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Street Ball

ОВЕН
Предстои ви нов и дълъг път. Ще трябва
да вземете решение, от което ще зависят
бъдещите ви успехи. Не избързвайте, добре
ще е, ако направите решителната крачка
едва, когато сте сигурни в себе си. Напрегнати сте в
личен план, където отдавате прекалено голямо значение
на дреболиите.
ТЕЛЕЦ
Крайно време е да се запознаете отблизо
с нещата, които отдавна ви интересуват.
Имате верен съюзник в изпълнението на
важна задача, на когото можете да
разчитате във всеки момент. Амбициите в дадена област
ще ви донесат очакваното развитие, но за предпочитане
е да не се осланяте само на късмета си.
БЛИЗНАЦИ
Избягвайте шумните компании и
конфликтите. Работите добре, когато около
вас е спокойно и имате възможност да се
съсредоточите.
Околните
разбират
потребностите ви и едва ли ще ви занимават с проблемите
си. Излъчвате позитивизъм и добро настроение, и ще
останете доволни от себе си.
РАК
Успявате да внесете спокойствие и ведрост
навсякъде около себе си. Като се стараете да
вдъхвате добронамереност и позитивно
настроение на хората, които ви заобикалят,
вие правите всички щастливи. Предстоят ви успехи в делови
план, за които сте се постарали през изминалата седмица.
Предприемете действия, които не сте планирали.
Л ЪВ
Свидетели сте на развитие, каквото
наистина не сте очаквали. Справяте се
чудесно със задълженията си, което ви
осигурява и желания напредък. Работите
добре със свой близък, с когото имате много допирни
точки. Очаква ви скорошно подобрение на финансовото
ви състояние. Паричните постъпления идват тъкмо
навреме.

Отскоро Българската
федерация по баскетбол
организира състезания за
уличен баскетбол в различни градове. Игрищата се обозначават на улицата или на площад, като
се отцепват от полицията, за да се проведе спокойно играта.
На 30 юни 2011г. такъв баскетбол се игра на
площад “Кап. Г. Радков”
(до Морска гара). Участваха отделно момичета
и момчета от 4 възрасто-

ви групи - до 12 г., до
15г., до 18г. и над 18г. от
отбори на Варна (“Черно Море”, Доб ри ч, с.
Об роч ище, СОУ “Х р.
Ботев”, ОУ “Антим I”,
ОУ Св. Св. К ирил и Методий. Всяка среща се
играе на 1 кош, до 11 точки. Два са противниковите играчи, по 3-ма души в отбор. Един кош означава 1 точка.
Целта на проведеното
мероприятие бе масовост
на участието, която бе пос-

тигната. Участваха над стотина баскетболисти. Отличиха се отборите на СОУ
“Хр. Ботев”, на ОУ “Антим I” и на град Варна.
От Общинската администрация Балчик и от Федерацията бяха връчени
медали, баскетболни топки
и предметни подаръци.
Похвално и отличаващо
се бе участието на новосформирания баскетболен
отбор на “Черноморец” с
треньор Даниел Димитров.
Маруся КОСТОВА

ДЕВА
Позволявате си свобода на действие в
професионален план. Предприемате ход,
който крие известни рискове, но въпреки
това предлага възможности, които не са за
изпускане. Не се притеснявайте от това, че можете да
изгубите, бъдете уверени в себе си, и в онова, на което
сте способни.
ВЕЗНИ
Ще успеете да се справите с личен
проблем, който е пречел в някаква степен
на работата ви досега. За щастие можете
да разчитате на важен за вас човек, който
ще се отзове винаги, когато имате нужда от подкрепа.
Бихте могли да внесете промени във взаимоотношенията
си със сърдечния партньор.
СК О Р П И О Н
Изключително благоприятен момент на
работното място. Помислете още веднъж
преди да предприемете ход, който
планирате отдавна. Ще имате шансове за в
бъдеще, затова не избързвайте. Някои от вас харчат
необмислено и е възможно скоро да съжаляват за това.
Вслушайте се в съвета на свой близък.
СТРЕЛЕЦ
Подхождайте сериозно към работата си.
Очакват ви дела, които ще ви дадат
възможност да покажете на какво сте
способни. Предпочитате да останете верни
на принципите си, които са ви е носили успехи и досега.
Печелите ценен съюзник в лицето на човек, с когото до
скоро сте имали общ бизнес.
КО ЗИ РО Г
Седмицата се очертава като много
успешна за онези от вас, които са се
захванали с нещо ново, и са твърдо решени
да се справят. Имате много работа, затова
едва ли ще можете да си позволите да обръщате внимание
и на странични въпроси. Добри отзиви от страна на
близък човек ще ви мотивират допълнително.
ВОДОЛЕЙ
Ще се натъкнете на много информация,
която касае бъдещите ви професионални
проекти. Амбицирани сте да се захванете и
с непосилна задача, поред хората около вас,
за да успеете да постигнете целите си. Добре ще е, ако
съчетаете усилията си с тези на човек от обкръжението
ви. Увереността ви е напълно основателна.
РИ БИ
Мнозина биха завидели на подхода, който
използвате при работата си. Бързо ще
решите проблем, ако се посъветвате с
близки хора, които са запознати с делата
ви. Ще направите най-добрият и правилен избор в личен
план, от който някои около вас ще останат доволни.
Защитавате своя идея.

* Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам
*Продавам партерно
помещение 22 кв.м.,
удобно за офис във Варна
до Базар Левски, 16 000
евро.
Тел 052/30 16 65 /4-1/
*Продавам двустаен
апартанмент в ж.к Балик,
67 кв.м, изгодно.
Тел 0898 26 18 78, 0896
01 26 55 /2-2/

Купувам
*Купувам в град Балчик
малка къща с малък двор
или малък апартамент.
Тел: 0899 079 138 /2-1/
*Купувам земеделска земя в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змеево, Дропла Тел: 0878 438
684, 0899 457 479

Разни
*”Калиакрия Пропърти
Мениджмънт” търси да
назначи за новия си обект
“Марина
Сити”
камериерки,
трудов
договор и осигуровки.
Тел: 0893 501 355 /1-1/
*Ресторант “Панорама”
търси сервитьор/ка и
миячка.
Тел: 0879/ 441 878 /2-1/

*Търся начален учител
за частни занимания на
7 год. дете.
Тел: 0888 930 300 /2-2/

*Промоцията на книгата “Жироскопна изповед”
от Г. Йовчев ще се състои
на 8-ми юли 2011г. от
18:00ч. в Худ. галерия - Балчик. Канят се да присъстват всички любители на
литературното изкуство.
*От 1-ви юни 2011г. д-р
Пламен Владов работи в
кабинета си на ул. Б. Янев
срещу бл. 34 в ж.к Балик
и записва пациенти по
здравна каса. Работно
Време - понеделник,
сряда и петък от 14:30 до
20:30; вторник и
четвъртък от 7:30 до13:30;
съботаи неделя - на
повикване на тел 0893 90
88 36, 0893 90 88 38, 0898
41 98 15 /10-5/
*Търся почасова работа след 20:00ч. “камериерка, чистачка, миячка, детегледачка.
Тел: 0897 404 057 /10-4/
*Монтаж на домофонни
уредби и SOS ел. услуги
Тел 0887 635 71 /10-6/
*Монтаж, ремонт и профилактика на климатици всички марки. Вентилация
и соларни системи. Ел инсталации, окачен таван, зидария, хидроизолация.
Тел: 0884 985 983 /5-3/

*Заменям апартамент
73 кв.м в ж.к Балик, бл.12
за гарсониера срещу доплащане.
Тел: 0885 428 367 /10-9/

*Продавам четири
двойки фазани по 40 лева двойката.
Тел. 0899 836 964
*Рекламна
агенция
“BKdesign” Компл. “Марина Сити” предлага; Предпечат и печат, визитки, флаери, брошури, плакати, сувенири, надписи от фолио,
транспаранти, знамена, табели, светещи табели, обемни букви, облепяне на автомобили, билбордове.
Тел :0888 94 25 23 0885
97 91 10 /10-6/
bkreklama@gmail.com
*Хотел “Балчик”
има свободни стаи
за работници.
Тел: 7 - 28 - 09

Ресторант Балчик
предлага всеки ден
различно обедно
меню и доставка
по офисите и
домовете.
Тел. за заявка:
7 - 28 - 09
0893 576 410

7 юли - 13 юли 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 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
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
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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