
ОВЕН - Професионалните ви 
умения са очевидни и не щадете си-
лите си да се изявите с тях, защото 
ще имате подходяща възможност 

за това. Действайте в тази насока и ще останете 
удовлетворени, още повече, че от доста време ви 
владее мисълта за нова дейност. Ако е нужно, не 
се колебайте да се консултирате с компетентни 

лица, които да ви помогнат.
ТЕЛЕЦ - Напоритостта ви е оче-

видна, но има моменти, в които е 
нужно да сте повече тактични. Ми-

слете, преди да правите неща, за които после ще 
съжалявате. С премерен том ще спечелите повече 
и ще си спестите излишни главоболия. Също си 
помислете, че с поведението си може да навредите 

на близък човек и да ви заболи. 
БЛИЗНАЦИ - С каквото и да се 

захванете днес, то ще ви донесе удо-
влетворението от добре свършената 

работа. Имате завидна мотивация, затова просто 
действайте. Чувствате се раздвоени по личен въ-
прос, но не бързайте с излишни решения.
РАК - Прекалено емоционални сте и мислите 

предимно за собствените си въл-
нения. Те обаче съществуват един-
ствено в съзнанието ви, затова не се 
учудвайте, ако околните не разбират 

за какво говорите. Ваш близък наистина има 
проблем, а вие бихте могли да му бъдете много 
полезни. Неочаквана среща ще придаде ностал-
гична нотка към деня ви.

ЛЪВ - С професионалните си изяви 
ще направите възможно по-бързото 
си изкачване по стълбата на успеха. 
Ще се съобразяват с решенията ви, 

което означава и по-големи отговорности. Няма 
да ви е трудно с адаптацията, свик-
нали сте на натоварване и бързо ще 
се приспособите към новите условия.
ДЕВА - Начинанията ви се раз-

виват повече от добре и дори надминават оч-
акванията ви. Няма да ви липсват и трудности 
и напрежение, но всичко ще мине без сериозни 
усложнения и ще успеете да се справите по най-

добрия възможен начин. Може да се 
наложи да променяте плановете си 
в движение.
ВЕЗНИ - Ще се стараете да синхро-

низирате действията си с човек, от когото очаква-
те повече. Съзнателно ще проучвате възможността 
за нова дейност, надявайки се чрез нея да подобри-
те финансите си и няма да сбъркате. Други от вас 

ще се поздравят с нова придобивка 
или друга желана промяна.
СКОРПИОН - Събитията около 

вас ще се развиват много бързо и 
може би ще ви отведат на неподозирани места. 
Доверието към непознати може да се окаже напъл-
но неоправдано за това бъдете по дистанцирани. 
Консултирайте се със специалист ако сте решили 

да предприемате нови начинания.
СТРЕЛЕЦ - Преценявайте добре 

обстановката, като не прекалявате 
с търпението на околните. В добра 

форма сте и изпълнени с ентусиазъм. Трансфор-
мирайте излишната си енергия в нещо полезно, 
творческите ви идеи заслужават внимание. Нека 
не ви възпират отминали неудачи, дайте воля на 
въображението си.

КОЗИРОГ - Разностранните ви 
познания ще ви срещнат с подобни 
на вас хора, с които ще ви бъде по-
лесно да осъществите идеите си. 

Предвидено пътуване може да се осуети, но не 
го превръщайте в драма. Говорете открито за 
проблемите и не търсете вината непременно у 

другите. Очевидно има над какво да 
се замислите.
ВОДОЛЕЙ - Поради професио-

налната си заетост може да пропуснете или ома-
ловажите решаването на семейни въпроси. Не го 
правете, защото ще напомнят отново за себе си, 
но вече като проблеми. Повишение на възнаграж-
дението или друга придобивка за някои от вас. 
РИБИ - Прекалено критични сте към хората 

около вас днес. Рискувате те да раз-
берат погрешно думите ви и това 
да стане причина за обтягане на 
отношения. За предпочитане е да 

избягвате големите компании, където едва ли ще 
се чувствате добре. Намерете начин да си почи-
нете сред спокойствие и уединение. Хранете се 
по-здравословно.                                                     /Б.Т./

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
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

* 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 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                               /45-9/ 

*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.                                /5-4/

*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 * 
* Продавам  двустаен 

апартамент. Цена 50 000 лв. 
Тел. 0887 98 3113             /10-2/

Продавам 

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. 
м, тел. 0895 714394 5-1

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330 5-1

*  Продавам  къща  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-2/

*  Прод а в ам  ме 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                  /3-2/

*  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                                         /7-5/ 

