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ОВЕН
Излезте навън сред природата Това ще
ви зареди със свежи сили и наистина ще ви
се отрази чудесно. Заобиколете се с приятни
хора, с които да се забавлявате истински.
Личен въпрос, който ви вълнува ще получи разрешение, и
то по-възможно най-добрия за вас начин. Усмихвайте се
повече.
ТЕЛЕЦ
Напрегнати сте и рискувате да разберат
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 починете сред спокойствие и уединение.
Разговор с ваш близък ще ви бъде от полза.
БЛИЗНАЦИ
Животът ще ви отведе на найразнообразни места. Повечето от вас едва
ли ще се задържат за дълго у дома си.
Предпочитате движението и срещите с
приятни и близки хора. Отношенията ви с любимия човек
все повече ви радват. Ваша е заслугата да се чувствате
добре всички .
РАК
Ако успеете да си починете истински ще
ви се отрази добре. Не роптайте, ако ви се
наложи да свършите някаква работа, все пак
ще останете доволни от резултата.
Получавате интересно предложение и това ви кара да се
изолирате за кратко. Не искайте прекалено много от
близките си, защото всеки има своите проблеми.
Л ЪВ
Независимо от вълненията около вас вие
ще запазите положителното си отношение
и ще вдъхнете кураж на околните. Тази
седмица предпочитате да се захванете със
собствен проект, в чийто успех твърдо вярвате.
Очакванията ви ще се потвърдят по най-добрия възможен
начин.
ДЕВА
Очевидно се нуждаете от почивка, затова
оставете настрана ангажиментите, които
могат да почакат. Стараете се да помогнете
на свой близък, който не може да се справи
със свое вътрешно противоречие. Ще имате успех при
него, защото вярата му във вас е силна. Много от вас ще
тръгнат на пътешествие.
ВЕЗНИ
Ще възникнат трудности и е възможно
не всичко да свършите според намеренията
си. Възможна е промяна на плановете ви.
Поради
ангажимент,
свързан
със
семейството ви времето може и да не ви стигне. Радвате
се на положителното развитие на делата на децата ви и
това е причина да се гордеете с тях.
СК О Р П И О Н
Ще се радвате на добри взаимоотношения
с околните. В личен план любовта се усмихва
на онези от вас, които са били пренебрегвани
до този момент. Давате всичко от себе си за
човека спечелил сърцето ви. Особено ще се радвате на
новина, свързана с предстоящо пътуване. Живейте
пълноценно.
СТРЕЛЕЦ
Няма да ви липсват положителни емоции,
а и няма да е трудно да получите онова,
което искате. За предпочитане е да
съчетаете усилията си с тези на човек,
когото познавате добре, и на когото имате доверие.
Финансовото ви състояние скоро ще се подобри и ще ви
даде нов импулс за живот.
КО ЗИ РО Г
Общуването е начин на живот за вас и
вие едва ли сте в състояние да бъдете много
време сами. В личен план ще се радвате на
подчертан интерес на забележителна
личност към вас. Добре ще е, ако се
възползвате от добрите шансове, които ви се предлагат и
направите важната крачка. Спортуването ще ви се отрази
добре.
ВОДОЛЕЙ
Нищо не може да помрачи отношенията
ви с близките хора. Получавате признание
за задача, върху която работите от доста
време насам и това ви кара да се чувствате наистина
удовлетворени. Създавате организация на работа, което
считате, че трябва да се наложи, за да се повиши
ефективността на усилията.
РИ БИ
Останете си у дома и се заемете с неща,
които са ви е приятни и ви действат
разтоварващо. Някои от вас ще посрещат
гости, които ще ги изненадат приятно. Очаквате новини
от ваш близък, който е отскоро в чужбина, и те няма да
закъснеят. Любовни трепети ще обземат по-романтичните
и ще ги направят щастливи.
/Б.Т./

От няколко месеца в
Интернет върви разтревожената молба на Мая
да помогнем с финансови средства нейния брат
Никола Диков, на когото
предстои трансплантация на бъбреци и за което са необходими повече от 50 000 лв.
27-годишният мл адеж се разболява преди 3 години от тежък
грип вследствие на което получава хроничен
гломерулонефрит. Диагнозата е страшна, лечението е въз можно,
но много скъпо. Досега са събрани 8 000 лв.
от поставените дарителски кутии на търговски места и от сметки
за дарения в Еспресбанк Балчик
/SOCIETE GENERALE
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94005525922360/. Никола иска да замине за
Германия и там да чака
донор, за да бъде спасен живота му. Той
знае, че за трансплантация чакат 1 200 души в
България и той е № 222.
Три пъти в седмицата
той е на 4-часова хемодиализа в Добрич, която всеки път му се отразява различно болезнено. Спазва строга диета. Храни се с млечни
продукти, малко месо и
още по-малко течности.
Той е трудоустроен
на 95 %, за да има право на работа. През лятото има възможност
даработи, въпреки из-

морителната диализа,
но все пак, работейки не
мисли толкова често за
налегналата го болест.
Надеждите за спасението на младия човек
са насочени към донорството, което е възмож но при много и
ред условия.
На 11 януари Никола събра приятели и
съпричастни към болестта му младежи в
кафе „Виена”, където
изрази обичта си към
всички и надеждата си
за оздравяване.
Да помогнем на Никола да сбъдне своята
мечта – да оздравее и отново да работи.
За контакти e-mail:
Nikola_Dikov@mail.bg
GSM: 0895040206
GSM:0885124928

IN MEMORIAM
В памет на сина ми Кънчо Канев от Добрич, загинал при
с.Презвитер Козма, община Омуртаг, на 29 юли 2012 г., връщайки се
от мото събор в Стара Загора.
Обичаше жените,
Силви, Ели, Гери,
но знам, флиртуваше с една
на име Тя.
Танцувала пред всички на събора,
после тайно седнала
зад тебе на мотора.

