
ОВЕН - Ако сте с намерение да 
отхвърлите повече задачи, не се раз-
пилявайте в много посоки. Но, ако 
съумеете да приобщите и околните 

към заниманията си, ще ви остане повече време 
за развлечения. Хранете се здравословно, за да 
избегнете нежелани последствия. Любовта ви ще 
пробуди нежни чувства у някого, с когото ще ви 
бъде добре заедно.

ТЕЛЕЦ - Изпълнени сте с опти-
мизъм. Това е резултат от усилията, 
които полагате в последно време. 
Овладейте чувствата си и не позво-

лявайте на ситуациите да променят отношение-
то ви към другите. Доверете се на интуицията си. 
Тя може да ви е изключително полезна.

БЛИЗНАЦИ - Атмосферата, коя-
то създавате около себе си, често 
обърква околните, но днес ще бъде 
различно. В добро настроение сте и 

старанието ви всички да са доволни впечатлява. 
Сами разбирате, че няма истинско щастие, ако 
не е споделено от близките, и това ви кара да 
положите усилия в тази посока.

РАК - Ще останете доволни от 
професионалните си изяви. Повече 
съсредоточеност при работа свър-
зана с пари. Възможни са измами 

и допълнително внимание ще бъде от полза. За 
някои изгодни предложения свързани с нова 
работа. Ще имате успех за всякакъв вид сдру-
жения. Съвместните начинания се толерират.

ЛЪВ - Предстоят ви задачи, от чи-
ито резултат ще зависят бъдещите 
ви успехи. Съберете се и бъдете в 
кондиция. Ще съсредоточите вни-

манието си в областта на професионалните си 
интереси и ще търсите по-перспективните начи-
ни за изяви. Към здравословните си проблеми не 
проявявайте безхаберие, вслушвайте в съветите 
на специалистите.

ДЕВА - Много е важно да бъдете 
последователни в действията си, 
за да не разрушите отведнъж дълго 
граденото. В определени случаи се 

съветвайте с компетентни личности за следва-
щата си стъпка, особено, ако конкуренти спъват 
развитието ви. Толерантността ви носи призна-
ние. Авторитетът ви нараства.

ВЕЗНИ - Ще се изправите пред 
нерешени въпроси, които могат да 
ви създадат повече напрежение. С 
търпение и желание, но без да из-

хождате от позицията на силата, ще се справите. 
Намерете верния тон, така че всички около вас 
да се чувстват спокойни и свободни в избора си. 
Това ще ви спечели доверието им.

СКОРПИОН - Подготвени сте за 
процесите на работното място, но 
непредвидени развития могат да 
объркат плановете ви. Каквито и да 

са те не бива да пренебрегвате професионални-
те си задължения. Внимавайте да не създадете 
погрешно впечатление за себе си и да загубите 
нещо ценно. Не задълбавайте в дребнавости, 
гледайте по-мащабно и ще преодолеете затруд-
ненията.

СТРЕЛЕЦ - Ангажираността ви 
ще се свързва повече с другите, 
отколкото със самите вас. Здраво-
словни неразположения или други 

проблеми ще повишат напрежението около вас, 
но ще намерите правилния подход, така, че да 
постигнете максимално бързи и добри резулта-
ти. Природата ще ви зареди със свежи мисли, 
така както и приятелите.

КОЗИРОГ - Проблемите ще 
засегнат здравето, а също и тру-
довата ви дейност. Не роптайте, 
за да не попречите на кариерата 

си.Подходящо време за благотворителност.
ВОДОЛЕЙ - Цялото ви внимание 

ще е посветено на работните ви 
задължения.Очакват ви забързан 

ритъм, но ползотворни резултати. Имате до-
брата възможност да поправите своя грешка от 
доскорошните си задачи, така че не се колебайте 
да го направите. Настроението ви значително 
ще се покачи след като узнаете добра новина, 
свързана с ваш много близък човек.

РИБИ - Ако сте обзети от тягост-
но настроение, особено внимателно 
се пазете от необмислени постъпки, 
за които после може да съжалявате. 

Не са изключени сериозни конфликти с близки 
хора или колеги. 

Седмичен
хороскоп
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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
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“ Балчик, 
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 до-
говаряне. 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 в а м  к ъ щ а  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/

*  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/

* П р о д а в а м  т р и с т а е н 
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/ 

* Продавам дворно място 

* 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/

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/

               

Детски шахматен турнир в Балчик. Фото: Красимир КИРЧЕВ

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН НЕПРИСЪСТВЕН КОН-
КУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ 
ИМОТИ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Запо-
вед № 1150/13.11.2017год. на Кмета на община Балчик, Община Балчик 

обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти както 
следва: 
1.1. Имот с идентификатор 03174.52.526 по кадастралната карта и кадастралните регис-
три на с. Безводица, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-99/06.11.2003год. на 
Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, трета категория с площ от 4 831 кв.м./ четири хиляди 
осемстотин тридесет и един квадратни метра/, актуван с Акт за частна общинска соб-
ственост № 4726/21.07.2017год., на цена не по-ниска от 11 100 лева /единадесет хиляди 
и сто  лева/, като начална цена за провеждане на търга.
1.2. Имот с идентификатор 03174.52.527 по кадастралната карта и кадастралните регис-
три на с.Безводица, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-99/06.11.2003год. на 
Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, трета категория с площ от 3 278 кв.м. / три хиляди двеста 
седемдесет и осем квадратни метра/, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
4727/21.07.2017год., на цена не по-ниска от 7 540 лева /седем хиляди петстотин и чети-
ридесет лева/, като начална цена за провеждане на търга.
Търгът ще се проведе на 05.12.2017 год. / вторник / от 10.00 часа в залата на общинска 
администрация -Балчик на адрес: пл. „21-ви Септември“ № 6.                   
Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 20.11.2017 г. до 14.00 часа на 
01.12.2017 г. на касата на Общинска администрация - Балчик, ет. І.
Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения 
депозит се подават в срок до 15.00 часа на 01.12.2017 год. на Информационния център 
на община Балчик.
Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа, в пери-
ода от 27.11.2017 год. до 01.12.2017 год.
Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев, главен експерт ОПФ  

Детски шахматен турнир гр. Балчик

КЛАСИРАНЕ
Първо място - Райчо 

СЪОБЩЕНИЕ
Община Балчик Ви уведомява, че започва инициатива за подпомагане на 

кампанията за разделно СЪБИРАНЕ НА КАПАЧКИ.
Доброто е заразно!

А мисията на кампанията е да помогнем за подобряване на  условията за 
отглеждане и живот на деца, лишени от родителска грижа, закупуване на уреди за под-
помагане на болни деца. Освен това, чрез разделното събиране на отпадъци се опазва 

околната среда и природата на България.
Всички желаещи, които искат да се включат в кампанията, могат постоянно  да предават 

капачки  в сградата на Община Балчик, стая № 11.
Повече информация на тел. 0579 7 10 45 Мария Кунева и Светлана Недева.

ОБЩИНА БАЛЧИК

Милев-Професора
Второ място - Андон 
Андонов

Трето място - Шарлот 
Ауси (8 години)

ОБЩИНА БАЛЧИК


