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ОВЕН
Настроението ви ще е променливо и непрекъснато ще сменяте идеите си. Нуждаете се от спокойствие и трезво да обмислите ситуацията. Ако трябва потърсете съвет от специалист по отношение на проблема, който ви
измъчва. Мислете повече за уюта си, намерете нещо,
което би ви разтоварило.
ТЕЛЕЦ
Ще можете да се похвалите с късмет в
делови план. Дава ви се възможност за добри печалби от бизнес свързан с интелектуален труд, реклама или търговия. За целта
е важно да поддържате добри взаимоотношения с колегите и хората около вас. Ще се впуснете в ново начинание с много страст и желание.
БЛИЗНАЦИ
Ще се радвате на успехи и постигане на
целите, които сте си поставили. С минимални усилия ще имате всичко, което пожелаете. Авторитетна личност ще окаже
помощ на кариерата ви, особено при финансовите контакти. От вас се изисква дипломатичност и повече постоянство. Усмихваите се повече.

Фото: Десислава Йорданова, Фейсбук

РАК
Тази седмица ще е приятна за повечето
от вас. Отнасяте се добре с всички около
вас и скоро ще се зарадвате на голямо внимание проявено от близките ви. За съжаление не всичко в любовния ви живот върви успешно, и е
твърде възможно да изоставите някои от приоритетите си.
Действайте внимателно и се вслушвайте повече в сърцето си.
Л ЪВ
Бъдете внимателни с предложение, което не е продиктувано от искрени чувства. По здравословен въпрос задължително
се консултирайте със специалист. Постепенно навлизате в желаната форма. Интелектуалните ви
занимания ще бъдат много плодотворни. Постигате напредък в отношенията си с желана личност.
ДЕВА
Очаква ви вълнуваща седмица. Изпълнени сте с кураж по отношение на емоционалните си бариери. Сега е момента да
покажете какво мислите, без да се притеснявате от впечатлението, което ще оставите у другите.
Физическият ви тонус е добър. Мнозина от вас се настройват ваканционно. Имайте повече търпение.
ВЕЗНИ
Имате шансове да успеете да се справите с планираното. Наблегнете на неотложните задачи и се концентрирайте максимално. Не забравяйте да се усмихвате, найвече, когато сте с любимия ви човек. За да се стигне до
взаимно разбирателство ще трябва да сте готови на повече компромиси.
СК О Р П И О Н
Предстои ви успешна семица в делови
план. Ще ви споходят финансови придобивки, но по-ценното за вас е успокоението, на което ще се радвате. То е предпоставка за професионален просперитет и чудесно условие за
духовно развитие. Интелектуалните ви търсения ще срещнат подкрепа в лицето на близък приятел .
СТРЕЛЕЦ
Постарайте се да погледнете на всичко
около вас по различен начин. Това ще ви
помогне да разберете много въпроси, които са ви убягвали досега. Не се впечатлявайте от неща, които може да чуете за себе си. Конфликти
в семейството застрашават да влошат добрия климат. Проявете повече разбиране и ги избегнете.
КО ЗИ РО Г
За предпочитане е да изпълните всичките си ангажименти, които сте поели към
роднините си. Заплашва ви некоректно
отношение към вас, за това споделяйте
мислите си само с проверени хора. С интимният партньор бъдете още по-внимателни. Като цяло днес ви очаква сполука, но само при условие, че сте упорити.
ВОДОЛЕЙ
Имате много нови идеи, които очакват
приложение наяве. Добронамерени ще са
взаимоотношенията ви както с партньорите, така и
в семейството. Седмицата ще донесе сполука при реализацията на по-нестандартните ви желания.
Сега е момента да действате. Колебанието само може да
забави успехите ви.
РИ БИ
Ще сте заети с повече ангажименти. Засилени делови контакти. Има хора от обкръжението ви, които ще се опитат де работят против вас, но безуспешно. Материалното ви състояние скоро ще се подобри осезаемо, в резултат на една успешно приключена сделка. Шансове за
придобивка на нов дом за някои от вас.
/Б.Т/

Близо 30 жители на
Балчик се събраха пред
сградата на „Енерго
Про” в града, за да изразят недеволството си
срещу непосилните
сметки за ток от последните месеци. Протестът
бе организиран от фейсбук група през съботния ден, като участващите в нея изразяват солидарност с недоволството на хората във всички населени места у
нас. Присъстващите
край празната сграда на

енергоснабдителното
дружество споделиха
недоумението си от надутите сметки за електричество през декември и януари месец, неприемайки мотивите
на монополистите, че
зимата била тежка. В
същото време от
“Енерго Про” изпратиха прессъобщение, че
сметките за февруари
са с 16% по-ниски от тези за предходния месец, като явно пропускат да отчетат, че до

края на посочения месец остават още 11 дни.
Присъстващите обявиха, че през следващата
седмица ще подновят
протеста си.
Фейсбук групата съобщава, че протестът ще
продължи на 24 февруари от 11:00 ч. с шествие
от супермаркет “Аквилон” до сградата на Общината. Желаещите да
се включат, могат да носят рекламни материали като плакати и др.
/Б.Т./

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
* Купувам зем. земя в
Балчик, Царичино, Гурково, Тригорци, Соколово,
Сенокос, Змеево, Дропла
и Храброво.
Тел: 0886 462 784; 0878
462 784
/2-1/
* Купувам зем. земя в
Каварна, Шабла, Дуранкулак, Ген. Тошево, Добрич, Тервел, Тутракан,
Силистра.
Тел: 0878 462 784; 0886
462 784
/2-1/

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 “Prolux”, пералня “Ariston” и
кухненски ъглов диван в
отлично състояние. Оглед
и цени по договаряне.
Телефон за контакти:
0876686608. /2-1/

*Продавам 3 - стаен
апартамент в ж.к Балик
и много стара къща в с.
Кремена със земя 2,8
дка.
Тел: 0878 796 174 /44/
*Продавам 3 - стаен
апартамент, с панорама
в ж.к Балик
Тел: 0896 95 59 97 /3-3/
* Продавам апартамент
в ж.к. “Балик”, 3 стаи и
кухня, 2 тераси и отделна
тоалетна, теракот, с подово отопление. Тел: 0899
33 61 03
/4-1/
* Продавам 500 кв.м.
дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по договаряне. Тел: 0898 34 33 44
/10-1/
* Продавам изгодно

*Продавам 2 разтегателни фотьойла, удобни за легла.
Тел: 0899 154 601 /4-4/

планина” до пожарната и летище Балчик с
лице на асфалтов път.
Цена по договаряне от
собственика,0% комисионна.
Тел: 0889 614 762 /4-3/

Тел: 0878 901 155 /10-6/
*Давам под наем
гарсониера в гр. Добрич,
бул. 25 септември № 39.
Тел: 0888 403 211 /4-1/

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
/2-1/
* Гледам стари и болни
хора
Тел: 0899 33 61 03 /3-3/
* Сондажи за вода, изливн пилоти и инжепарцел 640 кв.м в ре- нерно-геоложки проуг улац ия , на ул. “ Ст. чвания.

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-9/

21 февруари - 27 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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