*  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                                      
/10-8/

*Продавам  тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 
2 ,  ул . ”Дионисополис” 
№24  Тел .  0895554040                     
/10-8/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент 
в Балчик, бл.35. Тел.0896692
699                                         /10-10/

*  Продавам  дворно 
място  в  Промишлена -
та зона на Балчик. 1000 
кв. м. Тел: 0895/68 55 59                               
/10-7/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и по-
стройка за отглеждане на 
гъби. Тел: 0898/56 45 02                                         
/10-8/

* 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”.               
/5-2/

*  З а м е н я м  и з ц я л о 
ремонтиран  апартамент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-2/

* Давам под наем или 
п р од а в ам  с т р о и т е л н о 
скеле. Цена по договаряне. 
Тел.0896611789               /1-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к .с . ,  НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                         /6-4/

* 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                                        /7-6/
Хотел “Балчик” търси за 

сезона 1 готвачка /готвач/ и 
2 сервитьорки /сервитьори/. 
Тел. 0579 7 28 09, 0899 876 
410                                  /5-1/

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 

Не очаквахме такъв задушевен 
спектакъл и се затрогнахме

Да, откровен и затрог-
ващ бе спектакълът, който 
разискваше деликатно, но 
прямо отношенията меж-
ду трима приятели, които 
имаха непримиримо отно-
шение към любовта, като 
неповторимо чувство, 
което не се изживява все-
ки ден. Какво е любовта, 
ако искаш само да даваш, 
без да очакваш да полу-
чиш в замяна нищо. Как 
оцелява  приятелството, 
въпреки всичко, дори и 
след категоричния избор: 
„Bсичко или нищо“. 
Открихме всичко това 

– в драматичните откро-
вения на режисьора Лиза 
Шопова /Браво, талант-
лива е! Дали има други 
пиеси?/ Запомнящи бяха 
усмивките и тъжните 
лица на високо стойност-
ните  актьори Христо 
Шопов, Лилия Маравиля 
и Ирини Жамбонас, кои-
то добре изглеждаха на 
сцената на НЧ „Паисий 

Хилендарски“на 24 ап-
рил 2017 г. /понеделник/ 
от публиката на Балчик. 
Както се казва запоне-
делничихме с приятно 
настроение. Аплодисмен-
тите бяха красноречиви, 
имаше дори одобрител-
ни възгласи, но залата не 
беше пълна.
Подусетих, че блестя-
щата игра в балчишкото 
представление на „Всич-
ко или нищо” е посвете-
но на близка за артистите 
жена, която същата вечер 
празнува в „Зл.пясъци” 
рождения си ден. Така да 
бъде! Да посрещнем хуба-
вото с хубаво!
Прекрасно би било все-
ки месец да има по нещо 
театрално, оперно или ба-
летно, една по-дългосроч-
на културна програма, за 
която да се знае и говори 
месеци преди това – както 
за датата и часа на поста-
новките, така и за цената 
на билетите, които да са 

поносими за гражданите 
на Балчик в тази задълбо-
чена икономическа криза.
Поставяме не за първи 
път въпроса за АФИ-
ШАРКИ, на които навре-
ме да има информация 
какво ще се впише в кул-
турния календар на Бал-
чик. /Не му е мястото тук, 
но нека пак кажем, да се 
направят табла за траурни 
възпоменания, защото за 
съжаление, по-често има 
скръбни събития/. 
Всички представления 
да бъдат съобразени с 
ПОСЛЕДНИЯ АВТО-
БУС за кв.”Левски” и 
ж.к.”Балик”, където жи-
вее 2/3 от населението на 
Балчик.
Да се знае предварител-
но цената на билетите. 
Много често спектакли-
те са платени от Община 
Балчик, но ХОРАТА НЕ 
ЗНАЯТ.

           Маруся КОСТОВА

Пиеса, написана от Лиза Шопова, за тримата актьори Христо Шопов, Ли-Пиеса, написана от Лиза Шопова, за тримата актьори Христо Шопов, Ли-
лия Маравиля и Ирини Жамбонас. Те пресъздадоха пред публиката на Балчик лия Маравиля и Ирини Жамбонас. Те пресъздадоха пред публиката на Балчик 
по неповторим начин темата за приятелството и любовта. За час, всички по неповторим начин темата за приятелството и любовта. За час, всички 
присъстващи в залата бяха погълнати от изключителната игра, изпълнена присъстващи в залата бяха погълнати от изключителната игра, изпълнена 
с откровения, диалози и положителни емоции. /Б.Т./с откровения, диалози и положителни емоции. /Б.Т./


