
ОВЕН -. Организирайте се и 
ще постигнете по-скоро това, към 
което се стремите. Не допускайте 
възникващите недоразумения да ви 

разколебаят, вярвайте в себе си и работете. От-
говорността ви е впечатляваща и позволява да 
сте винаги на подходящото място във времето, 
когато това е нужно.

ТЕЛЕЦ - Нещо неочаквано може 
да наруши плановете ви, но не съ-
жалявайте тъй като то ще ви донесе 
и немалко ползи. Не е изключено да 

ви се наложи да убедите някого в правотата си 
по определен въпрос и от това да зависи нещо 
важно в делови план. Бъдете уверени в способно-
стите си и не се притеснявайте от случайности. 
Вечерта ви ще е много наситена.

БЛИЗНАЦИ - Преодоляване на 
затруднения от служебен характер 
и вземане на решения. Такива и 
други развития стоят пред вас днес. 

В интерес на работата и професионалното ви 
развитие е да запазите позитивното си отноше-
нието, без да прехвърляте отговорности върху 
други хора. От тях ще прозрете нови идеи.

РАК - Изпълнени сте с енергия и 
амбициозни проекти. Ако се заеме-
те сериозно с осъществяването и на 
съвсем малка част от тях, успехът 
ви ще бъде смайващ. Не се увличай-

те по хазартни игри и не давайте пари на заем. 
Можете да се доверите на съвета, който получа-
вате от близък приятел. Вечерта ще присъствате 
на интересно събиране.

ЛЪВ – Времето е подходящо за 
подготовка и планиране на един 
проект, за който отдавна мислите. 
Ръководете се от разума си, а не от 

чувствата. Ще се разочаровате от хора, на които 
сте вярвали.

ДЕВА - Печалбите ви преследват, 
независимо с какво се занимавате. 
Сега е моментът да покриете дъл-
говете си (ако имате такива) и да 

помислите за спестявания. Спокойно можете да 
си позволите повече разточителство при покуп-
ките. Здравето ви е отлично и скоро едва ли ще 
ви създава проблеми.

ВЕЗНИ – Седмицата е чудесна за 
вас и за вашите близки. Предстои 
ви желана промяна в личен план, 
която неминуемо ще засегне бла-

готворно и семейството ви. Прекомерната ви 
посветеност на професионалните ангажименти, 
може да ви попречи да забележите нещо важно 
около вас.

СКОРПИОН - Не действайте 
прибързано, особено ако се касае 
за делови решения. Наложителни 
са промени в плановете ви, тъй 
като се нагърбвате с изпълнението 

на прекалено много неща. Не се колебайте да 
излезете вечерта с приятна компания.

СТРЕЛЕЦ - Вслушвайки се в 
мнението на околните, ще разбе-
рете по-ясно намеренията им и 
ще предотвратите евентуалните 

недоразумения. В къщи не допускайте с прека-
лената си взискателност да създадете атмосфера 
на нетърпимост, това ще отдалечи близките ви 
от вас. Живейте по-спокойно, нещата ви ще се 
подреждат добре.

КОЗИРОГ - Настроението ви е 
много добро, а спокойствието ви е 
заразително. Продължавайте в съ-
щия дух и дребните неприятности, 

възможни днес няма да ви направят никакво 
впечатление. Не настоявайте прекалено упорито 
върху правотата си при спор на работното място.

ВОДОЛЕЙ - Колкото по-бързо и добре отстра-
ните пропуските и грешките си, 
толкова по-бързо ще се доближите 
до успеха. Като се има предвид 
прагматичното ви и целенасочено 

мислене, няма съмнение, че ще го направите. 
Събитията ще се развиват динамично, за това 
покажете устойчивост на характера си и не ро-
бувайте на емоциите си.

РИБИ - Емоционалността ви попречи да из-
разите чувствата и настроението, 
което ви владее сега. Създавате впе-
чатление, което често се възприема 
погрешно от околните, а не бива. 

Обърнете внимание на партньора си, ако сте го 
наранили, не се колебайте да се извините и да 
направите нещо специално за него.

Седмичен
хороскоп
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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, Варна тел. 08888 601 201
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

Разни

* Купувам земеделска земя 
в общините: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготовка на 
документи. Тел. 0885838354  
0579 77011

*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.                                /10-5/

*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 790
83                                     /10-5/

* Купувам малка къща в 
град Балчик/без кв.“Левски“/. 
Тел.0899079138 Недева 

                                       /2-2/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам двустаен апар-
тамент, 63 кв.м. обзаведен, и 
гараж за 68 000 лв. Тел. 0899 
895 854

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Бал-
чик, спешно 50 000 лв. тел. 
0887 983 113 

*  П р о д а в а м  а п .  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 авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330             /5-4/

*  П р од а ва м  к ъ щ а  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-5/

*  П р о д а в а м  м е т а л -
но бунгало , 700 кв.м., 
ток и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция ,  в . з .“Кулака“ . 
Тел.0888001106                  /2-2/

*  П р о д а в а м  к ъ щ а  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                                         /7-7/ 

* 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. Тел:0889/61 
47 62                                      /10-10/

*Продавам тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” №24 
Тел. 0895554040                     

                                   /10-10/
* Продавам двустаен 

апартамент в Балчик, на 
ул.“Черно море“. Тел. 0896 
692 699                          /10-3/ 

* 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 
С и т и ” . Ц е н а т а  е  п о 
договаряне. Тел. за връзка 
0899890050, 0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе-
сладкарница “Седете лули”.                          

                                     /5-5/
*  П р е во з  н а  б а г а ж и 

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/

* Продавам дворно място 
в Промишлената зона на Бал-
чик. 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/

Г-жа Деспина Маринова /вляво/ връчва на г-жа Красимира 
Тодорова подарък за децата от ДГ „Знаме на мира” Балчик  
– стогодишна Андерсенова книжка. Фото: Св.ЛАЗАРОВА

Честит рожден ден  на д-р Владимиров, мой ученик от 
Балчишката гимназия, с когото се гордея.  Поздрави и на 
семейството му, с пожелание за здраве и успехи!

Благодарност и поздрав!
Благодарим на скъпата ни колежка г-жа Деспина 
Маринова, която донесе събраните от нея и членове на 
клуб „Св.Марина” – СИБ Балчик /Съюз на инвалидите 

в България/детски книжки.
Лично ѝ благодарим  и за уникалната стогодишна 

книжка с приказки на Ханс Кристиян Андерсен.
Децата и екипът на ДГ „Знаме на мира” Балчик Ви 

желаят много здраве и дълголетие!


