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ОВЕН
Ако имате недовършени задачи не бива
да се впускате в нови начинания. Ще се
справите, а е възможно да получите и
допълнителна подкрепа. Близките ви биха
ви помогнали, ако са наясно с делата ви. Не бъдете
прекалено придирчиви към тях за да не ги засегнете.
Чувствителни сте на тема здраве.
ТЕЛЕЦ
Предложение за съвместен бизнес ще се
окаже добра перспектива за бъдещето ви.
Не се колебайте, може да ви се изплъзне
шанса. Събитията ще ви подсказват, че има
още какво да работите върху собственото си
усъвършенстване. Отношенията ви с интимният ви
партньор се подобряват.
БЛИЗНАЦИ
С добър енергиен тонус сте и това ви
личи. Ако успеете да го съхраните,
повишаване на възнаграждението ви ще
бъде съвсем закономерно. Подгответе се и
за новите предизвикателства на работното място. Със
сигурност няма да скучаете. Ако роднините ви са в
неравностойно положение на вашето, помогнете им.
РАК
Верни на себе си ще търсите онова,
което може да ви донесе най-много
позитивни емоции за момента. Бъдете
внимателни в отношението към партньора
си. Енергичността ви е очевидна и хората ви приемат
без резерви. В служебен план ви очаква повече
натоварване, но може да понесете всичко.
Л ЪВ
Бъдете по-уверени и действайте по
начина, който смятате за най-добър.
Независимо от емоционалното си
състояние ще намерите най-точния подход
за всяка ситуация. Освен това сте създали добра
организация за успешен бизнес. Притесненията ви ще
отпадат и ще се поздравите с материални придобивки.
ДЕВА
Мислите ви са разпилени в много посоки
и не можете да се съсредоточите върху
сериозните си дела. Внушавате си неща,
които е по-добре да не се случват.
Предстоят ви нови срещи с интересни хора. Сега е
момента да покажете колко отговорни сте и да се заемете
с делата от обществена значимост.
ВЕЗНИ
Не влагайте прекалено много емоции в
работата си. С безпристрастната си оценка
ще проявите качества на специалисти и ще
покажете на околните на какво сте
способни. А вашите дадености са очевидни, стига да
пожелаете да ги използвате. Приближавате се до търсена
развръзка.

Цонка Сивкова, Иванка Томова и Стела Дакова по време на Световния ден
на книгата и авторското право
Фото: Г. ЙОВЧЕВ
Този път не като атлетическа дисциплина от 42 км
и 195 м. Става въпрос за
четенето на книги, защото
23 април е определен от
ЮНЕСКО за Световен ден
на книгата и авторското
право. Това се прави, за да
се насърчи в цял свят четенето, издателската дейност
и защитата на интелектуалната собственост и авторско право. Тази дата не е избрана случайно. Според
Юлианския календар на 23
април 1564 г. е роден Шекспир, а 54 г. по-късно умира на същата дата. Според
Григорианския календар
смъртта на Сервантес и Де
Ла Вега също е на тази дата. Тя съвпада още и с рождението на Морис Дрюон,
Владимир Набоков и Мануел Валехо.
За това беше и естествен
изборът на членовете на
балчишкия литературен
клуб „Й.Кръчмаров”, които на 17 април се събраха
в библиотеката на ч-ще
„П.Хилендарски” със стар-

КО ЗРИ РО Г
На мнозина от вас ще се открият добри
перспективи и нищо не бива да ви попречи
да ги оползотворите. Не си губете времето
с дреболии, чакат ви задачи, не търпящи
отлагане. Запазете настроението си и
ведрото си излъчване и в общуването с личност, която
търси път към вас. Не я дистанцирайте.
ВОДОЛЕЙ
Потиснете раздразнението си за да не
влошите отношенията си с близък човек.
Бъдете по-толерантни и открити за успеха
на другите, и насърчавайте позитивните
им опити. Вие можете да го направите. Освен това се
съсредоточете и върху бъдещите си проекти, от там ще
дойдат печалбите ви.
РИ БИ

Очаква приятен и полезен за бизнеса
ви седмица. Нещата ви се подреждат.
Моментът не е подходящ за съвместни
действия с делови партньори. Някои от
вас ги очаква среща, за която само са си мечтали.
Възползвайте се от шансовете, които ви се дават и
направете мига запомнящ се.
/Б.Т./

