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ОВЕН
Справяте се чудесно със задълженията
си. Добре ще е, ако не се ангажирате с
чужди проблеми. Вашите оригинални идеи
ще намерят реално приложение и това ще
остави у вас чувство на задоволство. Самочувствието ви
ще се подобри и от финансовата независимост, която
създавате за себе си.
ТЕЛЕЦ
Ще се радвате на активност и динамика
на събитията. Онези от вас, които ще
участват в изпити, интервюта, конкурси ги
очаква успех. Разкриват се благоприятни
перспективи за лично усъвършенстване. Намерете време
за разтоварващи мигове с любими хора. Идеите ви са на
път да се реализират, но ви е нужно повече търпение.
БЛИЗНАЦИ
Делата ви ще бъдат успешни, ако
проявите
търпение
и
оставите
обстоятелствата да работят във ваша полза.
Харчете по-малко от заработеното и ще
имате повече. Ако споделите почивката си с любимия човек
ще неутрализирате напрежението от седмицата и ще се
заредите с нови сили. Очакват ви приятни емоции.
РАК
Ще постигнете значителни успехи, с
които ще утвърдите позициите си.
Седмицата обещава да потръгне добре още
от началото, но от вас зависи дали ще
съумеете да удържите емоциите си. Възможно е околните
да злоупотребят с вашата отстъпчивост. Това можете да
победите единствено с категоричност.
Л ЪВ
Постигате забележителни успехи при
решаването на възникналите проблеми в
професионалната сфера. Не търсете у
другите причина за несгодите си. Обърнете
внимание на собственото си поведение. Рано или късно
трябва да направите важен избор в личен план, колкото и
да не ви се иска.
ДЕВА
Стойте настрана от обстоятелства, в
които се налага да действате против волята
си. Имате желание да разчупите рамките
на еднообразното ежедневие, което ви кара
да се чувствате некомфортно. Направете го и бъдете
сигурни, че това ще ви донесе енергия и уют. Мислете
повече за себе си.
ВЕЗНИ
Старайте се да не насилвате събитията.
Обмисляйте всяка своя стъпка. Ще чуете
добри новини, които ще ви накарат да
чертаете
планове
за
бъдещи
професионални проекти. Освен това ви предстои
постигане на успешни договорености. Лутанията ви са на
път да се свършат окончателно. Поемате нови
отговорности.
СК О Р П И О Н
Повечето от вас ще се съсредоточат
върху професионални теми. Отложете
категоричните отговори за след време,
когато бихте могли да ги прецените далеч
по-трезво. Седмицата е подходяща за започване на нов
проект или нова връзка. Началото е обещаващо и има
всички шансове да останете доволни от постиганотото.
СТРЕЛЕЦ
За препоръчване е да се съсредоточите
само върху най - важното за вас. Не
разпилявайте енергията си за незначителни
неща. Обмислете добре професионален
проект, без да правите прибързани стъпки. Това ще ви
гарантира по следващ успех. В семейството си играете
ролята на балансиращ фактор.
КО ЗИ РО Г
Очакват ви важни дела и с усърдие и
упоритост сте на път да ги реализирате.
Бъдете практични, въздържайте се от
необмислени разходи, особено покупки на
скъпи вещи. Самочувствието ви е високо, и за това има
заслуга засиленият интерес към вас на представител от
противоположния пол.
ВОДОЛЕЙ
За да постигнете целите си е добре да
владеете емоциите си и да подхождате
трезво към задачите си. Не бъдете
недостъпни за хората, които са насочили
вниманието си към вас. Здравето е възможно да ви създава
проблеми. В интимният ви живот предстоят вълнуващи
моменти, човека до вас ви прави особено щастливи.
РИ БИ
Тази седмца може да бъде напрегната,
ако не съумеете дипломатично да
разрешите конфликтите. Използвайте
силата на разума си и очарованието, което
излъчвате за да постигнете повече
/Балчишки телеграф/

Юлита Христова
/Продължава от
стр.1/ Тази сила на
беззаконието и наглостта се утрои при
тройната коалиция.
Царят, Доган и Станишев се превърнаха в
символ на подлостта
и лъжата. Самозабравилият се мандатоносител, който публично заяви, че той раздава парите в държавата на когото трябва,
вбеси хората и те избраха Бойко Борисов да
управлява, повярвали
за пореден път, че този не лъже и ще накаже крадците. Вятър и
мъгла! Сравнително
умни хора, които дадоха гласа си за ГЕРБ,
разсъждаваха така:
Тия са прости, но поне са честни! Е, накрая се оказва, че са
само прости.
Година и половина
журналисти, социолози, политолози, кажи речи, цялата общественост, с малки
изключения, от сто
кладенеца вода носи,

само и само да докаже колко успешно и
справедливо е управлението на Генерала.
Как простотиите, които ръси са част от харизмата и близостта
му до народа.
Кадровите му предпочитания са извън
всяка класа ция, но
поне е склонен бързо
да се разделя с найголем ите недора зумения. Но инфантилните му сръдни и заплахи, че ще си подаде оставката и пак щели да ни управляват
комунистите /като че
ли той е нещо по-различно от тях/ започват да омръзват.
Силен – вилен Борисов заяви, че е наредил
всички в правителството му да бъдат подслушвани, за да се мразят и
по този начин нямало
да има корупция и далавери. Министрите и депутатите от ГЕРБ като
чуха това, направо изцвилиха от радост и заявиха, че просто са щастливи от факта на подслушването, защото нямало от какво да се страхуват и срамуват. Да,
ама като започнаха да
валят СРС –тата, се оказа записан и самият министър-председател как
кадрува и поставя политически чадър над дос-

