
ОВЕН - Нова придобивка ще 
промени отношението ви към 
съществуващ проблем. Ще погле-
днете по нов начин на делата си и 

ще търсите повече възможности за реализация. 
Останете си добри и сърдечни. 

ТЕЛЕЦ - Няма място за излиш-
ни притеснения, ще трябва да 
работите усърдно, ако искате да 
запазите нивото, на което сте сега. 

Предстоят ви неотложни ангажименти. Дава ви 
се да имате професионални и лични привиле-
гии, стига да отговорите на изискванията, които 
живота налага пред вас. 

БЛИЗНАЦИ - Работата ви днес 
ще върви с променлив успех. Вие 
обаче съвсем не се отказвате от 
намеренията си, тъй като вярвате 

че сте в състояние да изпълните плановете си. 
На ваша страна са колегите ви, които ще се 
опитат да ви съдействат във всеки момент, в 
който се нуждаете от тях. 

РАК - Този ден ще ви срещне с 
различни хора и ситуации. Имате 
възможността да научите много 
за нещо, с което смятате да се зах-

ванете. Пестете усилията си все пак, тъй като 
много скоро ще ви се наложи да приложите 
наяве идеите си. Предстои ви пътуване, което 
също е свързано с нови изживявания и полу-
чаване на ценна информация. 

ЛЪВ - Срещате пълно разбиране 
от страна на партньорите си. Едва 
ли ще им е проблем да поемат 
ангажимента ви. Разполагате с 

необходимото ви време. Може би привечер ще 
имате възможност да прекарате известно време 
в компанията на привлекателна за вас личност. 

ДЕВА - Отдавате голямо значение 
на професионалната си заетост и 
с право. От днешните ви срещи 
ще зависят доходите ви, което ви 

прави още по-отговорни. Благодарение и на 
добрата ви организация, ще повишите ефек-
тивността на труда си и ще подобрите климата 

сред колегите си и в къщи.
ВЕЗНИ - Финансови успехи или 

други придобивки ще ви изпълнят 
с енергия и добри намерения. Със 

самочувствие и желание ще се посветите на 
задачите си, очакванията ви са основателни. 
Предстои ви повишение или друга заслужено 
добра вест, която ще превърне вечерта ви в 

празник.
СКОРПИОН - Ще получите 

развитие в служебната ви заетост, 
което ще ускори темпото, незави-

симо от нагласата ви към него. В личен план 
е възможно да се почувствате самотни, нечие 
отсъствие ще ви натъжи или други мисли могат 

да ви създадат объркване. 
СТРЕЛЕЦ - Днес ще имате 

поводи да сте доволни от себе си. 
Бързи сделки ще подобрят финан-

сите и ще можете да се издължите на когото 
трябва. Близките ще ви помогнат по-добре да 

се ориентирате в желанията им.
КОЗИРОГ - Давайте обещания, 

които можете да изпълните. Не се 
претоварвайте с ангажименти, които надхвър-
лят възможностите ви. Контактите ви днес ще 
бъдат особено ползотворни, дори ще срещнете 
интересна личност от противоположния пол, 

която ще ви развълнува.
ВОДОЛЕЙ - Денят е особено 

подходящ за онези от вас, които 
чакат удобен момент за действие. Едва ли си 
струва да отлагате повече изпълнението на на-
меренията си, а и дори да срещнете трудности, 

те ще ви бъдат полезни. 
РИБИ - Възможно е днес част 

от вас да се чувстват объркани и 
дори отчаяни от професионална 

несполука. В никакъв случай не се отдавайте на 
униние, тъй като ви предстоят немалко успехи, 
които трябва да извоювате. 

