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ОВЕН
Справяте се чудесно със задълженията си. Добре ще е,
ако не се ангажирате с чужди проблеми. Вашите
оригинални идеи ще намерят реално приложение и това
ще остави у вас чувство на задоволство. Самочувствието
ви ще се подобри и от финансовата независимост, която
създавате за себе си.
ТЕЛЕЦ
Ще се радвате на активност и динамика на събитията.
Онези от вас, които ще участват в изпити, интервюта,
конкурси ги очаква успех. Разкриват се благоприятни
перспективи за лично усъвършенстване. Намерете време
за разтоварващи мигове с любими хора. Идеите ви са на
път да се реализират, но ви е нужно повече търпение.
БЛИЗНАЦИ
Делата ви ще бъдат успешни, ако проявите търпение и
оставите обстоятелствата да работят във ваша полза.
Харчете по-малко от заработеното и ще имате повече.
Ако споделите почивката си с любимия човек ще
неутрализирате напрежението от седмицата и ще се
заредите с нови сили. Очакват ви приятни емоции.
РАК
Ще постигнете значителни успехи, с които ще утвърдите
позициите си. Седмицата обещава да потръгне добре още
от началото, но от вас зависи дали ще съумеете да удържите
емоциите си. Възможно е околните да злоупотребят с
вашата отстъпчивост. Това можете да победите единствено
с категоричност.
ЛЪВ
Постигате забележителни успехи при решаването на
възникналите проблеми в професионалната сфера. Не
търсете у другите причина за несгодите си. Обърнете
внимание на собственото си поведение. Рано или късно
трябва да направите важен избор в личен план, колкото и
да не ви се иска.
ДЕВА
Стойте настрана от обстоятелства, в които се налага да
действате против волята си. Имате желание да разчупите
рамките на еднообразното ежедневие, което ви кара да се
чувствате некомфортно. Направете го и бъдете сигурни,
че това ще ви донесе енергия и уют.
ВЕЗНИ
Старайте се да не насилвате събитията. Обмисляйте всяка
своя стъпка. Ще чуете добри новини, които ще ви накарат
да чертаете планове за бъдещи професионални проекти.
Освен това ви предстои постигане на успешни
договорености. Лутанията ви са на път да се свършат
окончателно. Поемате нови отговорности.
С КО РП ИО Н
Повечето от вас ще се съсредоточат върху
професионални теми. Отложете категоричните отговори
за след време, когато бихте могли да ги прецените далеч
по-трезво. Седмицата е подходяща за започване на нов
проект или нова връзка. Началото е обещаващо и има
всички шансове да останете доволни от постиганотото.
СТРЕЛЕЦ
За препоръчване е да се съсредоточите само върху най
- важното за вас. Не разпилявайте енергията си за
незначителни неща. Обмислете добре професионален
проект, без да правите прибързани стъпки. Това ще ви
гарантира по следващ успех. В семейството си играете
ролята на балансиращ фактор.
КОЗИ РОГ
Очакват ви важни дела и с усърдие и упоритост сте на
път да ги реализирате. Бъдете практични, въздържайте се
от необмислени разходи, особено покупки на скъпи вещи.
Самочувствието ви е високо, и за това има заслуга
засиленият интерес към вас на представител от
противоположния пол.
ВОДОЛЕЙ
За да постигнете целите си е добре да владеете емоциите
си и да подхождате трезво към задачите си. Не бъдете
недостъпни за хората, които са насочили вниманието си
към вас. Здравето е възможно да ви създава проблеми. В
интимният ви живот предстоят вълнуващи моменти, човека
до вас ви прави особено щастливи.
РИ БИ
Тази седмца може да бъде напрегната, ако не съумеете
дипломатично да разрешите конфликтите. Използвайте
силата на разума си и очарованието, което излъчвате за да
постигнете повече. Не се отказвайте от съдействието на
колегите си, те могат да направят повече отколкото си
мислите.
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Народен хор “Росна китка”, с ръководител Стойка Георгиева бе поканен
специално за участие в телевизия СКАТ София. За дейността на хора се
изказа общинския съ ветник Иванка Бъ рзакова, а за Клуба на
военноинвалидите и военнопострадалите - неговият председател Стойка
Георгиева. Фото: Венцислав ДИМИТРОВ

Ветроходната регата "Балчик" - правоприемник на регатата "Калиакрия",
се проведе през почивните дни по маршрут Балчик – Албена – Златни пясъци
и обратно. В нея участваха 32 яхти от страната, разделени в пет класа. Заради
безветрие през първия ден гонки нямаше, а през втория състезанието започна
след продължително изчакване на вятър с необходимата скорост.

