзаведен, с
климатик и гараж. Тел.0895
714 394
/11/
* Продавам апартамент в
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5,
южен, панелен. Цена по договаряне. Тел. 0888 263308
Тодор Тодоров
/33/
* Продавам метално
бунгало , 700 кв.м., ток

и вода, на главен път.
ул.1 № 57, над Помпена
станция, в.з.“Кулака“.
Тел.0888001106
/3-1/
* Продавам къща в
с.Кремена с 2.8 дка земя.
Изгодно. Тел. 0884474858
Лидия
*Продавам: 1. В с. Соколово къща, с прилежаща
площ 1718 кв. м. 2. Градинс ка площ в с. Со ко ло во,
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. Тел:0889/61 47
62
/10-7/
*Продавам голям ап. в
ж.к Балик - 4 ет. ;Тел: 0898
440 709
*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж
2, ул.”Дионисополис” №24
Тел. 0895554040
/10-7/
*Продавам тухлен, едностаен, обзаведен апартамент
в Балчик, бл.35. Тел.089669
2699
/10-9/
*Продавам двустаен
апартамент в Балчик, на

ул.”Черно море”.Тел.0896
692 699
/10-10/
* Продавам дворно място
в Промишлената зона на
Балчик. 1000 кв. м. Тел:
0895/68 55 59
/10-6/
*Продавам дворно место
840 кв. м. в Оброчище, с
дървена барака и постройка
за отглеждане на гъби. Тел:
0898/56 45 02
/10-7/

Разни
* Хотел „Елит Палас
и Спа” град Балчик
организира тренировки по
плуване. Тел. 0899949470
и тел. 0897001615 /1-1/
* Хотел „Елит Палас и
Спа” град Балчик набира
персонал за зимния сезон.
Тел. 0897001617 /1-1/
* Продавам мотофреза
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА;
фризер, тип “ракла” 160 l
тел.0887032351; 0885 824
821
/6-3/
* 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
/7-5/

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
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог - GSM:0888/860 121
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
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
Свещеник Тодор - 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;
Е Т Н О Г РА Ф С К А
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. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34
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