
ОВЕН
Голяма част от събитията в една 

по-позитивна посока ще инициирате 
самите вие, но друга част ще е под 

знака на „изненадата” и по външни 
–независещи от вас причини. Хубавата новина е, че 
ще имате варианти, които няма да позволят „праз-

нота” в развитието ви. 
ТЕЛЕЦ 

Говорете- думите ви имат чувае-
мост. Чрез разяснителни разговори 
вие сега можете да разширите хори-
зонтите през вас, да изясните спорни 
казуси, включително и юридически, 

да трансформирате теми „близки до сърцето ви” по 
един по-благоприятен начин. 

БЛИЗНАЦИ 
Периодът е много благоприятен да 

увеличите своята популярност и соци-
ална значимост в обществото, в което 
съществувате- приятели, колеги и т.н. 
Самите вие ще почувствате такава не-

обходимост и ще търсите-намирате интересни хора, 
които да ви носят ползи- в професионалната реали-

зация да кажем или пък да порадват сърцето ви. 
РАК

Животът продължава да ви изне-
надва с неочаквани възможности, но и 
промени, които се отчитат като външ-

ни и независещи от вас. Някой от 
трансформациите са изключително извън контрола 

ви. Може да получите неочаквани предложения, 
дори повишение, ако работата ви го позволява. Ако 

нямате такава, можете да си намерите. 
ЛЪВ

Стремите се към нови върхове в 
живота и да, звездите подкрепят и 
най-смелите ви мечти, стига да ги 

преследвате по-енергично и инициа-
тивно. Добре се развиват дела, свързани с уреждане 
на юридически или други спорни казуси, въпроси 
отнасящи се до пътувания, далечни роднини или 

пък повишение на квалификацията ви. 
ДЕВА 

 Звездите ви дават шанс да извър-
шите значими преобразувания в жи-
вота си, като разчитате на практич-
ната си мисъл и придвижите напред 

въпроси свързани с материалното ви благосъстоя-
ние и разчитате на подкрепа от страна на партньори 
/лични или делови/, а в някой случаи – институции. 

ВЕЗНИ
Вашите социални позиции продължават да се про-

менят, благодарение на вашите парт-
ньори-лични или делови. Контактите 
и връзките с околните са повод самите 
ви да промените нещо в линията си на 
поведение или дори бъдещи намерения, 

да реагирате на промени свързани с най-близкото ви 
обкръжение, на внезапни предложения или разговори 
с тях, които да имат дълготрайно отражение. 

СКОРПИОН
Периодът е ключов за професио-

налната ви реализация. В това поле 
постоянно настъпват обстоятелства, 

които ви карат да се адаптирате и мо-
билизирате. Същевременно сега е много подходящо 

да демонстрирате на какво сте способни- действията 
ви ще се ценят по достойнство и могат да „цименти-

рат” позициите ви и/или да ги повишат
СТРЕЛЕЦ 

По различни поводи водеща тема 
продължава да бъде вашият дом и 
семейство, там ескалират промени 

или събития, които се превръщат във 
фокусна точка. Настоящият период е 

прекрасен да хармонизирате най-близката си среда.
КОЗИРОГ 

Продължава периодът на „новото 
начало”, който е съпътстван с много 
изненади, бързи промени в живота 

ни различни нива. Интересното е, че 
голяма част от тях ще са продуцирани от външни 

причини, нещо като „среща със Съдбата”- в лицето 
на човек или обстоятелства, които ни увличат в 

поток от перманентни причинно-следствени връзки. 
ВОДОЛЕЙ 

Вашата социална активност е значи-
ма, вие сте в център от внимание или 
по „острието” на важни теми които се 
обсъждат и ви засягат пряко. Разбира 

се в подобен период и информационният поток про-
дължава да е усилен, вие можете да получите не една 
изненади, но и внезапни възможности. 

РИБИ 
Водеща тема за вас сега е финансово-

то ви състояние и кариерно развитие. 
Можете да направите много, за да го 
подобрите, като си търсите-намерите 
доходна работа или такава, която е с 

добра бъдеща перспектива, като получите повишение, 
ако длъжността и квалификацията ви го позволя-
ват.                                                              /БТ/
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ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30

Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00

Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 

11.04, 11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.00, 18.10

Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05, 
11.40, 13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30

Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 

16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00 
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50, 

21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион 

Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес” 
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕН ЗИ НО С ТАН ЦИИ
“Ла фи” - 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
АП ТЕ КИ
Аптека”Па на цеа” - тел. 7-59-38 все ки ден от 8-20ч., 
съ бо та от 9.00 - 20.00 ч., не де ля - по чи вен ден
Аптека “Фар ма” - ж.к. “Ба лик” тел. 7-29-31 
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни 
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. 
ТЕЛ; 0888 151 320
ПО ЛИ К ЛИ НИ КА
Те ле фон на цен т ра ла - тел. 7-26-91; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧА С Т НИ ЛЕ КАР С КИ КА БИ НЕ ТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294 
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
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/; тел.: 0899/177 330
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, 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
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
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
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860 
ВЕ ТЕ РИ НАР НА ЛЕ ЧЕ Б НИ ЦА 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
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИ Б ЛИ О ТЕ КИ
при ч-ще”П.Хи лен дар с ки”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; съ бо та и 
не де ля - поч.дни 
при ч-ще “В.Ле в с ки” тел. 7-20-86 с Интернет център 
ГРА Д С КИ ИС ТО РИ ЧЕ С КИ МУ ЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;  
Е Т  Н О  Г  Р А  Ф  С  К А  К Ъ  Щ А  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ; 
ВЪЗ РО Ж ДЕН С КИ КОМ П ЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУ Д. ГА ЛЕ РИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 
ПРО ТИ ВО ПО ЖАР НА ОХ РА НА тел.160
ПО ЩА И ТЕ ЛЕ Г РА ФО ПО ЩЕН С КА СЛУ Ж БА 
Па ри чен са лон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
съ бо та:8.00 - 12.00;   не де ля - по чи вен ден; те л. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

