ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
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Oт края на 2017 или
началото на 2018 г. МВР ще пусне в

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. Проверявайте всяка информация свързана с бизнеса
ви и не оставяйте нещата ви да зависят от друг.
БЛИЗНАЦИ
Възможно е да сте по-раздразнителни и в повишено
емоционално напрежение. Избягвайте стреса или се
разтоварвайте от него в компания 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 реализацията 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.
ЛЪВ
От дадеността ви ще бъде приемана без резерви. Не
всички, които ви се изтъкват като ваши приятели са такива.
Запазете дистанция за да продължите своя успешен ход в
кариерата си. Очертава се пътуване, чиято подготовка
трябва да започне сега. Станете по-организирани 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 виждания по проблеми от
бизнеса ви. Безработните имат реални шансове за намиране
на работа. Някои ще бъдат ангажирани с неотложни
ремонтни дейности.
С КО РП ИО Н
В служебен план добрите новини ще идват една след
друга. Със задоволство отбелязвате, че сте ценени и
предпочитани като партньори. 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 припомняне, 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.
КОЗИ РОГ
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 настроение.
ВОДОЛЕЙ
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.
РИ БИ
Не пренасяйте служебните си проблеми у дома. Близките
ви имат нужда от вас и вашите грижи. Ще получите известие
от далече и това ще стане повод да планирате от сега следващите седмици. Нещата се подреждат според очакванията, но
заедно с това ще нарастват и отговорностите.
/Б.Т. /

експлоатация нов тип лични
документи. Те ще бъдат с електронен
чип, чрез който ще се улесни
пътуването ни в Европа, като няма
да подлежим на паспортна проверка
на летищата из стария континент.
От средата на тази година
вътрешното м инистерство ще
предостави възможност на всички
граждани да подават м олби за
издаване или подмяна на лични
документи онлайн.
Това
съобщи
на
пресконференция в МВР зам .м инистъра Красим ир Ципов,
предаде репортер на София
Topnovini.bg. Темата на брифинга
бе обявяването на обществена
поръчка
за
изграждане,

Новите лични карти, които ще
бъдат готови най-рано догодина
ще са с чисто нова визия. Ще
съдържат биометрични данни и
електронна идентификация.
"Никой нямадабъде задължен
да подменя документите си
преди изтичането на срока на
валидност на настоящите",
съобщи заместник-министърът
на
вътрешните
работи
Красимир Ципов, цитиран от
Агенция „Фокус“.
По думите му, министерския
съвет вече е одобрил
въвеждането на електронен
носител на личната карта.
Благодарение на него ще
бъде преодолян проблем, на
който се натъкват българските
граждани, които летят със
самолет – в момента, заради
липсата
на
въпросната
електронна идентификация,
паспортната проверка на
терминала може да се
осъществява единствено на
гише.
С чипа, вграден в новите
документи, това ще става побързо, тъй като ще могат да се
използват т.нар. електронни
гейтове.
В
момента,
идентификацията чрез тях е
невъзможна.
Друг плюс от електронната
идентификация (електронен
подпис) е, че чрез нея ще могат
да се използват различни
електронни услуги.
Цената на новите документи
ще остане същата, заяви още
зам.-министърът, цитиран от
Нова тв.
По-рано днес беше обявена
обществената поръчка за
изграждане, поддръжка и

поддръжка и експлоатация на
Централизирана система за
персонализиране на български
лични докум енти. Тя е на
стойност 480 млн. лв. без ДДС, а
договорът ще бъде сключен за
малко над 11 години. Средствата
ще бъдат платени от държавния
бюджет.
Зелена светлина на проекта бе
дадена още през миналата година,
когато в края на ноем ври
Министерски съвет одобри
идеята. С решението се одобрява
вграждането в личната карта на
електронен
носител
с
безконтактен достъп, съобразен с
изискванията
на
ICAO
(Международната организация за
гражданска авиация), който дава
възможност картата да се

използва като електронен
докум ент за пътуване и като
носител на данни за електронна
идентичност.
От МВР все още не са решили
къде да бъде позоционирана
Централизираната система, като се
обмисля изграждането на нова
сграда, която да бъде в имот на
силовото м инистерство и
едноврем енно с това да е на
комуникативно място. За нея са
предвидени около 95 млн. лв., като
в сумата влиза и закупуването на
специализираната техника, софтуер
и хардуер.
Зам .-м инистърът на МВР
посочи, че министерството ще се
постарае да не бъдат променяни
цените за издаване на лични
документи.

