
ОВЕН - Ще потърсите нови 
възможности за справяне с нере-
шените си проблеми, голяма част 
от които финансови. С помощта 

на подходящия човек, който най-често може 
да и е партньора ви няма да губите енергията 

си напразно. 
ТЕЛЕЦ - Не прибързвайте с 

желанието си да се покажете най-
знаещи и можещи, защото може и 

да грешите. Във ваш интерес е да потърсите и 
нечие друго мнение, направите ли го, ще спече-
лите. Потърсете подходящи занимания, носещи 
ви успокоение и романтично настроение. 

БЛИЗНАЦИ - Готвите се за ре-
шителна битка, която вероятно ще 
промени хода на професионалното 
ви развитие. Предизвикателствата 

пред вас са достойни, а и имате нужния по-
тенциал за да се справите. Не прекалявайте 
с хвалбите, бъдете малко по-скромни, за да 
не провокирате конфликти и хорската завист. 

РАК - Важните неща ще определят 
насоката на активността ви днес. 
Сред тях са семейството, работа-
та и финансите ви. Не по-малко 

внимание ще отделите и за любовта, която 
тихо очаква вниманието ви. Започнати задачи 
също ще бъдат приключени и дивидентите от 
тях усвоени. 

ЛЪВ - Кулминацията на уси-
лията ви по конкретна задача ще 
завърши с успех. Постигнатото 
ще постави начало на нов период 

в професионалното ви развитие. За едни той 
се свързва с повишение, за други с нови при-
добивки, но във всички случаи ще оставате 
доволни от себе си. 

ДЕВА - Събитията днес ще се 
случват, но с по-бавно темпо. Ако 
сърдечният ви партньор с нещо е 
загубил доверието ви, не бързайте 

да го заменяте с друг. Не винаги красивата 
външност означава и добър характер. 

ВЕЗНИ - Душевни терзания 
могат да попречат на активността 
ви днес. Повече ще се вълнувате 
от нечии чувства или липсата на 

някой до вас, отколкото да сте там, където ви 
чакат работа и срокове. На малцина ще се от-
дава да са в добра кондиция но, отговорността 
ви ще надделее и в края на деня ще калкулирате 
добри резултати.

СКОРПИОН - Работете и ще 
стигнете до целта, която преслед-
вате. Възможни са промени, но ще 
ги осъществявате в движение. Ако 

се налага да правите компромиси, не съжаля-
вайте, ще си струват. 
СТРЕЛЕЦ - Обнадеждаващи новини по де-

лови въпроси ще зарадват мнозина 
от вас. Още по-приятни ще са те 
имайки предвид източника им. Ще 
имате възможност и да разрешите 

недоразумение с любимия човек. 
КОЗИРОГ - Необходима ви е повече 

твърдост и решителност, за да се 
справите с финансов проблем. Из-
чакайте по-благоприятен момент 

за делови начинания, но не прекратявайте 
отношенията си с партньор, когото смятате за 
непрогресивен. 

ВОДОЛЕЙ - Ако очакванията 
ви, свързани с някого са по-големи 
от съществуващото положение, не 

губете кураж. Вземете инициативата в свои 
ръце, но бъдете внимателни. Денят не е подхо-
дящ за грандиозни планове и проекти, смире-
нието е за предпочитане пред всяка показност 
и празнодумие.

РИБИ - Новаторски настроени 
сте днес. Внасяте нови елемен-
ти в работата си и се залавяте с 
проекти, които сте амбицирани да 

придвижите успешно в следващите дни. 
/Б.Т./
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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
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
Те ле фон на цен т ра ла - тел. 7-26-91; 
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
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
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
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

Цени за публикации
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на 

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни 

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%

Разни

*Из ку пу вам зе мя в об-
щи ни те: Бал чик, Ка вар на, 
Ша б ла, Г.То ше во и Вар-
нен с ка об ласт. По д го то-
в ка на до ку мен ти. Тел: 
0885 83 83 54, 0579 7 70 
11                               /45-8/ 

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар-
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. 
Тел: 0887 240 569 От 9.00 до 
18.00 ча са.                            /5-5/

*Ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя в об щи на Бал чик, Ка-
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 
79083                           /10-10/

Ку пу вам 
 * Обяви * Обяви * Обяви * 

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/

Продавам 

*Продавам апартамент 
в ж.к.“Балик“, обзаведен, с 
климатик и гараж. Тел.0895 
714 394                                           /1-
1/

* Продавам апартамент в 
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 263308 
Тодор Тодоров                        /3-
3/

* 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

*Про да вам: 1. В с. Со-
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра дин-
с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 28                                          
/7-4/ 

* Про да вам из го д но пар-
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, 
на ул. “Ст. пла ни на” до по-
жар на та и ле ти ще Бал чик с 
ли це на ас фал тов 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, еднос-

таен, обзаведен апартамент 
в Балчик, бл.35. Тел.089669
2699                                         /10-9/

*Продавам  двустаен 
апартамент в Балчик, на 

* 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/

Нов паметник на Васил Левски - 
в София. 136 по ред

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

На 26 ноември 2016 г. в 
Княжеската градина пред 
Военната академия „Г.С. 
Раковски“ официално 
беше открит нов памет-
ник на Васил Левски, 
издигнат по инициатива 
на випуските на висши-
те военни училища, с 
инициативен комитет, 
оглавен от полк. Славчо 
Велков, по случай 138-та  
годишнина на Академия-
та, а строежът е замислен 
от средата на 2012 г. Пред 
медиите полк.Велков 
каза: „Инициативата не 
се роди трудно, но се осъ-
ществи трудно”. 
На тържественото откри-
ване в парка на академи-

ята, което започна в 11 
часа, присъстваха кметът 
на район Оборище Васил 
Цолов, кметът на София 
Йорданка Фандъкова и 
държавният глава и вър-
ховен главнокомандващ 
на Въоръжените сили на 
България Росен Плевне-
лиев.
Имаше обявен „Ден на 
отворените врати“ от 
10:00 до 14:30 часа. Це-
ремонията продължава 
с тематичен празничен 
концерт на Представи-
телния ансамбъл на Въ-
оръжените сили в зала 
„Тържествена“ на Воен-
ната академия. 
Това е 136-ия паметник 

на Апостола в България.
Паметникът е висок око-
ло 4 метра, а в основата 
му e положен кръст,  кой-
то символизира само-
жертвата на Апостола. 
Бюстът, проектиран от 
скулптора Ставри Кали-
нов, е излят от бронз и 
гранит, автор е д-р арх. 
Венцислав Йочколовски..
Пред него са се снимали 
хористките от „Космиче-
ските гласове” с диригент 
Ваня Монева, участници 
в тържествения концерт 
за годишнината на Ака-
демията и откриването на 
паметника. Те са и автори 
на публикуваните сним-
ки.                                 /Б.Т./