до себе си и тъй далеч от
тебе – спасена единствено
във времето,/ в което ти
никога не си отиде,/ и никога не ме напусна,/ за да
бъда светлина.”
Каварналийката Албена
Алексиева лаконично ни
съветва: „Помахай с ръка
на всеки влак, / препуснал
покрай бащината къща/.
Последвай го, ако трябва
звездите стигни чак,/ но
после пак при детството се
връщай.”
Да припомним на нашите съграждани издадените
книги на Й.Кръчмаров,
който ни напусна преди 26
години: „Нощен залив” /
1987/, „Сол за живите”/
1992/, „Риза за Христос”/
1993/, „След 20 века” /
1998/, „Полюшвана от вятъра мишена” /2008/.
Последваха и други интересни изказвания, предложения и препоръки да
сме по- човечни и самовзискателни в своя пиетет към
книгата.
/Б.Т./
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СКОРПИОН
Погледнете сериозно на работата си.
Развитието на делата ви зависи до голяма
степен от кондицията ви. Подхождайте с
търпение към бюрократичните неуредици
и не хабете енергията си за дреболии. Проучете въпроса
за инвестиции към дейност, от която очаквате най-добра
възвращаемост.
СТРЕЛЕЦ
По непоколебим начин покажете на света
най-доброто от себе си. Активирайте
деловите си и лични качества. Никаква
странична работа или непредвидени пречки
не бива да ви откажат от намеренията ви. Особено
убедителни сте, когато искате да постигнете своето. Ще
успеете.

ши библиотекар Ив.Томова, която с кратко слово
посрещна творците с добре дошли, а в същия дух
продължи ръководителят
на клуба – Николай Мирчев. Размисли и коментар
на прочетеното през последно време сподели Цонка Сивкова, а от Стела Дакова научихме, че през 1541
г. през България е минал и
Андерсен. Спрял в град
Видин, където преброил
23 джамии и много трудно
му разрешили да разгледа
града.
Георги Йовчев прочете
стихове, посветени на
Й.Кръчмаров от Елка Няголова, която в своята
„Мистична поема за Балчик” споделя: „Ушита е.
Ушита е отдавна от бяло
мълчание ризата за Христос./Само него го няма.Навярно с душата си скита./
нали сродните все се откриват?!”
Керанка Далакманска в
своите „Безсънни мигове”
споделя: „Тъй близко съм

Лудостта около хабилитирането бе съвсем очаквана още преди да се приеме и да се наложи от ГЕРБ)
новия закон ЗРАС. Справка-нови 350 доценти и над
300 професори, сякаш сме
страна като Франция. Имаше сериозни възражения по
много точки, даже Конституционният съд отмени половината от текстовете, но
комисията на Народното
събрание с “ кадри” от
ГЕРБерската скамейка, с
презрение я отмина. Докато при защитата на дисертация кандидатът излага

труда си както преди, аудиторията от пет лица не може да зададе достатъчно, и
то компетентни въпроси
към докторанта. Преди дискусията бе много оживена
и плодотворна. Но по волята и бясната амбиция да стане и НЕГОВА МИЛОСТ
професор, министър С.И.
наложи ЗРАС, закри ВАК,
отвори вратата и науката
премина по неговите думи
от “свински” тръс в
“спринт”. “Велика идея” на
малък човек! Сега всички
блюдолизци до съответния
паша ще станат доценти и
професори. Тепърва ще берем маскарлъците на тези
И(г)нат- професори. Това
ли беше целта на уравниловката, девалвацията на стойностите, аман… на реформата? Приятели, когато
прост поведе прости, всички падат в кенефа!
Сега да помислим заедно,
защо научните звания се пре-

върнаха в длъжности? Пак
на някого му е било по- изгодно да се мисли по инерция. Професор не е благородническа титла, драги балчиклии, а просто название
на заемана длъжност. Кой и
как я заема е друга тема. Или
автономия на ВУЗ, или единна национална система за висше образование. Двете едновременно не могат, защото ще доведат до сегашните
колизии.
п.с. Много ще се запитат
в това мрачно и нещастно
време , как намирам вдъхновение да пиша за академични проблеми. Причината е, че това е част от нас!
И защото ненавиждам тази
армия от некадърни, но нагли индивиди неистово желаещи да излязат напред във
всички сфери на нашето така наречено “мултикултурно” общество!
Инж. Г. ЙордановГого

* Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам
*Продавам стартери,
д ин ам а, гуми и др уг и
части за “Шкода Мадара”,
“ИФА”, “Форд Транзит”
и “Опел”.
Тел: 0899 894 433 /4-1/
*Продавам фризери “Норд - вертикален с 6
чекмеджета и “Liebherr” хоризонтален тип ракла.

Тел: 0899 894 433
/4-1/
*П род а в а м а п а рт а мент НС зад общински
па зар в жк “Ба лик” и
па нелен апартам ент с
об зав ежда нет о.
Тел: 0889 921 187, 0885
011 694
/5-1/
* Продавам гарсониера
в жк. Балик бл. 34 , вх Г
Тел: 0579 7 36 01
*Продавам
микробус

3 май - 9 май 2012г.
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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
Д-р Пламен Владов ж.к Балчик, бл. 34, записва пациенти
по здравна каса. Понеделник, сряда и петък от 14:30 до
20:30; Воторник и четвъртък от 7:30 до 13:30. Тел
0893 90 88 36, 0893 90 88 38, 0898 41 98 15
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
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 в книжарница
“Рива” / до Музея /

“Форд Транзит”, 15+1,
лицензиран, 2000 г., може и
с работно място договаряне
Тел: 0886 746 761

Разни
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-12/
Хотел “Балчик” търси
сервитьори - регистратори
за дневна и нощна смяна.
Тел: 0579 7-28-09
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