ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Ñåäìè÷åí
õîðîñêîï

БЛИЗНАЦИ
Тази седмица благоприятства напредък
във всички насоки. Възползвайте се
максимално
от
обстоятелствата.
Здравословни проблеми могат да се обадят,
затова вземете своевременно мерки. Използвайте
познанствата и контактите, които имате пълноценно. Имате
шанса да получите онова, към което се стремите в личен
план.
РАК
Тази седмица обещава да бъде от найуспешните ви напоследък. Какво по-добро
начало на седмицата. Одобрението на
околните ще ви съпътства на всяка крачка.
Не пренебрегвайте ангажиментите си в личен план.
Можете да направите много за да облекчите положението
си. Всичко зависи от вас. Действайте разумно и деликатно.
Л ЪВ
Оч акв а в и срав ни телно спокой на
седмица. Отдавна плануваните покупки е
добре да почакат. Семейни те ви
ангажименти ще са с предимство. Там не
ви очакват някакви изненади, просто има неща, които не
търпят отлагане. На някои от вас ще им се наложи да
пътуват по работа.

“Морски клуб - Балчик” откри учебната и спортно-състезателна година.
Занятия се провеждат при следния график:
начинаещи - от 11.30 часа всеки вторник и четвъртък
напреднали - от 14.00 часа вторник и четвъртък
Записвания и справки на телефон: 0895554086
Валери Илиев, треньор
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Всъщност пътуването
до Турция за тренировъчен лагер беше много
спорно, но все пак Общината осигури най-добри условия на черноморци, за да са готови за
новия футболен сезон.
Седемнадесет души се
насладиха на прекрасните условия за спорт, които са намерили на 20 км.
От Алания и на 110 км от
Анталия. Времето е било много благоприятно
– сподели техническият

директор Евгени Русев.
Температурата е била
около 25 градуса. Хотелът е бил 5-звезден. Стадионите за тренировка –
перфектни.
Сред новите футболисти в състава са Мирослав Миндев, капитан на
Сливен; Марин Ценов –
бивш футболист на
“Черноморец” Бургас,
последно играл в Несебър, както и двама бразилци, които ще бъдат на
пробен период в отбо-

ра.
“Черноморец” е на 5
място във временното
класиране, но с един игран мач по-малко. След
изиграването му, ако е успешно, нашите ще се
придвижат на 2 място, което ще бъде отличен резултат. Целта на отбора е
да остане в челната петица и да затвърди авторитета си, както желаят това
всички фенове и ръководството на Общината.
Маруся КОСТОВА

ДЕВА
Тази седмица започва с редица
ангажименти, но и с добро настроение. За
някои от вас предизвикателствата са
стимулиращи. Можете да успокоите
темпото в личен план. Там ще се радвате на разбирателство
с всички около вас. Ще бъдете приятно изненадани от
предложението, което получавате.
ВЕЗНИ
Тази седмица ще трябва да положите
достатъчно усилия, за да останете доволни
от себе си. Работата ви ще е напрегната.
Очакват ви доста ангажименти, но ако
разпределите времето си правилно ще успеете да
съхраните свежо настроението си през цялата седмица.
Обърнете внимание на въпросите, вълнуващи сърдечния
ви партньор.
СК О Р П И О Н
Особено успешна седмица очаква онези
от вас, чието ежедневие е непосредствено
свързано с изкуството. Не се спирайте,
всичко е във ваши ръце. Непредвидени
разходи могат да объркат плановете ви, но за кратко.
Приемете с чувство за хумор всичко, което ви се случва в
личен план. Едва ли ще е нещо, което да ви притесни.
СТРЕЛЕЦ
Някои от вас ще трябва да се
съсредоточат
повече
върху
професионалната
си
ориентация.
Потърсете скритите таланти в себе си и ги
оползотворете. Не мислете, че това, с което се занимавате
е единственото, на което сте способни. Използвайте
потенциала си пълноценно. Времето работи за вас.
КО ЗИ РО Г
Очаква ви успешна и динамична седмица.
Имате шанса да постигнете целите си във
вида, към който сте се стремили. Опитайте
се да извлечете максималното от всичко,
което ви се предлага. Вечерта направете удоволствие на
семейството си с приятна изненада. Усмивките им ще ви
накарат да се почувствате чудесно.
ВОДОЛЕЙ
Успешна седмица предстои на онези от
вас, които се занимават с творческа дейност.
Имате прекрасни идеи, необходимо е само
да пристъпите към изпълнението им. Не
мислете за другите, съсредоточете се върху собствената
си работа. Приятна среща ще разведри вечерта ви.
Възможно е ново сърдечно увлечение.
РИ БИ
Работете по задачите на седмицата, за да
не останете неприятно изненадани. Усилията
може и да не ви донесат удовлетворение, но
това
е
моментно
стечение
на
обстоятелствата. Устремени сте към нова любовна връзка с
представител на огнените зодии. Не действайте прибързано
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ОВЕН
Тази седмица не се колебайте да
рискувайте, ако това се окаже път към
успеха ви. Притежавате нужният потенциал
за да се справите успешно със задачите,
които си поставяте. Търпението също няма да ви е излишно.
Седмицата е свързана и със значителни парични
постъпления за част от представителите на знака.
ТЕЛЕЦ
Тази седмица успявате бързо да се
приспособите към всяка нова ситуация. Не
прекалявайте с ласкателствата и бъдете посдържани в отношенията си с непознати.
Прекомерната ви чувствителност може да ви изиграе лоша
шега. Имате интересни идеи, които ще трябва да почакат
по-благоприятен момент за реализация.

3 февруари - 9 февруари 2011г.

Êúäå, êúäå, äà îòèäåì íà êàôå ?
Êúäå, êúäå äà îáÿäâàìå ?
Åñòåñòâåíî êúäå - â õîòåë ðåñòîðàíò “Áàë÷èê”

* Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам
*Продавам парцел
900 кв.м в с. Царичино
с дървена барака.
Тел:0886 78 72 29 /5-3/
*Продавам два бр.
климатици, вид “колони”, 1500 лв.-1бр.
Тел:0888 516 470 /1-1/
*Продавам заведение
в с.Ляхово,350м2-100
евро-м2.
Тел:0888 516 470 /1-1/

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 спор-

тен 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
*Водни сондажи, изливни пилоти, инженерна геология.
Тел: 0878 90 11 55 /10-10/
*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, сувенири, надписи от фолио,

транспаранти, знамена,
табели, светещи табели,
обемни букви, облепяне на автомобили, билбордове.
Тел :0888 94 25 23
0885 97 91 10 /10-10/
bkreklama@gmail.com
*Монтаж на домофонни уредби и SOS ел.
услуги
Тел 0887 635 71 /10-10/
*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

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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