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ОВЕН
Наложете си повече търпение с хората,
с които работите. Успешното приключване
на работен проект ще ви накара да се
почувствате добре. Дамите представители
на знака ги очакват напрегнати моменти в
отстояване на професионални позиции. Ще се справите.
Излъчвайте повече приветливост и ще срещате разбиране
навсякъде.
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ТЕЛЕЦ
Случващото се ще бъде далеч понапрегнато, отколкото сте си го
представяли. Съсредоточете се и бъдете
прецизни в работата си, за да си спестите
главоболия. Но може да мине и много леко, от вас зависи.
Ако може да си позволите е добре да сведете категоричните
си изказванията до минимум.
БЛИЗНАЦИ
Добро развитие на личните ви дела. Това
ще стане не без помощта на хора, които
отдавна не сте виждали. Срещата с тях ще ви
помогне да се отпуснете и ще подобри
настроението ви. Ще се почувствате заредени с енергия и
готови за нови предизвикателства. Предстои ви явяване на
конкурс, интервю, повишаване на професионалната
квалификация.
РАК
Ще се справите с конкурентите си и е
твърде възможно да се класирате първи на
финалната права. Не се поддавайте на
емоциите си и не давайте пари назаем, ще
бъдете подведени. Склонността ви към авантюри може да
ви докара главоболия. Последователно следвайте разума
си, само така ще вървите напред и нагоре.
Л ЪВ
Пряката ви делова ангажираност ще ви
срещне с представители на бизнес - средите.
Усилията ви по утвърждаване на авторитета
ви ще се увенчаят с успех и ще останете
доволни от свършеното. Семейството, домът, близките,
децата, това е вашето сигурно кътче и не бива да го
заменяте срещу нищо изкусително.
ДЕВА
Добре е да се овладеете на време и да не
търсите
съмнителни
пътища
за
финансиране. Решавайте проблемите си
със собствени средства. В семейството
вземете твърда позиция и не се поддавайте на емоциите
си. Не се месете и в личния живот на близките си.
Търпението ви относно съдебно дело ще бъде
възнаградено, изчакайте.
ВЕЗНИ
На мнозина от вас им предстоят дела
свързани с недвижимите имоти. Усилията,
които полагате ще ви донесат успех.
Очакват ви приятни запознанства. Не се
безпокойте, ако установите, че част от времето ви е отишло
напразно. Всяко усилие, което сега сте направили ще ви
носи дивиденти за в бъдеще
СК О Р П И О Н
Резултатите, които очаквате е възможно
да не ви се понравят. Партньорът ви е
загрижен за собствените си проблеми и ще
намира малко време за вас. Пътят към него е
по-труден, но вие не губете надежда. Бъдете оптимисти.
Ще имате среща с ваши приятели, които ще ви ангажират
с подготовката на нещо приятно.
СТРЕЛЕЦ
Водете се единствено от собствената си
преценка за нещата. Логиката ще определя
и ръководи действията ви. Професионалните
ви ангажименти ще ви донесат очакваните
резултати. Не бъдете прекалено нетърпеливи. Ще имате
интересни предложения, но на по-късен етап. Усмихвайте
се повече.
КО ЗИ РО Г
От вас зависи да приключите успешно
някои от делата си, като се възползвате от
късмета си. Повярвайте в успешния край
на начинанията си и не давайте ухо на
съмненията. Страхът няма да ви бъде добър съветник, а
ще ви връща назад. Любовни вълнения ще ви настроят
романтично и ще търсите близостта на любимия човек.
ВОДОЛЕЙ
Около вас ще има недобронамерени делови
партньори - възможно е да ви подвеждат, като
показват готовност за съдействие. Доверявайте
се най-вече на себе си и отстоявайте позициите си.
Препоръчително е да не се впускате в авантюри днес. На тях ще им
дойде времето, но друг път.
РИ БИ
Не е нужно да се отдавате на мисли по отминали
събития. Отношенията между вас и определен човек
няма да се подобрят с анализи и самообвинения.
Ако вие сте сгрешили с нещо намерете сили да
поискате прошка. Съсредоточете се в делата си, там ще
намерите благоприятно поле за изява на уменията ви.
/БТ/