експлоатация
на
централизирана система за
персонализиране на български
лични документи.
Източник: Агенция "фокус"
Novanews.bg
Редактор:
Даниела Пехливанова

засега приемат с резерви
решението на здравното
министерство за пръстовите
отпечатъци.
Според
фармацевти
затруднени ще бъдат пациентите,
които не могат сами да си купят
рецепта. За тях снемането на
отпечатъци
е
излишна
бюрокрация.
„Това ще увеличи още повече
опашките. В случая с хосписите,
със старческите домове. Там
няма роднини, там медицинските
сестри обикновено получават
лекарства на болните и
възрастните хора. Това ще
създаде голямо затруднение”,
смята
Николай
Костов,
председател на Асоциацията на
собственици на аптеки.
Пациентски организации
твърдят, че хаос и известна
нервност може да има само в
началото.
„Това е една възможност да се
упражни контрол в реално време
какво точно се случва на
пациента”,
смята
Пенка
Георгиева,
пациентска
организация „Заедно с теб".
Вземането на отпечатъци
няма да важи за пациентите със
спешни случаи.
Други промени обещават
край на проблемите с
направленията за преглед при
специалист. Всеки пациент ще
получава, поне по едно
направление
на
месец,
независимо кога отива при
личния си лекар - в началото или
в края на месеца.
NovaNews.bg
Редактор: Моника
ПАНЧЕВА

От април ще влизаме в
болница и аптека с пръстов
отпечатък.
Държавата твърди, че така
по-лесно ще контролира
източва ли се Здравната каса и
продават ли се лекарства под
масата.
Улеснява ли регулацията
бизнеса
и
най-вече
пациентите? Отговор на
въпроса търси репортаж на
Нова ТВ.
До началото на април всяка
болница и аптека трябва да си
купи апарат за пръстова
идентификация. След което
устройството ще се свърже със
софтуера на Здравната каса.
„Тече самата процедура по
обществена поръчка за избор
на изпълнител в Касата на това
нещо”, заяви здравният
министър Петър Москов.
С помощта на софтуер
пръстовият идентификатор ще
преобразува в код от числа, под
който всеки ще фигурира в
регистрите на Касата. Така,
когато влезем в болница или
купуваме лекарства, ние ще
оставяме следа.
„Така всичко може да бъде
проследено. Дали някъде в
някоя аптека някой се опитва
да прави паралелен износ с
фиктивни рецепти”, заяви зам.министърът Ваньо Шарков.
Пациентите и бизнесът

Малки обяви
до 10 думи

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒ
за вестник
"Балчишки
телеграф”
Договаряне по
телефона
0899 65 52 49
/М.Костова/
и
0579 7-37 97
/Д.Димитрова/

Еднократно за 2 лв. се приемат до
вторник в офиса на редакцията хотел "Балчик"

тел.0899 65 52 49
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гр. Балчик ул. “Ком” 11

ПРЕДЛАГА
зимни гуми втора
употреба, нов внос от
Германия
тел.: 0896/ 442 526

* Обяви * Обяви * Обяви *

*Изкупувам земеделска
Купувам
земя, малки и големи пар*Изкупувам земя в об- цели, във всички райони на
щините: Балчик, Каварна, Добруджа, Североизточна
Шабла, Г.Тошево и България. Изгодни цени.
Вар ненс ка
о блас т. Тел: 0887 240 569 От 9.00
Подготовка на документи. до 18.00 часа. /5-2/
Тел: 0885 83 83 54,
*Купувам земеделска
0579 7 70 11
/45-2/
земя в община Балчик,
*Купувам земеделски земи Каварна,
Шабла,
в Балчишки,Каварненски,Ген. Ген.Тошево. Съдействам
То шевс ки, Доб рички, за документи. Тел.0895 71
Тервелски, Тутракански, 83 83; 09888 79083 /10-7/
Силистренски и ВарненсПродавам
ки регио ни. Т ел: 0878
*Продавам Опел Вектра,
462784, 0886462784 /8-8/ 1,8i, 115 к.с., газов инжек-

