ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Седмичен
хороскоп
ОВЕН - Умението ви да вземате
бързи и правилни решения ще ви
помогне по-скоро да се справите
с възникналите проблеми. Освободете се от ненужни и натоварващи мисли,
гледайте реално на нещата и не се измъчвайте
от чуждото безхаберие. Има от какво да сте
доволни и следващите дни ще потвърдят налагащата се тенденция.
ТЕЛЕЦ - В пряката си работа
ще вложите повече старание, за
да приключите навреме започнатото. Подобряване на финансите
от трудовата ви заетост, както и от допълнителни доходи, хонорари, наеми или получаване на заеми. Развитията в делата на близък
човек ще ви обнадеждят за по-следващите
събития.
БЛИЗНАЦИ - Имате значителни успехи, особено в делови план.
Успявате да постигнете резултати,
които сте си поставили отдавна
за цел. Партньорите ви ще останат доволни
от начина, по който действате в определена
ситуация. С лекота решавате проблем, който
отдавна притеснява хората около вас. Прекарайте повече време сред близките си вечерта.
РАК - В отлична форма сте.
Предстоят ви много ангажименти и е възможно да почувствате
голямо пренатоварване. За сметка
на това пък заниманията ви носят удовлетворение и едва ли голямото напрежение ще
повлияе много.
ЛЪВ - Отношенията в семейството ще ви накарат да планирате
предстоящи пътувания. Финансови проблеми ще ви притеснят,
но ще отшумят. Изненада от близките ви ще
ви зарадва и помогне да преодолеете свои
затруднения.
ДЕВА - Доброто сътрудничество, което градите с партньорите
ви се отразява позитивно на мисленето, работата и печалбите ви.
Но мислете за себе си, бъдете по-рационални
по отношение изразходването на енергията си
и не се разпилявайте излишно. Романтично
запознанство и начало на дълга връзка.
ВЕЗНИ - Нуждаете се от допълнителни средства, за да приключите започнат проект и в тази
връзка ще търсите съдействие от
хора, които по ваша преценка биха могли да
ви бъдат полезни. Доверете се на онези, които и до сега са били благосклонни към вас,
неизвестното крие риск за вас
СКОРПИОН - Романтичното
ви настроение ще стане причина
изобщо да не ви се занимава с
текущите ви ангажименти. Ще
получите подкрепа от човека до вас и без
да полагате особени усилия ще се чувствате
добре. Ако бизнеса е вашата устременост,
ще се наложи да се потрудите, за да успеете.
СТРЕЛЕЦ - Може би ще останете разочаровани от скъпи
на сърцето ви хора. Приемете
фактите философски и довършете
текущите си задачи. Чувствате се в добра физическа форма, но един час във фитнес зала
ще ви се отрази чудесно.
КОЗИРОГ - Работите усилено по своя идея, която смятате
да осъществите съвсем скоро.
Възможно е да ви се наложи да промените
тактиката си по определен въпрос и едва ли
ще се поколебаете да го сторите. Удобство
ви създава факт, който ще ви сподели ваш
близък.
ВОДОЛЕЙ - Поведението на
приятелите ви предизвиква у вас
много противоречиви чувства. Все пак мислете позитивно и не позволявайте нещо или някой да развали настроението ви. Имате нужда
от почивка и спокойствие, направете всичко
възможно да си ги осигурите.
РИБИ - С нагласа сте да се
ангажирате и с чужди проблеми
в името на доброто разбирателство, но помислете. Много скоро може да се
окажете в трудна ситуация, изпадайки в невъзможност да свършите работа и то не по ваша
вина. Ограничете се в своите отговорности и

3 - 9 ноември 2016 г. 8

с п р а в о ч н и к

Хелоуин
Д-р Дончо Донев казва
Отвсякъде ме заливат с
антихелуински
послания. Лесно е да кажем на
децата какво не трябва
да правят. А казваме ли
им какво да правят? Научили ли сме ги да стрелят със запалени стрели
на Заговезни? Научили
ли сме ги да коледуват

или лазаруват? Позволяваме ли им да рисуват
яйца на Великден, с риск
да изпочупят половината? Показвали ли сме им
как се играе челик, как
се скача на ластик или
дама?
Не?
Не се сърдете на Хелу-

ин тогава. Отхвърлянето
на чуждите традиции не
запазва нашите. За децата 31 октомври е просто
ден, в който могат да играят. Не произходът на
празника е страшен, а
това, че децата трябва да
чакат специална дата, за
да играят.

Шенгюл Ахмедова мисли така
Много се учудвам на реакцията на някои хора
относно католическия
празник Хелоуин!
Аз не съм християнка,
най-малко пък католичка...не съм много
сигурна даже дали съм
мюсюлманка...
знам
две молитви наизуст

на арабски, на които ме
научи прабаба ми, когато бях дете-те били
молитви като „Отче
наш“(впрочем и Отче
наш го знам наизуст)...
та, искам да кажа,че
вярвам в съществуването на Висша сила...
Накратко,искам да кажа

- харесвам духа на Хелоуин, самия празник,
който си устройват хората, които го почитат...
толкова е весело, толкова приказно...и едва ли
се замислят дали празникът е католически,
православен,будистки
или каквото още там...

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

Ученици от Училището в Балчик за чуждестранни езици „Биг
Бен”, с директор г-жа Михаела Санджакян, отбелязаха с парад
празника Хелоун, като знаеха всичко за съдържанието и значението
му. В „Биг Бен” предстои да отбележат подобаващо българските
народни празници – именни дни и Коледа.
Фото: Станислава СТИЛИАН

Хелоин парад на учениците от Училище „Биг Бен” Балчик.
Фото: Станислава СТИЛИАН

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

*Изкупувам земя в общините: Балчик, Каварна,
Ша бла, Г.То ше во и Варнен с ка област. Под го тов ка на до ку мен ти. Тел:
0885 83 83 54, 0579 7 70
11
/45-8/
*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи парцели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна
Бъл га рия. Из го д ни це ни.
Тел: 0887 240 569 От 9.00 до
18.00 часа.
/5-5/
*Ку пу вам зе ме дел с ка
земя в община Балчик, Каварна, Шабла, Ген.Тошево.
Съдействам за документи.
Тел.0895 71 83 83; 09888
79083
/10-10/

Продавам
*Продавам апартамент
в ж.к.“Балик“, обзаведен, с
климатик и гараж. Тел.0895
714 394
/11/
* Продавам апартамент в
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5,
южен, панелен. Цена по договаряне. Тел. 0888 263308
Тодор Тодоров
/33/
* 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
*Продавам: 1. В с. Соколово къща, с прилежаща
площ 1718 кв. м. 2. Градинс ка площ в с. Со ко ло во,
без постройка, 1500 кв. м.
Двата парцела са съседни.
Цена по споразумение. Тел:
052/ 34 19 81; 0899 42 33 28
/7-4/
* Продавам изгодно парцел 640 кв.м в регулация,
на ул. “Ст. планина” до пожарната и летище Балчик с
лице на асфалтов 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, едностаен, обзаведен апартамент
в Балчик, бл.35. Тел.089669
2699
/10-9/
*Продавам двустаен
апартамент в Балчик, на

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/

Разни
* 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/

“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 “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
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна централа - тел. 7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ 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
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
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
БИБЛИОТЕКИ
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 РА Ф С К А
КЪЩА
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
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