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ОВЕН
Интересна информация, която е полезна
за работата ви ще ви помогне да постигнете
целите си. Това ще ви отвори много нови
възможности. Не се колебайте относно
поведението си към човек от обкръжението си и го
поставете на мястото му. Настроението ви ще се повиши и
след мирното решаване на възникнал домашен проблем.
ТЕЛЕЦ
С доброто си настроение ще привличате
вниманието на околните. Това е полезно за
вас, особено, ако ви предстоят делови срещи
и контакти с различни хора. В интимната
сфера също ще има приятни емоции. С партньора си ще
обсъждате бъдещи планове и ще пристъпите към
осъществяване на решенията си.
БЛИЗНАЦИ
Вълнувате се от предстоящите си изяви.
За съжаление това ви личи и околните го
възприемат като неувереност от ваша
страна. Но, то няма да попречи на работата
ви. Не се заемайте с много задачи наведнъж, защото е
твърде вероятно да не успеете да ги приключите. Намирате
се в добра кондиция.
РАК
Някои от вас ще имат здравословни
неразположения. За да направите найдоброто
за
себе
си,
потърсете
квалифицирана помощ. Седмицата ще е
благоприятна за работа в колектив и всякакви общи
начинания ще се толерират. Очакват ви материални
придобивки.
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На 9 март женското
сдружение към местната
структура на БСП’’Дамите на розата’’ организира
парти с идеята гостите да
се почувстват приятно.Поне за няколко часа
да забравят проблемите
си,да зарадват душите,да
ги заредят с позитивизъм
като се отдадат на страстно танго и огнени ритми.Организаторът на събитието Иванка Бързакова сподели:’’Нашият живот е едно дълго танго и
по това кой как го танцува се определя мястото
му в обществото и личните му изяви като човек’’
На партито присъстваха
официални лица:Николай
Ангелов-кмет на град
Балчик,Марияна Ангелова-главен секретар на общината,Станка Ганчевапредседател на читалището,Диана Фудулова-об-

Фото. Б. Божидарова

Л ЪВ
Амбициите ви са прекалено смели и е
възможно да не постигнете изцяло онова,
което желаете. Но, естествено вие няма да
се откажете от намеренията си. С
находчивост и малко късмет ще бъдете на подходящото
място в подходящия момент. Успешно ще решите
възникнал проблем на работното място.
ДЕВА
Внимавайте за какво си мечтаете, защото
понякога и мечтите се случват. Бъдете
внимателни как точно ще се възползвате
от добрите си моменти. Старайте се да
следвате предварителните си планове. Имате възможност
да се обогатите професионално, като дадете предимство
на колегите си.
ВЕЗНИ
Ако не изненадвате с нищо партньорите
си днес и действате така, както те очакват,
ще имате хубав. Овладейте емоциите си и
проявете повече търпение в отношенията
си с близките. Служебни пътувания ще ви ангажират
допълнително, но не съжалявайте. Има какво да покажете
и на какво да се научите.
СК О Р П И О Н
Седмицата ви ще е наситена на емоции и
преживявания. Видимо подобрявате
взаимоотношенията си с хората около вас.
Делата ви ще се развиват добре и ще ви
носят удовлетворение. Отваря ви се работа, която не сте
планирали, но от която със сигурност ще спечелите.
Излъчваната от вас стабилност привлича успеха.
СТРЕЛЕЦ
Силни изяви ще имат представителите на
бизнеса и на тези от вас, на които им
предстои да се занимават с финансови
операции. Справяте се с лекота със
задълженията си и това обръща погледите към вас.
Положителната оценка, която ще получите днес ще ви
отвори много врати.
КО ЗИ РО Г
Няма да сте разочаровани в очакванията
си. Каквото и да предприемете ще успеете
да го свършите в срок и добре. Ще
приобщите към дейността си човек от
обкръжението ви. Колебанията ви за него
са неоснователни, скоро ще откриете много повече
допирни точки. Обърнете повече внимание на интимният
си партньор, очаква го.
ВОДОЛЕЙ
Не приемайте ангажименти, които ви
отклоняват от делата ви. Старайте се да
обхванете повече от задачите си, за да ви
остане време за развлечения вечерта. На
дамите им предстои вълнуващо преживяване, което ще ги
направи щастливи. Любовните тревоги ще отстъпят място
на приятни настроения.
РИ БИ
Амбицирани сте да покажете възможностите
си на хората около вас. С лекота ще постигнете
споразумение, от което впоследствие ще
черпите дивиденти. Обърнете повече
внимание на взаимоотношенията си в семейството и с
приятелите си. Чувствате неудовлетворение от нечие поведение
и това ви създава напрежение.

