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ОВЕН
Получените добри отзиви, по важни за
вас въпроси, ще се отразят положително на
самочувствието ви и на бъдещите ви
професионални планове. В личен план също
ще имате поводи за радост. Стабилизиране на отношенията
с партньори и семейството ще внесе нужното спокойствие
и ще ви помогне да приемете по-ведро предизвикателствата.
ТЕЛЕЦ
В делата си сте по-скоро импулсивни,
отколкото последователни, но за щастие ще
успеете да постигнете целта си. Ще
получите подкрепа от човек, който е в страни
от обкръжението ви, и по-скоро той ще ви приобщи към
своето. В личен план любовта ще ви се усмихне. Бъдете
по-доверчиви към партньора си.
БЛИЗНАЦИ
Педантично настроени сте днес и държите
всичко, с което се захванете да бъде
свършено както трябва. Влагате не малко
енергия за да видите осъществени плановете
си и ще останете доволни от резултата. Не се колебайте да
сте решителни, в моментите, когато това се налага. Полезни
контакти и материални придобивки.
РАК
Денят ви ще е наситен на емоции и
доброто ви настроението ще доминира над
всичко останало. Едно предложение ще ви
впечатли и едва ли ще отхвърлите добрата
възможност, която ви се предлага. Активността ви ще е
провокирана и от желанието ви час по-скоро да видите
осъществени намеренията си.
Л ЪВ
Ще започнете деня си в добро настроение
и то ще доминира над всичко. Погледнете
от по-приятната страна на нещата, така ще
постигнете лекота в действията си. Не
пренебрегвайте ангажиментите си към
хора, които малко ви познават. Успешна търговска сделка
ще повиши финансите ви.
ДЕВА
Работата днес ще ви спори и с лекота ще
отхвърляте задачите си. С оригинален
подход ще намерите най-добрия начин,
който би ви осигурил нужните средства в
момента. Това, че разчитате предимно на себе си говори
за силния ви дух и несломима вяра в собствените ви сили.
В добра кондиция сте.
ВЕЗНИ
С лекота ще се справяте с проблемите си,
а и усърдието, което влагате ще ви прави
доволни от постигнатото. Не очаквайте
прекалено много от никого, за да не
останете разочаровани. Но, истината е, че в отношенията
ви с интимния ви партньор сте заели по-пасивна позиция,
а това би застрашило връзката ви.
СК О Р П И О Н
Заниманията ви днес ще са достатъчно
интересни
и
ще
влагате
повече
въображение и творчество. Резултатите ще
ви карат да се чувствате доволни от себе си.
Не така обаче ще бъде с онези, които са заети да поучават.
Въпросите, които не ви засягат лично не бива да ги
анализирате прекалено.
СТРЕЛЕЦ
В добро настроение сте и с положителна
нагласа гледате на проблемите на околните.
Това ще ви донесе повече симпатии и ще ви
превърне в предпочитани партньори.
Съмненията запазете за себе си и не ги споделяйте, докато
не ги проверите. Започнат проект ще ви натовари с
допълнителни отговорности, но и с добри очаквания.
КО ЗИ РО Г
Задачите днес ще ви погълнат и ще
насочат мислите ви в положителна посока.
Сами разбирате, че няма причини за
безпокойство, щом сте поели нещата си в
свои ръце. По добре от всички сте наясно с проблемите си
и единственото нещо, от което се нуждаете сега е морална
подкрепа.
ВОДОЛЕЙ
В някаква степен ще сте зависими и от
други хора за да постигнете намеренията
си. Ясно договаряйте условията си, дори
когато става дума за дребни неща. Тази
коректност ще ви спести впоследствие неприятни емоции.
В личен план ви предстои промяна на приоритетите, много
от вас ще насочат поглед в различна от сегашната посока.
РИ БИ
Очакванията ви са големи, за това не
пестете усилията си, ако искате да останете
доволни. Можете да разчитате на подкрепа.
Ще се радвате на постигната реализация с
човек, към когото изпитвате силни чувства. Новина в края
на деня, ще ви принуди да вземете по-бързи решения.
Усмихвайте се повече.
/Балчишки Телеграф/

ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
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не е унивал и сънувал.
Какви повратности житейски,
но Господ тъй устроил е света,
човекът да се ражда и умира,
усещайки, че е загубил вече своята сила.
Да не досаждаме на никого –
така е с всички хора.
Остава само спомен да повява
и в сънищата мъртви да явява,
с онази нишка тънка и прозрачна,
Една година отлетя
да свързва ни, когато ни е мрачно.
като водата в буйната река,
И днес, когато сме се тук събрали,
без Генчо – колегата, приятеля,
да поменем човекът – Генчо,
другаря, съпруга, бащата
с голямото сърце, че не живя напразно
и …. учителя !
тука на Земята. И ще го помним винаги
И вместо тук сред нас да е,
с усмихнатото му лице.
като че никога не е живял,
Покой на душата
по пътя с нас не е вървял,
и мир на праха му.
не е работил, ни говорил,
Сведете челата!
не се е смял, не е мечтал,
Пенка ДИМИТРОВА
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Тялото на Варненския
и Великопреславски митрополит Кирил е открито на плажа край местността Траката, съобщи Агенция “Фокус”.
На официалния сайт
на Светия Синод е публикувана кратка информация за скръбната вест.
Варненският владика е
бил намерен удавен,
уточняват от болница
“Св. Марина”, където е

откарано тялото. Трупът
е открит около 10 часа на
9 юли 2013 г. на плажа
под местността “Траката”, съобщи д-р Maя Рашева, шеф на Областната спешна помощ.
Екип към Областната
служба “Пожарна безопасност и защита на населението” е извадил тялото.
Кирил бе наместникпредседател на Българската православна църква след смъртта на патриарх Максим. Изборът му бе оспорен от
Пловдивския митрополит Николай.
В началото на 2012 г.
името му бе сред 11-те
митрополити от Светия
Синод на Българската
православна църква, огласени като сътрудници

на бившата Държавна
сигурност.
Много коментирана в
медиите бе появата му
през 2011 г. за празнична служба в храма “Св.
Николай Чудотворец”
във Варна с луксозен
“Линкълн MKZ”.
Светското име на митрополит Кирил е Богомил Петров Ковачев. Роден е на 8 юни 1954 г. в с.
Царев брод, Варненска
област.
Митрополит Кирил
беше в тесни служебни
и другарски отношения
с балчишките църковни
служители и често отслужваше религиозни
ритуали в Балчик и общината.
Поклон пред светия
човек!

ÏÎÊÀÍÀ
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Предмет на поканата: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № А1222-168 от 03.06.2013 г. “Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение
на служителите в общинската администрация”,
Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна
държавна администрация”
Краен срок за получаване на оферти: 16.00 часа на 18.07.2013.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка,
респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик пл. „21-ви септември” №6, лице за приемане на оферти Красимира
Костова - мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

* Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам
* Продавам дворно място
1500 кв.м в с. Храброво.
Има чешма в двора.
Тел: 0579 7-42-59 /4-1/
* Продавам апартамент,
2 стаи, в блок № 5.
Тел: 0893 792 190 /4-2/
*Продавам 500 кв.м.
дворно място в регулация на
ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по догова-ряне.
Тел: 0898 34 33 44
/10-7/
*Продавам изгодно парцел 640 кв.м в регулация,
на ул. “Ст. планина” до пожарната и летище Балчик с
лице на асфалтов път.

*Продавам 2 разтегателни

фотьойла, удобни за легла.
Тел: 0899 154 601

/4-4/

Разни
* Давам под наем стая с
баня и тоалетна, отделен
вход и отделен електромер,
ул. “Тунджа” 44А
Тел: 0882 54 43 01; 0896
69 62 67
/4-1/
*Извършвам счетоводни
услуги.
Тел: 0579/75356
/5-4/
* Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-геоложки проучвания.
Тел: 0878 901 155 /10-9/
*Давам под наем
гарсониера в гр. Добрич,
бул. 25 септември № 39.

Тел: 0888 403 211 /4-4/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-24/
* “Биг Бен” - гр. Балчик
започва курсове по:
- компютърна грамотност;
- английски език;
- немски език;
- български език за
чужденци;
Организират се курсове и
по испански, френски,
руски, румънски и др. езици за всички възрасти.
За контакти:
0579/ 7-20-17; 0886 563
216; 0896 310 535;
Facebook.com/Big Ben/
Balchik

11 юли - 17 юли 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 - 19.00 ч. събота: 8.00 - 12.00; неделя - почивен ден 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
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
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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