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ОВЕН
През тази седмица ви очакват приятни
изненади. Бизнес делата ви се развиват по
начин, по който дори не сте се осмелявали
да прогнозирате. Ще се наложите
убедително и без конкуренция. Не се колебайте да приемете
това, което ви се предлага. А то наистина ще бъде добро.
Партньорът също ще ви зарадва с неочаквано предложение.

12 май - 18 май 2011г.
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ТЕЛЕЦ
Имате възможности за изява. Ако
бизнесът ви е в търговията, вие сте
късметлии. Все пак бъдете коректни към
клиентите си. Опитайте да се отнасяте и
по-толерантно към близките си. Ако изгладите
недоразуменията си с тях, близките дни ще ви се сторят
по-приятни.
БЛИЗНАЦИ
Забравете за страстта си към хазарта.
Късметът ви работи в съвсем друга насока.
Не се захласвайте по скъпи вещи, моментът
не е подходящ за това. Приемете подоверчиво съветите на ваш близък, особено ако се отнасят
до обещаващи инвестиции. Но не забравяйте, че да успеете
трябва да действате. Всяка мудност ще ви навреди.
РАК
Повярвайте си и ще успеете. Седмицата
ви предлага разнообразни срещи, и ако
вложите цялото си очарование имате шанса
да ги направите много ползотворни. Не
прекалявайте с ласкателствата и вложете повече старание
в работата си. Навлизате в нов етап от развитието си и
това носи нови предизвикателства.
Л ЪВ
Седмицата започва повече от успешно
за вас. Ако успеете да поддържате
ентусиазмът си, дребните проблеми съвсем
ще изчезнат. От не ангажиращ разговор ще
ви хрумне много добра идея, която при малко упоритост
ще успеете да реализирате. Не се поддавайте на негативни
емоции.
ДЕВА
Седмицата е многообещаваща за вас.
Удачна е за предприемане на нови
инициативи във всички области, като
шансовете ви в бизнеса са особено добри.
Новини от далече може би ще променят плановете ви за
близкото бъдеще и ще ви върнат от там, от където сте
тръгнали, но това е за добро.
ВЕЗНИ
Красноречието и
чаровното ви
излъчване ви правят желан събеседник. Ако
имате недоразумения с близки или познати,
с лекота ще ги разрешите. Разбира се, че
ще има моменти, когато няма да горите от желание за това
или онова, но на фона на всичко останало те ще са
несъществени.
СК О Р П И О Н
Ще бъдете принудени да се занимавате с
нещо, което не ви е по вкуса. Това ви отнема
много енергия и ви прави раздразнителни.
От вас зависи дали ще разрешите проблема
във ваша полза. Твърде възможно е да се разочаровате от
ваши близки, особено ако се касае за имуществен въпрос.
Но и вие имате права.
СТРЕЛЕЦ
Сравнително успешна седмица за вас.
Плановете ви са осъществими.Ще ви се
отдаде възможност да реализирате част от
тях. Няма да ви липсват моменти, в които
ще бъдете много натоварени и е възможно да сгрешите.
Можете да разчитате на приятни мигове с вашия сърдечен
партньор, въпреки леката умора.
КО ЗИ РО Г
Деловите срещи, оито ви предстоят
значително ще разширят кръга ви от
познати. Не е изключено да се запознаете с
твърде интересни хора, с които да
предприемете съвместна дейност. Не отлагайте важни
ангажименти. Шансове за безработните и търсещите.
Хармония в дома и с близките хора.
ВОДОЛЕЙ
На работното ви място предстои
промяна, която открива добри възможности
за вашето издигане. Възползвайте се от това
и положете необходимите усилия, за да
покажете на какво сте способни. Бъдете по-инициативни
и пробивни и ще спечелите. Наред с това трябва да се
погрижите и за здравето си, защото са възможни проблеми.
РИ БИ
През тази седмица бъдете изключително
предпазливи. Може само една неволно
спомената
дума
да
ви
създаде
неприятности. Контактите ви ще са много
интересни, ще се запознаете с интригуващи личности.
Следвайте интуицията си по отношение на лични въпроси.
Каквато е реакцията ви, такъв ще е и изходът.
/Балчишки Телеграф/
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Предлага на своите клиенти
за всички празници
разнообразни стоки на
промоционални цени.

За контакти: 0579/7 65 11

/3-2/
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Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Извършва хидроизолация на покриви по всички
технологии, ремонт на покриви, монтаж на конструкции,
монтаж на улуци, водосточни тръби, монтаж на
ламарина, битумни керемиди, ондолин, монтаж на гипс
картон, на теракот и фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,
с договор и гаранция

Òåë:0899 175 266
0887 716 779

/4-1/

* Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам
*Продавам 3-стаен
апартамент в гр. Балчик
, къща в с. Кремена + 26
дка земя.
Тел: 0878 796 174 /4-2/
*Продавам газова
печка, газов бойлер,
проточен бойлер.
Тел: 0886 46 12 15 /2-1/

Купувам
*Купувам земеделска
земя в Балчик, Гурково, Царичино, Тригорци, Соколово, Змеево,
Дропла Тел: 0878 438
684, 0899 457 479

Разни
*Търся почасова работа след 20:00ч. “камериерка, чистачка, миячка, детегледачка.
Тел: 0897 404 057 /2-1/
*Монтаж на домофонни

уредби и SOS ел. услуги
Тел 0887 635 71 /10-1/
*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 /10-3/
*НСИ изплаща в Банка
ДСК хонорари на всички
преброители, консултанти
и др. сътрудници в преброяването. Същите трябва да попълнят данъч
ни декларации в ОбА.
*Продавам
четири
двойки фазани по 40 лева
двойката.
Тел. 0899 836 964

*Рекламна агенция
“BKdesign”
Компл.
“Марина Сити” предлага;
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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 /10-1/
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

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/
раб време 8-12; 15-18.30 ч. събота 9-12.30 ч.
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 Прахалчева -Хирург Хомеопатия 0887/484 957
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” 089/7 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”
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във всички пощенски станции
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“Рива” / до Музея /
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