Омаяла те, прегърнала те.
Тя – Смъртта!
Открадна те от нас,
отнесе те далече в небесата!
Да си благословен!
Идвай някога при нас в съня!
Чакаме те всякога!

Гинка Георгиева Димитрова /Канева/
с.Змеево

* Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам
*Продавам: лозе (500 кв.
м.), парцел (500 кв. м., разположен срещу бившето
ГРМП), котел за парно
“Dakon DOR” 16, инверторен климатик “Midea” 12,
малък фризер-ракла
“Pr olux”, пера лня
“Ariston” и кухненски ъглов диван в отлично състояние. Оглед и цени по
договаряне.
Телефон за контакти:
0876686608. /2-2/

Одърци,
1 6 0 0 к в. м
двор.
Тел: 0888 403 211 /4-3/
* Пр од а вам и зг о д -

но парцел 640 кв.м в
регулация, на ул. “ Ст.
п лан ин а” до пож арн ат а и ле т и щ е Б алчик с лице на асфалтов път.
Цена по договаряне от
собственика,0%
комисионна.
Тел: 0889 614 762 /4-4/

*Продавам 2
разтегателни
*П род авам 3 - стаен
фотьойла, удобни за
апартамент в ж.к
Б а ли к и мн о г о ст а р а легла.
къ ща в с. К ремен а със Тел: 0899 154 601 /4-1/
*Продавам печка с
земя 2,8 дк а.
Тел: 0878 796 174 /4-1/ водна риза, запазена.
*Продавам 3 - стаен Цена по договаряне.
апартамент, с панорама в Тел: 0888 764 431 /3-3/
ж.к Балик
Тел: 0896 95 59 97 /3-3/
*Продавам къща в с.

Разни
Детелин Колев,

треньор по плуване,
организира часове по
водна гимнастика за
жени, всяка събота от
11.30 ч. в хотел „Реджина Мария”.
Занятията започват от
месец февруари.
Входът е 5 лв.
За справки тел. 0888 49
78 48
/2-2/
* Гледам стари и болни
хора
Тел: 0899 33 61 03 /3-3/
* Сондажи за вода, изливн пилоти и инженерно-геоложки проучвания.
Тел: 0878 901 155 /10-3/
*Д а ва м п о д н а ем
г а рс он и е ра
в
г р.
Добрич ,
бул.
25
септември № 39.
Тел: 0888 403 211 /4-2/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-6/

24 януари - 30 януари 2013г.
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ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№3 от гаража 7.35; 8.30 - 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от
пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/
Балчик - Албена (от Рибарски пл.) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25,
12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски
Балчик - Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски”
8.50; 10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00 (без неделя);7.30; 8.00; 8.30; 9.20;
10.30; 11.05; 11.40;12.00. 13.00; 13.20; 14:00;14.50;
15.20; 16.30; 17.10; 17.20;18.30;
Балчик - Варна 6.30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00;
11.04; 11.30; 12.30; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30; 15.09 (само с.
и н.) 15.30; 16.30; 17.20; 18.00; 18.30 (само петък и неделя);
19.30
Балчик -Шабла 8.30; 9.50/без с. и н./;13.20;16.00
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 10.24; 14.25
Балчик-Гурково-Тригорци 7.30; 16.15
Балчик-Дропла-Змеево 7.00; 15.00
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква 9.30; 16.05
ЖП информация Варна - тел. 052/63-04-14
Бързи влакове Вн-Сф - 11:00; 12:50; 21:55; 22:20;
07:50 (експрес).
Автобуси Балчик-София-9.45;21.30;тел.7 40 69
Автобуси Варна - София и Добрич - София
фирма “Юниън Ивкони” Балчик - Варна - В.Търново София 9:55h, 22:19 тел.:0879 356 232 София - Балчик
10:30h, 22:30h - www.union-ivkoni.com
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 “Вива” - центъра, ЕТ Калоян Лазов,
тел. 7-22-50всеки ден от 8.00 - 18.00 ч.
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека "Фарма" - ж.к. "Балик" тел. 7-29-31
8.00 - 20.00 ч. неделя: 8.30 - 12.30; 14.00 - 18.00 ч.
Аптека “ЕЛДИ’- партерен етаж на Медицински център
от пон.до петък от 8 до 20 часа, събота от 9 до 18.тел: 7 45 99
ДРОГЕРИЯ ‘АНИ, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. ТЕЛ;
0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна централа - тел. 7-26-91
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 от 9-11ч. 15-18ч. събота
9-12. поч. ден неделя. спешни случаи тел:75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /поликлиниката/
GSM 0888/81-43-10
Д-р Димова -АГ с видеозон, бл. 6 вх. Б, 17-18:30 ч.
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/; понеделник - петък от 13:30 до 17:30
Д-р Вла димиров - ортопед-травматолог
GSM:088 8/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, вторник и пе-тък от 16 ч.
до 19 ч., дом. тел. 7-51-47,
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
работи със Здравната каса.
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
НОТАРИУСИ
Обретен Обретенов, ул. "Черно море"
тел.7-64-46; GSM: 0888/63-78-60
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
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
Отец Георги Петков - 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
Частна книжарница “Рива 2” /до Музея/
ул. “Витоша” 2 Тел: 7 41 82 формуляри, ученически
пособия, канцеларски материали, книги
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
ЕТНОГРАФСКА
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. каса 8.00 - 18.00;
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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Електронно реле“Дневни светлини”
Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени
дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;
0877 407 352
/6-6/
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