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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.
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/

Мария Йолова
В зората на демокрацията скандирахме: “НЕ НА
СТРАХА!” .И вярвахме
искрено, че е дошъл часът.
Защото колкото по-малко
страх има в нас, толкова поблизо е свободата. Каква е
констатацията днес, 20 години по-късно. Страхът
тук, уви, и то с различни
лица.
Страхът от безработица
е повсеместен. Трансформирал се е от политически
главно в икономически. Сивата и черната икономика
дебнат всеки.От телевизионния екран често мастити
специалисти поучават да не
постъпваме на работа, щом
не ни осигуряват или осигуровката се прави върху
по-ниско заплащане, съществува втора каса. Били ли
са те безработни и знаят ли
какво е да нямаш пари за
хляб!? Да не напомням, че
по време на криза тези обстоятелства се нагнетяват
допълнително и условията
за разпространение на явлението се увеличават многократно.
Страхът от обир, кражба. Рядко са тези, на които
да не е обиран дом, вила,
да не е крадена кола. Още
по-рядко са тези, които могат да се похвалят, че от полицията са направили разкрития, хванали са престъ-

пниците. Но често са ни
обяснявали, и то със
строг, нравоучителен тон,
че не охраняваме достатъчно добре собствеността
си. Не можем да повярваме, но има на света градове и държави, в които не
се заключват вратите на
домовете и колите.
Страхът от насилие домашно, над деца, над жени, междусъседско, за отмъщение, заради самото
насилие, от агресивност. И
на кого да се оплачеш!? За
заплахи ли, забрави. Дори когато е пребит някой
или залят с киселина, задържани и осъдени са смешно малък процент .Такива са законите. Както се
чува напоследък, и то след
множество критични доклади от Европейския съюз, законите у нас са написани в защита на престъпниците. Цял град, цяла България знае за някой,
че е престъпник, само в съда не може да се докаже.
Страхът в малкия град.
Защото хората се познават
или защото мислят, че се
познават. Към който и отговорен фактор да се
обърнеш за административна услуга например, възможността за проява на
лично отношение е много
голяма, а това е нож с две
остриета. Ако речеш да
критикуваш на всеослушание, което се случва изключително рядко, и то не
конкретно, а по принцип,
не е ясно кое
Свободата на словото.
Уж отдавна вече е свободно, ама не съвсем. Цензурата и автоцензурата са

местно величие ще приеме
критиката персонално и
колко ще се засегне. повече свързани със заплащането, с корпоративни интереси,със запазване на работата. Иво Инджев, известен журналист, по какви
причини бе уволнен, спомняте си, нали. Маргарита
Михнева 20 пъти е сменявала работното си място не
по собствено желание и
преди, и сега. Огнян Стефанов защо беше пребит
неотдавна!? За още колко
“наказани” журналисти не
знаем. Само че днес методите на отмъщение, поради казани нелицеприятни
думи по адрес на високопоставени личности и не
толкова, са далеч по-префинени.
Едни страхове днес изчезнаха, други се появиха
на тяхно място. Трети страхове се подсилиха, но корените им са далеч преди
1989, само че тогава почти
не се говореше за това. И
как ще се освободим от
тях? Да вярваме, че съдебната система ще се реформира, за кoето има сигнали. Защото ненаказаната
престъпност ражда нова. И
най-важното, чрез силно
гражданско общество, тоест когато някой познат, съсед или непознат пострада
да не крием главата си в пясъка и да гледаме сеир, а
най-малко да застанем открито до него, защото утре
ние може да сме жертва.
Това е много лесно, но и
много трудно, имайки предвид човешката природа и
нашата народопсихология.
Мария ЙОЛОВА

* 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
/2-2/
* Купувам зем. земя в
Каварна, Шабла, Дуранкулак, Ген. Тошево, Доб-рич,
Тервел, Тутракан, Силистра.
Тел: 0878 462 784; 0886
462 784
/2-2/

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
фриз ер-ра кла “Pr olux”, пералня “Ariston”
и кухненски ъглов диван в отлично състояние. Оглед и цени по договаряне.
Телефон за контакти:
0876686608. /2-2/
* Продавам 3 - стаен

апартамент в ж.к Балик
и много стара къща в с.
Кремена със земя 2,8
дка.
Тел: 0878 796 174 /41/
*Продавам 3 - стаен
апартамент, с панорама
в ж.к Балик
Тел: 0896 95 59 97 /3-1/
* Продавам апартамент
в ж.к. “Балик”, 3 стаи и
кухня, 2 тераси и отделна
тоалетна, теракот, с подово отопление. Тел: 0899
33 61 03
/4-2/
* Продавам 500 кв.м.
дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по договаряне. Тел: 0898 34 33 44
/10-2/
* Пр од ав ам и зг о д -

телни фотьойла, удобни за легла.
Тел: 0899 154 601 /4-1/

Разни

Детелин Колев, треньор по плуване, организ ира часове по
водна гимнастика за
жени, всяка събота от
10.00 ч. в хотел „Реджина Мария”.
Входът е 8 лв.
Плуване за деца в
доучилищна възраст,
неделя 14.30ч. Едно
занятие - 4лв.
За справки тел. 0888 49
78 48
/2-2/
* Гледам стари и болни
хора
Тел: 0899 33 61 03 /3-3/
но парцел 640 кв.м в * Сондажи за вода, изрегулация, на ул. “ Ст. ливн пилоти и инжеп лан ин а” до пож арнерно-геоложки проун ат а и ле т и щ е Б алчвания.
чик с лице на асфалтов път.
Цена по договаряне от
собственика,0% комисионна.
Тел: 0889 614 762 /4-4/

*Продавам 2 разтега-

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

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