щински съветник от
БСП,кметовете на с.
Ц а р и ч и н о, с. Гур ково,Кранево,пенсионерски клуб ‘’ХИНАП’’,учители;лекари,общественици,изявени творчески личности. Партито започна
с обръщение на Иванка
Бързакова,която призова
присъстващите активно
да се включат в танците,а
усмивката и вдъхновението да ги следват до края
на вечерта.Поздравления
нъм всички отправи г-жа
Малева,която сподели,че
в такива мигове се чувства млада,че още пази в душата си магията на танца
от младостта и розата като негов символ.Тя и Пенка Димитрова изпълниха
танго на спомена и заки-

чиха с ръчно изработени
рози организаторите на
партито.Последваха песни
на дамите от клуб’’ХИНАП’’.Стихове рецитираха поети от Литературния
клуб и от пенсионерски
клуб’’ЗДРАВЕ’’.Женя Василева поздрави присъстващите с професионално
танго.На масите бяха раздадени малки свитъци с
пожелания,които бяха
прочетени и създадоха позитивно настроение.
Незабравима ще остане творческата изява на
Тодор Георгиев-кмет на
село Гурково.Той поздрави гостите с песни на ДИАНА-ЕКСПРЕС и Г.Кидиков.Създаде се приятелска атмосфера.Всички се
чувстваха свободно и

танцуваха усмихнати
под звуците на тангото.За настроението на
присъстващите се грижеше собственикът на рт’’КРАСИНА’’-Станчо
Кантимиров и дисководещият,който удовлетворяваше всяко желание за
музика. На партито присъстваха много млади хора,което е индикация за
приобщаването им към
културния живот на Белия град,а това радва.Пожелаваме на ‘’ДАМИТЕ
НА РОЗАТА’’,които сами
спонсорират инициативите си да бъдат все така
амбициозни в реализирането на своите идеи.С
мартенското си парти те
показаха целта си-да радват хората и да ги даряват с позитивизъм,доброта и усмивки.
Ирена ИЛИЕВА
Тел: 0579 7 36 01

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
*Купувам земеделска земя в Каварна, Шабла, Дуранкулак, Г. Тошево, Добрич, Тервел, Туткракан,
Сислистра. Тел: 0886 462
784 , 0878 462 784 /2-1/
*Купувам земеделска земя
в Балчик, Гурково, Царичино, Тригорци, Соколов о, З меев о, Д ропла , Сенокос, Кремена и други.
Тел: 0886 462 784, 0878
462 784
/2-1/
*Купувам земеделска земя
в Гурково, Царичино, Тригорци, Соколово, Дропла,

Кремена, Сенокос, Балчик.
Изготвям документи.
Тел: 0888 427 288, 0895,
718 383
/2-2/
*Купувам земеделска земя в
общ. Балчик, Каварна, Г. Тошево, Шабла, Добрич, Крушари. Плащам веднага.
Тел: 0888 427 288,
0895, 718 383
/2-2/

Продавам
*Продавам апартамент НС
зад общински пазар в жк. Балик.
Тел: 0889 921 187, 0885
011 694
/5-2/
*Продавам гарсониера в
жк. Балик бл. 34 , вх Г

Разни
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-8/
Хотел “Елит” набира персонал: рецепционисти, камериерки, бармани, готвачи,
сервитьори, спасители, фризьори, козметици, маникюристи, педикюристи, спа-рехабилитатори и масажисти.
Документи – в хотела.
Срок:31 март 2012 г.
Бистро “Париж” гр. Балчик, търси сервитьиор/ка,
целогодишно.
Тел: 0889 21 43 25 /4-3/

15 март - 21 март 2012г.
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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 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
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
Д-р Пламен Владов ж.к Балчик, бл. 34, записва пациенти
по здравна каса. Понеделник, сряда и петък от 14:30 до
20:30; Воторник и четвъртък от 7:30 до 13:30. Тел
0893 90 88 36, 0893 90 88 38, 0898 41 98 15
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” 0897 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
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34
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