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ОВЕН
Привлечени сте от личност, която също
не е безразлична към вас. Ако се стремите
към връзка, то инициативата трябва да бъде
ваша. На работното място шансовете ви за
професионална изява се увеличат, но не оставяйте работата
си на заден план. Отдавайте заслуженото на колегите си, с
тяхна помощ ще можете да вървите напред.
ТЕЛЕЦ
Няма да ви липсват ангажименти и за да
се справите не бива да си губите времето по
несъществени неща. Проблеми с роднини
могат да помрачат настроението ви.
Уважавайте нуждите им, независимо, че те ви натоварват
повече. Едно ново запознанство ще превърнете в романтична
връзка, ще се насладите на взаимност и силни чувства.
БЛИЗНАЦИ
Прецизни сте в делата си, отдавате
нужното внимание на детайлите и това ви
носи предимства. Бъдете сигурни, че
усилията ви ще дадат резултати.
Благодарение на контактите си е възможно да промените
работата си. Духовността ви ще ви помогне да прозрете
по-скоро в една истина и да извлечете поука за себе си.
РАК
Обърнете вн и ма н ие на служебен
въп рос, който крие за д себе си н ечи е
двусмислено поведение. Предизвикайте
откровен разговор и изяснете позициите
си. Вие сигурно имате свои планове за седмицата, но е
твърде възможно да ги промените, но все пак следвайте
желанията си.
Л ЪВ
Ако работите в колектив търсете
мнението на колегите си и заедно вземайте
решенията. Седмицата ще благоприятства
нови идеи и оригинални хрумвания. Нищо
важно няма да остане несвършено. Така устремени към
целта си ще привличате любовта и парите. Ще изпитате
моменти на споделено щастие.
ДЕВА
Не скъпете помощта си, това ще ви
накара да се чувствате полезни и нужни
няком у. Пред в ас се открив ат добри
перспективи за личен напредък. Бъдете
последователни и обмисляйте всяка своя стъпка. Ако
можете да се възползвате от нечие, добро предложение,
не се колебайте. Направете го.
ВЕЗНИ
Не споделяйте с околните намеренията
си, това едва ли ще ви е от полза. Възможни
са пътувания, за някои от вас свързани с
доходни начинания. От ново запознанство
е възможно да се роди любов или романтична закачка.
Приятна среща с човек, който не спира да ви вълнува и
зарежда с позитивна енергия.
СК О Р П И О Н
Не забравяйте, че за успявате се нуждаете
от подкрепа. Търсете я в хората, с които
общувате. Бъдете толерантни и не
изпъквайте с капризите си. Диета или друг
хранителен режим би ви помогнал да облекчите
здравословни страдания и да се обновите. Пазете се от
измами и загуба на пари.
СТРЕЛЕЦ
Приятел или партньор ще ви помогнат
по-бързо да се избавите от притесненията
си и да повярвате на перспективна идея.
Ако се за хва н ете с реали за ц ията й ще
получите стабилност и увереност за бъдещето. Рискът
трябва да е премерен, но вие ще решите. Продължавайте
в същия дух и не се предавайте.
КО ЗИ РО Г
С увереност ще пристъпите към реализация
на делата си и ще получите свидетелства за
правилният ви избор. Въпроси от служебен
характер ще ви изострят сетивата към повече
прозрачност и общо одобрение. Промените в личният ви
живот ще ви подготвят за следващи ходове, които действително
ще ви направят щастливи.
ВОДОЛЕЙ
Отново на преден план ще възникват
въпроси, които сте считали за приключени.
Колективните решения ще са важни и е
добре да настоявате за скорошното им
прилагане. Някои от вас ще се ориентират към приключване
на проект и това ще ги обогати с финансови придобивки.
Бъдете внимателни в начинанията си.
РИ БИ
Възможно е бюрократични спънки да
предизвикат недоволството ви и да ви
накарат да търсите по юридически път
правата си. Не се колебайте да го направите,
ако считате, че сте ощетени. В личен план ви очакват
изненади, които ще приемете, но с известни резерви. Ще
получите подарък и това ще ви зарадва.
/Б.Т./