та съмнителен бизнесмен. Записите разкриват цялата простотия,
цинизъм и безпардонност на управлаващите.
Когато преди време,
във връзка с многобройните закупени с неясни пари апартаменти
на Цветанов, Бойко Борисов заяви, че да се бориш с Цецо било все едно с голо дупе да мачкаш таралеж, едва ли му
е минало през ум, че точно неговият задник ще
бъде набоден от господин Ежко Бежков чрез
СРС –тата, поръчани
именно от вътрешния
министър. Самочувствието на този бивш милиционер вече е толкова голямо, че на въпроса ще си подаде ли оставката заради изтичането
на квалифицирана информация, Цветан Цветанов заяви, че дори
Бойко Борисов да му я
поиска, пак няма да я
подаде. Не случайно хората са казали: Господи,
пази ме от приятелите
ми. От враговете си и
сам мога да се пазя. А
Борисов има мнооого
приятели!
Живели сме и в по –
тежки времена. Живели
сме и в по – подли времена. Но едва ли някога
сме живели в по – просташки времена.
Юлита ХРИСТОВА

Гр.Балчик,
Îôèñ íà ÇÊ
“ËÅÂ ÈÍÑ” ул.”Черно море”26

0889 159 275;
0893 39 80 84
* Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам
*Продавам парцел
900 кв.м в с. Царичино
с дървена барака.
Тел:0886 78 72 29 /5-4/
*Продавам комбинирана детска количка,
става люлка;цвят зелен,
с чанта; три положения
на седялката /легнало,
полулегнало, седнало/
100 лева /цената подлежи на коментар/
Тел: 0885065 835, 0897
457103
/10-1/
*Продавам 3-стаен
апартамент в ж.к Балик.
Тел: 0898839 520 /5-1/

Покани
*Шахматен клуб
“Балчик” свиква свойте
членове на Общо събрание на 13 февруари
2011г. от 17:00, което ще
се проведе в залата на
шахматния клуб, на ул.
“Дионисополис” №3.

Дневен ред:
1. Отчет на дейността
на ШК “Балчик”
за 2010 г.
2. Приемане на спортен календар за 2011г.
3. Приемане на нови
членове
4.Разни-предложения
и въпроси.
При липса на кворум,
събранието ще се проведе на същия ден 1 час
по-късно на същото място и при същия
дневен ред.
/3-3/

Разни
*Продавам четири
двойки фазани по 40 лева двойката.
Тел. 0899 836 964
*Рекламна агенция
“BKdesign” Компл.
“Марина Сити” предлага; Предпечат и печат,
визитки, флаери, брошури, плакати, сувени-

ри, надписи от фолио,
транспаранти, знамена,
табели, светещи табели,
обемни букви, облепяне на автомобили, билбордове.
Тел :0888 94 25 23
0885 97 91 10 /10-1/
bkreklama@gmail.com
*Монтаж на домофонни уредби и SOS ел.
услуги
Тел 0887 635 71 /10-1/
*Хотел “Балчик”
има свободни стаи
за работници.
Тел: 7 - 08 - 09

Ресторант Балчик
предлага всеки ден
различно обедно
меню и доставка
по офисите и
домовете.
Тел. за заявка:
7 - 28 - 09
0893 576 410

10 февруари - 16 февруари 2011г.
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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 Автогара) 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 6.30 7.15; 8.00; 8.45; 9.30; 10.00
10.30; 11.05; 11.30;12.00. 13.00; 14:00; 14.30;14.50;
15.30;15.50; 16.30; 17.20; 18.00;18.30;19.00;19.50
Балчик - Варна 6.30; 7:30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 10.30;
11.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.00; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30;
15.10/само с. и н./; 15.30; 16.30; 17.20; 17.30; 18.00; 18.10; 18.30; 19.30
Балчик -Шабла 8.30; 9.35; 9.50/без с. и н./;13.20;16.00
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 14.30
Балчик-Гурково-Тригорци 6.30;13.30/без петък, с. и
н./13.45 /п/; 16.00 /само с. и н./; 16.15 / без с. и н./
Балчик - Храброво - Стефаново 13.00; 17.00;
Балчик-Дропла-Змеево 6.30/; 12.10;12.20/без с. и н./
Балчик-Одърци -Д-ч 7.10/без с. и н./;12.40 /без с.и н./;13.10 ч. /с.и н./;17.10
ЖП информация Варна - тел. 052/63-04-14
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/
раб време 8-12; 15-18.30 ч. събота 9-12.30 ч.
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 Прахалчева -Хирург Хомеопатия 0887/484 957
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
Георги Чолаков, ул. “Черно море” 33
GSM: 0888/ 62 40 33 Тел: 7 47 10 Факс 7 47 11
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27
8.00 - 12.00; 12.30 - 16.30
ПОГРЕБАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ “Нисси” 089/7 88 50 42
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, 8.00 - 18.00;
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
КАБЕЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ
"Херос Ком" тел. 7-50-24
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”
Балчик можете да направите
във всички пощенски станции
на Общината и в книжарница
“Рива” / до Музея /
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