цио, 1996 г. 220 835 км., металик, напълноопслужен, ремъци, свещи, масла, филтри;
предни въздушни възглавници, централно заключване, халогенни фарове за мъгла, зимни гуми. Цена: 3300
лв. Тел:0899 929 600 /10-4/
*Продавам: 1. В с.
Соколово къща, с прилежаща
площ 1718 кв. м. 2. Градинска
площ в с. Соколово, без
постройка, 1500 кв. м. Двата
парцела са съседни. Цена по
споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28 /7-5/

* Продавам изгодно парцел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст.планина" до пожарната и летище Балчик с лице на
асфалтов път. Стара цена 25
000 лв., нова цена 20 000 лв.
*Продавам голям ап. в ж.к
Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 440 709
*Продавам
тристаен
апартамент, тухлен, етаж 2,
ул."Дионисополис" №24
Тел. 0895554040 /10-1/
*Продавам
тухлен,
едностаен,
обзаведен
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699 /10-3/
*Продавам двустаен
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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)
Шо фьор ски курс ове П.Пенев тел. :088/8 99 3710
Б Е Н З И Н О С ТАН Ц И И

"Л афи" - тел. 7-65-70
“ Калипс о” - тел. 7 30 67; о фис 7 24 86
“ По по в - Ко мерс ” - Д АП Тел: 7 39 37
ПЪ ТНА ПОМ ОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 в секи д ен о т 820ч ., с ъб ота от 9.00 - 20. 00 ч ., нед еля - по чивен д ен
Аптека " Фарм а" - ж.к. "Б алик" тел. 7-29-31
9. 00 - 13. 00 ч ., 15. 00-19. 00 ч . съ бо та и нед еля
- поч . д ни
Д Р О Г Е Р ИЯ “А Н И ”, В ХО Т Е Л ‘ М А Р И Н А
С ИТ И’ . ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИК ЛИНИК А
Телефо нна централа - тел. 7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /д ено но щно/
ЧАС ТНИ ЛЕКАР СКИ К АБИНЕТИ
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 Бе киров - инте рнис т и G P. Ул. “П лиска” №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:08 86 199 790
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
Н О ТАР И УС И
Св етлин И лче в-ул. "Че рно м оре" 28 ,те л.7 -3 0-1 2 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
ВЕТЕР ИНАРНА Л ЕЧЕБНИЦА 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
по г ре б е ния - д е но но щ но ; из раб о тва и м о нтира
пам етници, сним ки.
Оте ц Страти я - тел. 7 51 36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
Б ИБ ЛИ ОТЕКИ
при ч-ще "П.Хиленд арски"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
ГРАДС КИ ИСТОРИ ЧЕС КИ МУЗ ЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
ЕТНО Г РАФСКА
КЪ Щ А
9 . 0 0 - 1 7. 0 0 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕР ИЯ те л. 7- 41- 30 9. 30 -1 2.0 0ч .; 12 :3 018:0 0ч.
ПОЛИ ЦИЯ тел. 166; 7-24-3 1; 7-2 4-32
П РО ТИ ВО П ОЖАР НА ОХ РАНА те л. 16 0
ПО ЩА И ТЕЛЕГРАФО ПО ЩЕНС КА СЛ УЖБА
Паричен салон 7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00; неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛ ЧИК”
рабо ти целог одишно. тел: 7-2 8-09
ИНТЕРНЕТ - Bal chi k.Net - тел. 7 50 34

Öåíè çà ïóáëèêàöèè

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.
Разни
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
*Давам
магазини
на
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
търговската улица на кв."Левски"
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни
/105 кв.м.; 35 кв.м. 70 кв.м./ Тел.
вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%
0886 74 67 61 /2-2/
апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699 /10-3/

*Давам
под
наем
БОКСОНИЕРА в бл.35,
дългосрочно. Тел: 0888 70
2805/1-1/
* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парце ла о т 1 718 кв. м. и
1500 кв. м в с. Соколово
Те л:0 52/ 3419 81; 08 99
42 33 28 /7-5/
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