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ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Îòèäîõ, âèäÿõ è ñå âïå÷àòëèõ
Çà çàìúêà Áðàí è Ïåëåø â Ðóìúíèÿ

ОВЕН
Не се оставяйте да бъдете въвлечени в
междуличностен конфликт, защото това ще
ви създаде излишно напрежение. Можете, с
вроденото си усещане за нещата и хората,
да намерите верния тон. Съвета към вас е да не се
дистанцирате, а да влезнете смело в ситуацията. С
постоянния си партньор ще изживеете нови емоции.
ТЕЛЕЦ
Възможно е да ви въвлекат в интригите
си недоброжелатели. Не давайте воля на
емоциите си, а запазете спокойствие.
Деловите ви занимания ще донесат
резултати, но на по- късен етап. Децата ви имат нужда от
вас. Проверявай те всяка информация свързана с бизнеса
ви и не оставяйте нещата ви да зависят от друг.
БЛ ИЗНАЦИ
Възможно е да сте по-раздразнителни и в
повишено емоционално напрежение.
Избягвайте стреса или се разтоварвайте от
него в компан ия на приятни за вас хора. В
служебен план не се ангажирайте с повече от текущите си
задачи. Резервирано сте настроени към предложението на
приятели за пътуване зад граница.
РАК
Търпението ви е възнаградено. Ще имате
възможност да разгърнете потенциала си в
реализаци ята на ваш отдавнашен проект.
Бъдете умерени в разхода на енергия. Всяко
излишество след време ще се наложи да бъде възстановено,
но на по- скъпа цена. Ако трябва да решавате важен за
самите вас проблем, допитайте се до интуицията си.
ЛЪ В
От дадеността ви ще бъде приемана без
резерви . Не всички, които ви се изтъкват
като ваши приятели са таки ва. Запазете
дистанция за да продължите своя успешен
ход в кариерата си. Очертава се пътуване, чиято
подготовка трябва да започне сега. Станете поорганизирани и не оставяйте нещата за в последния момент.
ДЕВА
Резултатите ви са обнадеждаващи. Това
ви дава увереност, че сте на верния път.
Ангажиментите ви изискват усилия, но си
заслужава. За тези, които работят с клиенти
да бъдат предпазливи при боравене с пари и други ценни
предмети. Едно ново усещане ви кара да се чувствате
неспокойни, но и в известна степен щастливи.
ВЕЗНИ
Дребните неща понякога говорят за
успеха. С партньорите си ще обсъждате
бъдещи планове. Предстои да изложите
собствените си ви ждания по проблеми от
бизнеса ви. Безработните имат реални шансове за намиране
на работа. Някои ще бъдат ангажирани с неотложни
ремонтни дейности.
СК ОР ПИОН
В служебен план добрите новини ще идват
една след друга. Със задоволство
отбелязвате, че сте ценени и предпочитани
като партн ьори. С премерен тон и чаровна
усмивка лесно постигате своето. Консултация със
специалист ще ви бъде само от полза, било за здравето или
за бизнес.
СТРЕЛЕЦ
Завършвате проект, който е погълнал
много усилия, нерви и време. Не
настоявайте за забравено и никому ненужно
прип омняне, което само би ви натъжило.
Очаква ви сполучлив избор на вещ, свързана с дома и

семейството. Успех за тези от вас, които се
занимават с туризъм.
К ОЗИРОГ
В бизнес-отношенията ви са възможни
недоразумения. Бъдете внимателни,
договореностите ви могат да се провалят.
Съществува риск от измами. В този ред на
неудачи ще се вълнувате от поведението на ваш близък.
Резултатите ще са добри, ако се заемете с неща, които ви
носят настроени е.
ВОДОЛ ЕЙ
С ведрина и настроение ще отхвърляте
една по една задачите си. Имате шанс за
нова работа или допълнителни доходи.
Всяко отклонение или недоглеждане ще ви
струва нерви, пари и време. Любовен триъгълник ще ви
накара да погледнете с други очи на някой, който ви е бил
скъп до сега човек.
РИБ И
Не прен асяйте служебните си проблеми
у дома. Близките ви имат нужда от вас и
вашите гри жи. Ще получите известие от
далече и това ще стане повод да планирате
от сега следващите седмици. Нещата се подреждат според
очакв анията, но заедно с това ще нарастват и
отговорностите ви.
/Балчишки телеграф/

