Седмичен
хороскоп

ОВЕН - Договорените срещи ще
ви създадат повече вълнения, предвид предложения за сътрудничество
и други участия. Не всички от тях
носят перспективите, които желаете, за това проучете възможностите, преди да дадете отговора
си. Съдбата сама ще ви предложи вариант, и ще
си признаете, че по-добър не би могло и да бъде.
ТЕЛЕЦ - Ще се заемете с детайлите в работата си, привеждайки
продукта си в търговска форма. Интимните ви отношения, заформили
се отскоро, ще се задълбочават и в тази връзка
ви предстоят интересни развития. Други ще имат
прозрения, които ще ги подтикнат да потърсят
човека, с когото са се разделили.
БЛИЗНАЦИ - Бъдете внимателни. Ще ви се
налага да мислите за много неща
наведнъж, както и да работите с
различни хора, с които нямате опит.
Търпението е от значение в ситуации, в които ви е трудно да вземете бързо решение. Можете да разчитате на помощта на близък
човек, който ще ви подкрепя с идеи и съвети.
РАК - Не взимайте заем и се постарайте да бъдете по-дружелюбни с близките си. Любимия човек
ще ви прости мимолетния флирт, но
не прекалявайте с търпението му.
Силата ви е във вашата интуиция
и проницателност. Използвайте ги
по-целенасочено.
ЛЪВ - Новини свързани с работата ви може
да ви накарат да преразгледате
плановете си за близките седмици.
Може би ще изберете да поемете
допълнителни ангажименти срещу
добро възнаграждение. Възползвайте се от възможността, която ви се открива. Не се поддавайте
на ревност и не се изкушавайте от скандали с любимия човек. Днес сте особено склонни към това.
ДЕВА - Застоят от последните дни ще ви подтикне да търсите причините и да
набележите задачите за преодоляването им. Очевидно, нещо трябва
да се промени. Започнете от себе си
и ще ускорите събитията. Научете се на повече
търпимост към чуждите грешки и ще откриете
предимства, които до сега сте пропускали да
забележите.
ВЕЗНИ - Общуванията ви ще ви обогатят с
полезна информация и нови идеи
за бизнеса и пътуванията ви. Няма
да ви липсват и изненади, но не
давайте израз на емоциите, които
ви владеят. Бъдете естествени и ще
се радвате на придобивки, подобрявайки наред с
това и разбирането си за света и хората около вас.
СКОРПИОН - Предстои Свежи и енергични
сте, и ви се иска да споделите настроението си с околните. Проблемите ви
се струват дребни, но не ги подценявайте. Разбира се, не означава да
разваляте деня си. Ще градите планове за бъдещето. Моментът е подходящ за нововъведения от
всякакво естество. Не се колебайте и действайте.
СТРЕЛЕЦ - Ще съумеете да се защитите, ако
станете обект на критика, още повече, че имате право на това. Владеете
ли емоциите си ще можете да изложите спокойно становището си и ще
насочите вниманието на опонентите
си във вашата посока на мислене. В противен
случай ще си спечелите неприятели.
КОЗИРОГ - Със служебните си задачи ще завършите по-бързо и ще се погрижите
за предстоящите. Проявеното ви
старание ще се отрази позитивно
на израстването ви в йерархията,
очаква ви повишение. Потиснете желанието си
да сте винаги водещи, възможно е да влезнете в
конфликт на интереси с човек, от когото в някаква степен ще зависите в бъдеще.
ВОДОЛЕЙ - С гъвкави действия ще помогнете
за реализацията на добрите си намерения. Ще си набавите нужните
ви финансови средства с нечия подкрепа, което ще ви окуражи още повече. А онези,
които по-малко вярват на другите също не са сред
губещите, защото сами ще се погрижат за делата
си, което е напредък.
РИБИ - Към грижите на близките ви се отнасяйте с уважение. Позволете им да
ви се отплатят по свой начин за подкрепата, която им давате. Вглъбени
в себе си пропускате да забележите
нечие нежно присъствие, или пък то нищо не значи за вас. Подарете си повече приятни моменти,
отпуснете се и им се насладете. /Б.Т./
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Виолета Балтова от
Балчик – пилигрим

Вeкoвe нaрeд пoклoнници/пилигрими/ изминaвaт пeшa прoчутия
800-килoмeтрoв път
прeз Ceвeрнa Иcпaния, нaричaн Кaминo
дe Caнтягo дe Кoмпocтeлa.
Пътят зaпoчвa oт
Ceн Жaн Пиeр дьo Пoр
във Фрaнция, изкaчвa Пирeнeитe и върви
oт изтoк нa зaпaд пo

тях прeз цялa Ceвeрнa Иcпaния, дoкaтo
cтигнe дo прoчутaтa
кaтeдрaлa „Caнтягo дe
Кoмпocтeлa“.
Има легенди, чe тaм
ca пoгрeбaни ocтaнкитe
нa eдин oт двaнaдeceттe aпocтoли нa Ииcуc
Хриcтoc, Cвeти Якoв
Зeвeдeeв – пoкрoвитeлят нa Иcпaния. Другo рaзпрocтрaнeнo вяр-

вaнe e, чe Eл Кaминo
върви пoд прoeкциятa нa Mлeчния път.
Cвeщeният път мoжe
дa бъдe изминaт пeшa,
c вeлocипeд или нa
кoн, a нaчинaниeтo ce
cчитa зa уcпeшнo, aкo
пoклoнницитe уcпeят
дa извървят 100 км
пeшa или дa прeминaт
200 км c вeлocипeд или
нa кoн.

ХОР
„ДОБРУДЖАНКИ”
ПРИ НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” ГР. 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

ВИ КАНИ
НА

САМОСТОЯТЕЛЕН
КОНЦЕРТ

на 30.10.2017 г. от 18:00 часа в залата на читалището

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
* 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.
/10-4/
*Купувам земеделск а 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
/10-4/
* Купувам малка къща в
град Балчик/без кв.“Левски“/.
Тел.0899079138 Недева
/2-1/

Продавам
* Продавам апартамент с 3 стаи, кухня в
ж.к.“Балик“ бл.9 гр.Балчик.
Тел.0898977059
/2-2/
* Продавам ап. в
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5,
южен, панелен. Цена по
договаряне. Тел. 0888 26 33
08
/10-4/
• Продавам апартамент
обзаведен, двустаен, 76 кв. м,
тел. 0895 714394
/5-3/
• Продавам обзаведена
къща на два етажа, зад автогарата в Балчик, тел. 73 000

евро, 0898 309330
/5-3/
* 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
динск а 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/
* Продавам двуст аен
апартамент в Балчик, на
ул.“Черно море“. Тел. 0896
692 699
/10-2/
* Продавам дворно място
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
* Обновеното Бист ро
Акапулко, търси да назначи
готвач/ка целогодишно. Тел.
0899836865
/10-2/
* 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
/5-1/
* 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/

“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 “Фарм а” - ж.к. “Бал ик” 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
Регистратура 7 -28-66;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТ
 НИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
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 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
БИБЛИОТ
 ЕКИ
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 Р А Ф С К А
К Ъ Щ А
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

