ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Седмичен
хороскоп
ОВЕН - По-често се вслушвайте в
собствената си интуиция, възможно
е прикрити недоброжелатели да ви
навредят. Водете се от разума си и
от перспективите, които съзирате и действайте
съобразно тях. Дамите ще се радват на подчертан
интерес сред силния пол. Ще очаровате с интелигентното си присъствие и радващо чувство за
хумор.
ТЕЛЕЦ - Ще участвате в изготвянето на програмата за следващите дни
или ще потърсите подходящите хора, с
които да осъществите нова идея. Времето ще ви стигне и за развлекателни занимания,
щом ви влече към тях. Започването на нов проект
също ще е сред приоритетите на деловите представители на знака.
БЛИЗНАЦИ – Периодът ще донесе
на мнозина от вас ново и вълнуващо
увлечение. Независимо в каква насока е, то ще накара да се чувствате
много добре. Не подценявайте и работата си. Имате
работа, но ако не се суетите много, ще се справите
бързо. Съвсем скоро ще получите очаквани добри
новини от ваш близък.
РАК - Използвайте информацията,
с която разполагате, за да напреднете
в работата си. Времето е подходящо
за иновации и смели решения, не се
страхувайте да експериментирате, като прилагате
нови похвати. Така ще дадете шанс на промените
в живота си, които скоро ще ви зарадват.
ЛЪВ - Оптимисти сте за бъдещето
си и това си личи по проектите, които
подготвяте. Самоконтрола, който си
налагате ще ви помогне да се справите
по-лесно с изкушенията и повиши психическата ви
устойчивост. Насърчете човека до вас открито да говори за чувствата си, това ще заздрави връзката ви.
ДЕВА - Отдавате голямо значение
на професионалната си заетост и с
право. От срещите Ви ще зависят
доходите ви, което ви прави още поотговорни. Благодарение и на добрата ви организация, ще повишите ефективността на труда си и
ще подобрите климата сред колегите си и в къщи.
ВЕЗНИ - Само ще си загубите времето, ако обсъждате проблемите си с
хора, стоящи далече от вас и нямащи
отношение към делата ви. Бъдете прагматични и рационални, търсете преките пътища
към успеха. Ще ви се предложи изход от финансов
проблем, обмислете го, преди да приемете. Не се
обвързвайте с неприемливи за вас условия.
СКОРПИОН - Успехите Ви ще зависят най-вече от способността ви да се
владеете в напрегнати ситуации. Това
едва ли ще е много трудно имайки
предвид, че сте напълно подготвени. За мнозина от
вас трудностите са неизбежни, но пък са свързани
и с по-значими цели.
СТРЕЛЕЦ - Ще погледнете на отминалите трудности от позицията на
добития опит и възстановено спокойствие. По-често ще мислите за отдиха
си. Споделете го с хората около себе си, взаимното
ви присъствие подобрява настроението и възстановява силите ви. Актуализирана информация ще
благоприятства работата ви.
КОЗИРОГ - Разчитайки на разума и опита си ще посрещнете всяко
предизвикателство, без да изпадате в
излишна суета. Отговорностите ви ще
се повишат, предвид събитията, които предстои да
се случат. Наред с тях ще расте и самочувствието
ви, но останете земни. Дистанцирането ви от определени кръгове може да се изтълкува погрешно.
ВОДОЛЕЙ - Бъдете внимателни,
тъй като работата ви ще бъде напрегната и отговорна. Добре ще е
ако работите съвместно с хората около вас, така
можете да получавате съдействието им във всеки
един момент. Измисляте впечатляващ начин да се
справите с въпрос, който спъва работата ви. В личен план ще се зарадвате на добра новина, свързана
с любимия човек.
РИБИ - Колкото и да се чувствате
отегчени от нечие присъствие или
друго нежелано развитие, потиснете
раздразнителността си. Придобивки
от различен характер - материални, лични, духовни
ще зарадват много от вас. Предстоят ви промени,
подготвящи ви за нови събития в живота.
/Б.Т./
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“Книга за Лола” и за други знаци
Впечатляваща първата стихосбирка на младия
Богомил Господинов

Първата книга на Богомил Господинов.
“Книга за Лола” е дебютът на Богомил Господинов, а както е известно,
първата среща често предопределя отношенията в
една връзка.
„Във време, в което поезията ни е обхваната

от наивно дребнотемие,
този автор ни тласка право към големите въпроси
– и то с една впечатляваща студенина“, казва
Иван Ланджев за стиховете му.
„Той говори за аноним-

ността в мегаполиса, за
човека и машината, за
машината вътре в човека,
за корпоративното, което
вече разпродава активите
на съвестта ни. Говори за
Лола – защото всяко стихотворение, писано някога, независимо от темата,
е и любовно стихотворение“, категоричен е той.
Тома Марков също споделя мнението си за
книгата: „Повечето хора,
претендиращи да притежават афинитет към поезията, смятат, че има разлика между действащите
и наблюдаващите. Един
поет, ако действително е
поет, какъвто е случаят
тук, не прави тази разлика. Защото, докато е жив,
по един или друг начин,
се занимава с тази неблагоприятна страна на
нещата - да не прави тази
разлика.
Богомил Господинов е
лауреат на ХХХІІ Национален младежки конкурс
за поезия „Веселин Ханчев“ – 2015 г.в Ст.Загора.
/Б.Т./

ДРУГО МОМИЧЕ ОТ УЕСТ ЕНД
репетираш как да се смееш на шегите на
всички които ще срещнеш оттук нататък,
а часовникът ти отмерва темпото на мелодията,
която си тананикаш.
днес е синият понеделник:
и ти си най-младата забележителност на западния край.
дори най-модерните телескопи, които обикновено се занимават
само със смъртта на звездите, сега са насочени към раждането на смеха ти.
днес е денят в който чистачите си представят,
че мият повърхността на луната ти,
а удавниците се възхищават от смъртоносната суета на небето ти.
днес е денят в който всички те срещаме едновременно,
в сляпото петно на художниците,
в преградените съгласни на поетите.
винаги знаеш всичко, което ще направим по всяко време на деня,
и затова дори не ни поглеждаш, докато не слушаш имената ни.
идваш и си отиваш от работа, когато пожелаеш,
да те видят са дошли и католиците и феминистите.
рисуваш лицата ни сякаш никога не си виждала лице,
сякаш са пейзаж от главата ти, гледка един вид,
рисуваш убити мухи като капки боя
и нас като капки боя.
цветовете са това, което ни кажеш докато сме заслепени,
слънце.

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ

от иглолистни дървета, внос от Украйна.
Тел. 089 858 0430 гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37

* 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/

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

БЕНЗИНОСТАНЦИИ

“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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