Замъкът на Влад Цепеш - Дракула през XV в., а по-късно лятна резиденция
на кралица Мария през XX в., както и Дворецът в Балчик.
При отлична органи- английски групи, разб- тината за владетеля Влад
зация, създадена от Ру- рах, че има 160 зали, ра- Цепеш (1431-1476). Мимяна Петрова и Стойка ботят 35, а нашата бъл- сля, че трябва да забраКолева от ОУ „Антим I” гарска група се добра до вим легендите, измис– Балчик, за което всич- 6 от тях. Но и за това съм лиците за него,дори токи им благодарим, успя- благодарен. Обиколката ва, че главата му била
хме да посетим нашите ни беше много постна. погребана в България,
съседи от Румъния чрез А вътре – пълно с чуде- подклаждани като начатуристическа фирма сии, та чак завидях на ло от жителите с унгар„Ал ис т раве л груп” вкуса на техния крал Ка- ски произход, по понятООД – „Радилов и сино- рол I за разлика от на- ни причини. Замъкът на
ве”. Всичко беше точно, шия Фердинанд и него- Дракула от XVв. се е иззащото с нас беше и ек- вия отрок и по- насетне. ползвал от румънската
скурзоводът Кирил
После отидохме до за- кралица Мария, както и
Христов – компетентен, мъка „Бран”, намиращ нашият дворец в Балс тънко чувство за ху- се на територията на на- чик, за лятна резиденмор.
шия побратимен град ция. Замъкът в Бран е
Пред нас бяха 37 му- Бран с кмет Георги Хер- по-малко обран, отколзея, намиращи се в Бу- менану, който винаги кото балчишкият дворец
курещ, 16 държавни и почита празника на на- при отпътуването на
17 частни университета, шия град – 24 май. От- румънските окупационцърквата „Св. Св. Конс- ново туристически нево- ни власти през 1940 г.,
тантин и Елена”, с ней- ли, които се повтарят и както и товара, отнесен
ния служител Йосиф. е обезпокоително. Вход от тях за Констанца с коДай, Боже, на света по- – 25 леи за всички, с из- раба „Ойтус”.
вече такива хора!
ключение на студентите.
Раздадоха ни каталог,
Суперлативите за дво- Другите под ножа. За но не на български език.
реца „Пелеш” са необ- хората /като мен/ трета- На входа чакаше чешка
ходими и излишни. Го- та възраст – никакво съ- туристическа група. Челяма красота и радост за жаление.
хите се възмущаваха, че
туристите, че всичко е
Това, което ме пот- липсва тяхното знаме, посъхранено. Но тук се по- ресе бе, че пред входа неже в миналото чешкия
чувствах дискримини- има търговска част, в крал Зигизмунд много
ран, защото на входа която се намира „Стая помагал на страховития
има надпис за даване на н а уж а си те ”. В не я владетел на Влахия, Влад
информация: на англий- има гилотина, на коя- Цепеш. Е, не можеш на
ски, италиански, испан- то лягаха деца и ги за- всички да угодиш. Но наски, френски, оскъдна печатваха на камера. ли не сме полиглоти и заинформация от един Може ли такова нещо? вършили история? Маллист на руски език – и Живеем в 21 век. Не ко е нужно за развитие и
толкова. Други нации и ни ли стига насилието, поддържане на добросъезици на света не съще- което бълват телеви- седските взаимоотношествуват. Трябва ли да зията и вестниците. В ния. Това трябва да стане
припомня, че до края на края на краищата - при вярно отразяване на
XVI в.нашите съседи, ние сме в цивилизова- историческата действирумънците, са използва- на Европа.
телност, по възможност
ли кирилицата. ВслушВреме е на всички,ко- на всички европейски
вайки се внимателно от- ито влизат в замъка езици.
страни, защото имаше и „Бран”, да се обясни исГеорги ЙОВЧЕВ

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
*Купувам зем. земя в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699
/12-7/
*Купувам земеделска земя
в Балчишки, Каварненски,
Ша блен ски ,
Ген.
Тош евск и, До брич ки,
Тервелски, Тутракански,
Сил истр енск и
и
Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,
0886 462 784
/10-5/
Продавам
*Пр од ава м мот оп ед
Марка: Лифан, произв одств о: Т айв ан, 49

куб. см, първа регистра ция - 1 0.0 6.20 08 г.
Цена - по договаряне.
Тел.: 0899 233 248
*Пр одав ам метал ен
павилион, 10 кв.м (до
школата).
Тел: 0877 407 352 /3-1/
* Продавам апартамент,
2 стаи, в блок № 5.
Тел: 0893 792 190 /4-3/
*Продавам 500 кв.м.
д в ор н о
мяс то
в
регулация на ул. “Ком”,
кв .”Ле вски ”, Балчи к.
Цена по до гова-р яне.
Т ел: 0898 34 33 44
/4-1/
*Продавам изгодно парцел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар-

ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път.
Тел: 0889 614 762 /20-4/
Разни
*Фирма “Северна Корона” - Дивиация - корекция
на компаси.
Тел: 0888 41 44 24 /4-3/
*Д а в а м п о д н а е м
т ухл ен е т аж, 3 с т аи ,
кухня, б аня, т оалет на,
с а мо с т о яте л е н в хо д .
250 лв./месе чно.
Тел: 0579 9-90-80
/4-2/
* Сондажи за вода, изливн пилоти и инженерно-геоложк и проучвания.
Тел: 0878 901 155 /10-7/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-3/

10 октомври - 16 октомври 2013г.
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ГРАДСК И 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
АВ ТОГАРА - те л. 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-Соф ия- 9.45;21.30;тел.7 40 69
Автобуси Варна - София и Добрич - Соф ия
фирма “Юниън Ивкони ” Балчик - Варна - В.Търнов о 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 ПОМ ОЩ
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"Пан ацеа" - 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
ПОЛИКЛ ИНИКА
Телефонна цен трала - 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 Йотов а - 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/; пон еделник - петък от 13:30 до 17:30
Д- р Владимиров - ортопед- травматолог
GSM:088 8/8 60 1 21
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 Здравн ата каса.
Акупунктура - Д- р Христо Генов Тел:0886 199 790
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7- 23-48; 0882 528 320
НОТАР ИУ СИ
Обретен Обретенов, ул. "Черн о 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 ЛЕЧ ЕБНИЦА те л. 7-55-27
8:00- 12:00; 12:30- 16:30
Погре бално 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 Ге орги Петков - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч- ще"П.Хи лендарски "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
Частн а книжарни ца “Рив а 2” /до Музея/
ул. “Витоша” 2 Тел: 7 41 82 формуляри, ученически
пособия, канцеларски материали, кни ги
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ М УЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
ЕТНО ГРАФСКА
КЪЩА
9.00- 17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСК И 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 ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСК А 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 целогоди шно. тел: 7-28- 09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

Çà Âàøèÿ àâòîìîáèë
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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