От Дарина Василева –
съорганизатор на Фестивал за религиозна музика
“Св. Атанас “ –Оброчище и член на Изпълнителният Комитет на Фестивала До Кмета на община Балчик г-н Николай
Ангелов , г- н Сава Тихолов пиар на общината и
културната общественост
на града Уважаеми дами
и господа , Като един от
основателите и съорганизаторите на фестивала за
религиозна музика” Св .
Атанас “ изразявам своето несъгласие и безпокойство от мнението, изразявано от някои от висшите представители на общинската власт на град
Балчик , както и от хора,
преживяващи като творци в този хубав наш град ,
който е едно от съкровищата на нашата държава .
Много жалко, че именно
в този приказен град в момента се разиграват доста пошли сцени на подчертаване на значимоста
на този или онзи творец.
Творец, дами и господа е човек , който е извън
времето , ситуациите и
парите, както и излизането по чужбина на фестивали.
А сега бих искала да
обърна внимание на нивото на нашия фестивал
Той беше създаден от
мен и г-н Тодор Анастасов , който в момента е
обвиняван може би в не-

компетентност??? Защото е добър организатор?
А рискуват ли да обвинят и мен, дами и господа, в музикална некомпетентност? Не мисля че
бихме достигнали до такива абсурди.
Или ако стигнем, то ще
бъде странно за пред
цялата наша културна
общественост .
Уникалното на фестивала е това , че той не е само
хоров , а събира пеещи от
всички религии .
Повярвайте ми, дами и
господа, такива места се
срещат рядко по света .
През фестивала са минали хорове като хорът на
Варненската катедрала, ,
хор “ Йоан Дамаскин”
Стара Загора, съставен от
професионални певци на
Старозагорска Опера (
може би те не знаят как
се пее ? ) хор “ Света Анастасия –Задар , Хърватска , една от най-големите
атракции на Турската Република – Ансамбъла за
дервишка музика и танци – Истанбул изпратен
лично от министър председателят Ердоган.
Хор “ Београдски мадригалисти “ ,Сърбия – това е един от най-големите
и професионални хорове
в православният свят , хор
на Музикалната Академия
в Клуж –Румъния с диригент един от най-големите
диригенти на Румъния –
проф Александър Сучиу.

Хорът на Йон Пелярка,
създаден и ръководен
дълги години от известният румънски композитор . Хорът на известният румънски композитор
Йон Пелярка Хор” Роман Сладкопевец “ е едно от върховите постижения в източното църковно пеене – София , България
Хоровете на архиепископа на Констанца – “Теодокта “ и “Хармония ,
Хорът на Консерваторията на Кишинев , Молдова
- “Рапсодия “, ,който жъне успехи из цяла Европа
Дами и господа , странно
е да се плюе фестивал .
Срамно . Недостойно и
обидно за всички нас
българи . За цялата наша
култура г-н Ангелов .
Която и без това е толкова малко вече. Искате да
унищожите и последното,
което е останало ? Благодарение на няколко останали последователи на
Дон Кихот в района на община Балчик ?!?! Не може да се биете в гърдите,
че защитавате културата.
Не може да ми говорите,
че сте творци тогава, когато поставяте интересите
си на първо място. Пред
музиката , която е вечна,
пред изкуството, което
спасява душите ни !
Дарина Василева – цигулар и композиторград Комо –Италия
24.02.2011г

* Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам
*Продавам парцел
900 кв.м в с. Царичино
с дървена барака.
Тел:0886 78 72 29 /5-5/
*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
/10-3/
*Продавам 3-стаен
апартамент в ж.к Балик.
Тел: 0898839 520 /5-3/
*Продавам витрини
и стелажи
Тел: 0887185020 /2-2/

Купувам
*Купувам земеделска

земя в Балчик,
Тел :0888 94 25 23
Гурково, Царичино,
0885 97 91 10 /10-2/
Тригорци, Соколово, bkreklama@gmail.com
Змеево, Дропла
*Монтаж на домоТел: 0878 438 684,
фонни уредби и SOS ел.
0899 457 479
услуги
Тел 0887 635 71 /10-2/
Разни
*Хотел “Балчик”
*Продавам четири
има свободни стаи
двойки фазани по 40 леза работници.
ва двойката.
Тел: 7 - 28 - 09
Тел. 0899 836 964
*Рекламна агенция
“BKdesign” Компл.
Ресторант Балчик
“Марина Сити” предла- предлага всеки ден
га; Предпечат и печат,
различно обедно
визитки, флаери, броменю и доставка
шури, плакати, сувенипо офисите и
ри, надписи от фолио,
домовете.
транспаранти, знамена,
Тел.
за заявка:
табели, светещи табели,
7 - 28 - 09
обемни букви, облепя0893
576 410
не на автомобили, билбордове.

3 март - 9 март 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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