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

*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                               /45-8/ 

*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.                            /5-5/

*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 
79083                           /10-10/

Ку пу вам 
 * Обяви * Обяви * Обяви * 

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/

Продавам 

*Продавам апартамент 
в ж.к.“Балик“, обзаведен, с 
климатик и гараж. Тел.0895 
714 394                                           /1-
1/

* Продавам апартамент в 
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 263308 
Тодор Тодоров                        /3-
3/

* 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

*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                                          
/7-4/ 

* 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. 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, еднос-

таен, обзаведен апартамент 
в Балчик, бл.35. Тел.089669
2699                                         /10-9/

*Продавам  двустаен 
апартамент в Балчик, на 

* 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/

15 медала - седем от които 
златни!

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 

Повече от отлично при-
ключи провелият се на 1 
ноември 2016 г. в гр.Варна 
IV турнир „Мемориал Ог-
нян Илиев“ за балчишки-
те атлети. 27 състезатели 
от всички възрасти взеха 
участие в състезанието, 
водени от двамата ни тре-
ньори , Андриан Андреев 

и Здравко Димитров. Спе-
челените медали,  които 
се добавят към актива на 
СКЛА“ЧЕРНО МОРЕ - 
2005“ са общо 15 , като 7 
от тях са златни ,3 сребър-
ни и 5 бронзови.
Най-малките момичета 
до 14 год, които хвърляха 
нетрадиционния 2-кг. уред 
, заеха и трите места на 
почетната стълбичка ,като 
Николета Стойкова стана 
първа, Велина Матеева се 
нареди втора, а третото 
място бе за Христиана Ди-
митрова. 
При момчетата до 16 год. 
явен фаворит бе отново 
Валентин Андреев, кой-
то си извоюва 2 златни 
медала в дисциплините 
хвърляне на чук и мятане 
на диск. Никола Янъков 
си спечели бронзовото от-
личие при хвърлянето на 

чук. При юношите млад-
ша възраст с две отличия 
завърши и Никола Колев, 
който в дисциплината мя-
тане на диск стана първи 
, а в хвърлянето на чук - 
втори. Валентин Янев се 
нареди трети в хвърлянето 
на чук. Екатерина Димова 
също си тръгна с два меда-

ла, като при девойки стар-
ша възраст в дисципли-
ната „ хвърляне на чук” 
стана първа , а в мятането 
на диск - трета.
Единственият ни предста-
вител при юноши старша 
възраст, Живко Господи-

нов,  донесе особена ра-
дост на себе си и на отбо-
ра, спечелвайки златното 
отличие в дисциплината 
„хвърляне на чук”. В съ-
щата дисциплина, но 
при мъжете, стълбичката 
отново беше окупирана 
само от балчиклии, като 
първото място бе за Айхан 
Апти, сребърен медалист 
стана Здравко Димитров, 
а бронзовото отличие бе за 
Даниел Джахани.
Дотук изброените меда-
листи се справиха повече 
от отлично , но няма как да 
не похвалим и отличното 
представяне на останали-
те ни състезатели.  Всеки 
един от вас, тръгвайки на 
състезание с ясната мисъл 
за победа и раздавайки 
своите възможности до-
край, е вече шампион в на-
шите очи, независимо от 
мястото, което сте заели. 
Едно огромно БЛАГОДА-

РИМ към всички Вас и 
не забравяйте, че винаги 
САМО СИЛНИТЕ ОЦЕ-
ЛЯВАТ.

Десислава АНДРЕЕВА
Председател на СКЛА 

„Черно море 2005” 
Балчик

Финална снимка от Мемориала „Огнян Илиев”, където 
отличното представяне на балчишките атлети бе осо-
бено голяма гордост за треньора Андреян Андреев, кой-
то е бил ученик на покойния Огнян Илиев и посвещава 
всички успехи на своите възпитаници на паметта на 
учителя си.            Фото: СКЛА „Черно море 2005” Балчик

Първите медали на турнира заслужиха трите момиче-
та от Балчик – Николета Стойкова, Велина Матеева и 
Христиана димитрова, които развяха българския три-
багреник и знамето на Община Балчик, заедно с треньо-
ра си Андреян Андреев.  
                               Фото: СКЛА „Черно море 2005” Балчик