Албена АД е победител в
на ционалния
конкурс
“RELACS – алтернати вна
енергия в туризма 2013г.”
за отговорно и ефективно
управление на енергийните ресурси в туристическия
бранш. Конкурсът се координира от Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас (БРАУЕ) и
се проведе в ра мки те на
проект «RELACS – Aлтернативна енергия в туризма”,
фи нан сиран по Програ ма
Интелигентна Енергия Европа. Голяма част от хотелите в к.к. Албена АД са част
от новосъздадената в рамките на проекта европейска
мрежа на „Зелени хотели”,
в която вече членуват 27 туристически обекта за настаняване (хотели, мотели,
къмпинги, т.н.) от България
и над 110 хотела от цяла Европа.
На специална церемония,
която се проведе на
23 .01 .20 13г. (сряда) от
13:00ч. в Община Балчик с
домакин Кмета на община
Балчик – г-н Николай Ангелов бяха връчени сертификати и награди на мениджърите на отличените на
първите три места туристически обекти за настаняване в националния конкурс.
Комисията, която разгледа кандидатурите на 27-те
хотела от мрежата на „Зелен и хотели ” , оценяв аше
туристическите обекти за
н астан ява н е п о следн ите
кри тери и за ен ерг и йн а

ефективност: • % на спестената енергия •
Тонове спестени емисии въглероден двуокис •
Предприети мерки за ВЕИ/РЕС
в рамките на реализиране
на проектните дейности •
Водена политика за опазв ан е н а околн ата среда
(обуч ен ие на персонала,
информиране на гостите,
мони тори нг н а ен ерги йните потоци, използване
н а устойч и в тра н сп орт,
т.н.) За победител в национа лни я
кон курс
“RELACS – алтернативна
енергия в туризма 2013”
за най-отговорно и ефективно управление на енерги йни те ресурси бе единодушно избрана Албена
АД, на второ място е хотел mOdus от Варна, а на
трето – Хотелски комп лекс „Родопа”, разположен
в с. Баните, Смолянска област. С това Албена АД си
осигурява участие на европейско ниво измежду 11
европейски хотели, спечелили приз на национално
ниво. На специална церемония в Берлин, в рамките на международното туристич е ско
изложени е
ITB, в периода 6-8 Март
20 13г. ще бъде oбявен и
н аг раден ев роп ейският
п обеди тел за на й -зелен
хотел.
Кметът на Община Балчик Николай Ангелов връчи приз на „Албена” АД
като победител в нац ионалния конкурс “RELACS

– алтернативна енергия в
туризма 2013г.” Наградата
е отредена от Агенцията за
управление на енергията и
е за за отговорно и ефективно управление на енергийните ресурси в туристическия бранш. Призът прие
Маргита Тодорова – директор “Маркетинг и продажби” в дружеството. Тя подч ерта, че политика та за
енергийна ефективност и
използване на алтернативна енергия е водеща в упра влението на курорта.
Тенденци ята е „ зелени те
хотели”, които сега са 11,
да стават повече. От своя
страна кметът Николай Ангелов приветства ръководството на „Албена” за водената политика и обърна
внимание, че така се помага и на общината, тъй като
той е положил подпис под
Конвента на кметовете от
ЕС, с което декларира готовност за намаляване на
производството на вредни
емисии, пестене на енергия
и се използва такава от възобновяеми източници. С
изпълнението на този ангажимент ние очакваме да получим финансиране за реализиране на други проекти, допълни той. На 8 март,
в рамките на традиционното туристическо изложение
в Берлин, се очаква да бъде обявен европейският победител в проекта „Релакс”,
в който участват 110 хотели от 15 държави.
Сава ТИХОЛОВ

* 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/

31 януари - 6 февруари 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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