Цени за публикации
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на 

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни 

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%
Разни

*Из ку пу вам зе мя в об-
щи ни те: Бал чик, Ка вар на, 
Ша б ла, Г.То ше во и Вар-
нен с ка об ласт. По д го то-
в ка на до ку мен ти. Тел: 
0885 83 83 54, 0579 7 70 
11                               /45-6/ 

*Ку пу вам зе ме дел с ки 
зе ми в   ця ла Бъл га рия 
на най-ви со ки  це ни. Тел: 
0898/ 37 22 71          /13-13/

 *Из ку пу вам зе ме дел-
с ка зе мя, мал ки и го ле ми 
пар це ли, във вси ч ки ра-
йо ни на До б ру джа, Се-
ве ро и з то ч на Бъл га рия. 
Из го д ни це ни. Тел: 0887 
240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                            /5-5/

*Ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя в об щи на Бал чик, 
Ка вар на, Ша б ла, Ген.То-
ше во. Съ дей с т вам за до ку-
мен ти. Тел.0895 71 83 83; 
09888 79083           /10-10/

Ку пу вам 

  * Обяви * Обяви * Обяви * 
2, ул.”Дионисополис” №24 
Тел. 0895554040       /10-5/

*Продавам тухлен, ед-
ностаен, обзаведен апар-
тамент в Балчик, бл.35. 
Тел.0896692699       /10-7/

*Продавам двустаен 
апартамент в Балчик, на 
ул.”Черно море”.Тел.0896 
692 699                     /10-7/

* Продавам дворно мяс-
то в Промишлената зона 
на Балчик. 1000 кв. м. Тел: 
0895/68 55 59            /10-3/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и 
постройка за отглеждане 
на гъби. Тел: 0898/56 45 
02                                     /10-5/

Продавам 
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 

Лидия
*Про да вам Опел Ве к т-

ра, 1,8i, 115 к.с., га зов ин-
же к цио, 1996 г. 220 835 
км., ме та лик, на пъл но оп-
с лу жен, ре мъ ци, све щи, 
ма с ла, фил т ри; пре д ни 
въз ду ш ни въз г ла в ни ци, 
цен т рал но за к лю ч ва не, 
ха ло ген ни фа ро ве за мъ-
г ла, зим ни гу ми. Це на: по 
споразумение. Тел:0899 
929 600                       /10-8/ 

*Про да вам: 1. В с. Со ко ло-
во къ ща, с при ле жа ща площ 
1718 кв. м. 2. Гра дин с ка площ 
в с. Со ко ло во, без по с т рой ка, 
1500 кв. м. Два та пар це ла са 
съ се д ни. Це на по спо ра зу ме-
ние. Тел: 052/ 34 19 81; 0899 
42 33 28                            /7-2/ 

* Про да вам из го д но пар цел 
640 кв.м в ре гу ла ция, на ул. 
“Ст. пла ни на” до по жар на та 
и ле ти ще Бал чик с ли це на 
ас фал тов път. Стара цена 25 
000 лв., нова цена 20  000 лв. 
Тел:0889/61 47 62    /10-5/

*Продавам голям ап. в ж.к 
Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 440 709

*Продавам тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 

Седмичен
хороскоп

Държавен симфоничен оркестър, 
с диригент Левон Манукян
ЛЮБИМИ РУСКИ ПЕСНИ

цигански романси, незабравими песни от руски филми 

изпълнява 

РУСЛАН МЪЙНОВ
бесарабски българин

18 април, 19 ч.  в НЧ „П.Хилендарски“ Балчик
Билети по 8 и 10 лв.

* Тър ся пер со нал за 
хра ни тел ни сто ки и бър за 
за ку с ка, на “Икан тъ лъ ка” 
(мом че и мо ми че)

Тел: 0899/720942   /2-2/
* Давам на безвъзмедна 

обработка (безплатна) 
два парцела от 1718 кв. м. 
и 1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 
33 28                           /7-2/

Райчо показва на децата как се 
играе шах

От 2 до 8 април 2016 
г. в гр. Пловдив се про-
веде републиканското 
индивидуално първен-
ство по шахмат за деца. 
Участваха 183 деца, кои-
то бяха разпределени в 
осем групи-момчета /до 
12г.;14г.;16г.;18г./ и мо-
мичета /12г.;14г.;16г.;18г./

На този детски шах-
матен форум имаше и 
представител на ШК 
„БАЛЧИК“- Райчо Ми-
лев/Професора/.Той игра 

в групата до 14г., където 
участваха 26 момчета.
Това републиканско пър-
венство  беше дебют за 
него и той усети тръпката 
да се състезаваш срещу 
най-силните деца в Бълга-
рия.Представи се страхот-
но. Игра с хора,които са 
„ветерани“ в детския шах-
мат-неизменни участници 
на държавни първенства. 
Постигна 2 победи и 2 
равенства. 

Бих искал да благода-

ря на Райчо за голямото 
желание и воля за побе-
да. Пожелавам му за в 
бъдеще повече победи и 
достойно представяне на 
ШК „БАЛЧИК“. Специ-
ални благодарности на 
община Балчик и “Ротари 
клуб”- гр.Балчик, с чия-
то финансова помощ се 
осъществи това чудесно 
представяне на Райчо в 
Пловдив. 

Красимир КИРЧЕВ