На специална церемония в ДКИ КЦ “Двореца” Балчик бе приета за член на
Интернешънъл Инер Уийл (ИИУ), женската организация към Ротари клуб, специалистката
в сладкарския бизнес на “Шоколино” Балчик - Красимира Иванова. Тя е завършила
начална педагогика и изобразително изкуство. Има син и дъщеря.
От самото създаване на ИИУ подкрепя дейността на ротарианките от град Балчик.
Снежанка Желязкова, председател на ИИУ Балчик и връчи отличителния знак на
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/Б.Т./

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

*Фирма изкупува неограничено количество земеделска земя в общини:Балчик,
Каварна, Шабла и Г. Тошево.
Тел: 0885 83 83 54,
0579 7 70 11
/45-41/
*Купувам земеделски земи
в Балчишки,Каварненски,Ген.
То шевс ки, Доб рички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненски регио ни. Т ел: 0878
462784, 0886462784 /8-4/
*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи парцели, във всички райони
на Добруджа, Североизточна България. Изгодни
цени. Тел: 0887 240 569 От
9.00 до 18.00 часа. /5-2/

*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна,
Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-2/
Продавам
* Продавам спешно
тристаен апартамент в ЖК
“Балик”.
Тел:0886 821 131 /1-1/
* Продавам двустаен
апартамент, 70 кв.м., ет.4,
на ул.”Л.Каравелов” в
Балчик. Тел. за контакти
0886 46 12 15 /10-10/
*Продавам газов бойлер;
газова отоплителна печка;
проточен ел. бойлер.
Тел: 0886 461 215 /4-4/
*Продавам Опел Вектра,

1,8i, 115 к.с., газов инжекцио, 1996 г. 220 835 км., металик, напълно опслужен,
ремъци, свещи, масла, филтри; предни въздушни възглавници, централно заключване, халогенни фарове за
мъгла, зимни гуми. Цена:
3300 лв. Тел:0899 929 600 /
10-9/
*Продавам:1. Вс. Соколово
къща, с прилежаща площ 1718
кв. м. 2. Градинска площ в с.
Соколово, безпостройка, 1500
кв. м. Дватапарцела сасъседни.
Цена по споразумение. Тел:
052/ 34 1981; 0899 42 33 28 /
4-4/
*Продавам изгодно парцел 640 кв.м в регулация,
на ул. "Ст. планина" до по-

жарната 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 апартамент
в Балчик, ж.к."Балик",
бл.36, ет.5, с асансьор,
парно, 124 кв.м. +гараж
+маза.Тел.0883 33 38 34 /
5-5/

Разни
*Рускиня с английска
филология търси работа.
Тел: 0897 465 260 /10-6/
* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела от 1718 кв. м. и
1500 кв. м в с. Соколово

Тел: 052/ 34 19 81
0899 42 33 28 /4-4/

* Ремонтна вили
Тел:0895037550/30-19/
* Квалифецирани уроци всички нива ивъзрасти,по немски език. Мария Господинова
Димитрова (немска филология)
Тел: 0885 72 57 12 /10-7/
* Давам под наем стая за
двама души, с ползване на
кухня, за летния сезон, в
центъра на град Балчик.
Тел.0885569675 /2-2/

Ресторант
Балчик” предлага
разнообразно
обедно меню.
Тел.: 0579 / 7 28 09
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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 Рибарски пл.) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25,
12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски
Балч ик - Гробище н парк /стар и нов /- от Пл.
“Рибарски” 8.50; 10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00 (без неделя); 8.00; 9.20; 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
Добрич-Балчик 07.10;08.30;09.30;10.00;12.20;15;15.30;18.30
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.14/без
с.и н./; 13.30; 15.05 (само с.и н.) 15.30;16.30; 17.20;18.00;18.10
Варна-Балчик 09:30;13.30;18:00
Балчик-Шабла 8.30;9.10/само с. и н. 9.50;13.20;16.00;19.20
/на болницата/
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 08:30; 9:50; 10.24; 13:20; 14.25; 16:00
Балчик-Гурково-Тригорци 7.30; 16.15
Балчик - Дъбрава 15:20
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква 14:00
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-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
Автобуси “Етап”; Тел: 0894344049
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕНЗИНО СТАНЦИИ
"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
9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни
Аптека “ЕЛДИ’- партерен етаж на Медицински център
от пон.до петък от 8 до 20 часа, съботаот 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 Владимиров - 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
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
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 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
Отец Георги Петков - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще"П.Хилендарски"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
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
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Балчик, улица “Ком” № 11
Тел: 0896 44 25 26 /5-3/
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