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ОВЕН
Очаква ви натоварена седмица. Вероятни
са проблеми в личен план и това се дължи
най-вече на нетипичната за вас критичност.
Заявете претенциите си аргументирано и
не се колебайте да ги отстоявате. Все пак бъдете умерени
и способни да правите компромиси. Намирате нещо, което
търсите отдавна.
ТЕЛЕЦ
Възможно е конкретен въпрос, свързан с
деловите ви ангажименти да ви струва
усилия. Ще се справите и ще получите
заслужени овации от околните. Не
пренебрегвайте семейните си ангажименти. Точно сега
близките ви се нуждаят от вниманието ви. Правите големи
планове за седмицата, предстои ви немалко работа.
БЛИЗНАЦИ
Тази седмица ви се отдава реалната
възможност да свършите всичко онова,
което ви е убягвало досега. Внимавайте с
подробностите. Не ги омаловажавайте,
защото може в даден момент да се окажат твърде важни.
Разбирате се добре с околните и това ви носи допълнителни
дивиденти.
РАК
Тази седмица е възможно да се окаже
много важна за професионалната ви
реализация. Проект, върху който работите
от дълго време и възлагате големи надежди,
ви носи успех. Започвате седмицата с добро самочувствие.
Съвсем скоро ще получите необходима информация.
Прилагате идеите си наяве и се радвате на добри резултати.
Л ЪВ
Д обре ще е, а ко още в н ач а лото н а
седмицата определите приоритетите си.
Вероятн о ще в и се н а ложи да
кон та ктув ате с много хора. Възможн и
са п роти в ореч и я, за тов а бъдете г ъв ка в и . Въп реки
всичко, можете да се справите чудесно, ако използвате
дипломатичността и чара си.
ДЕВА
Предстои ви приятна и ползотворна
работна
седмица.
Ако
търсите
възможности за допълнителни доходи,
шансът ще ви се усмихне. Ще се наложи да
направите малък компромис в името на професионалното
си развитие. Разбирате се чудесно с хората около вас и се
радвате на тяхната подкрепа.

Четвъртото издание
на ветроходната регата “Kaliakria Cup”, организирана от Морски
клуб “Балчик” и ваканционен комплекс
Kaliakria Resort, вече
е в историята. С имената на победителите,
победените, щастливците от томболата (за
наградите на moiklub и
тази в търсенето на
вятъра в трите състезателни дни), с поредните гръмки купони.
Слабият и на моменти липсващ вятър по
време на регатата затрудни и поизнерви уча-

стниците в ІV ветроходна регата “Kaliakria
Cup“.
Решениета на съдиите бе да скъсяват
етапите. Победители в
регатата в клас IRC
Racer са:Екипажът на
Xtrema с шкипер Пламен Георгиев от яхт
клуб “Капитан Георги
Георгиев-Порт Варна.Втори се нареди
екипажът на : Evil
Woman от яхт клуб
“Свети Николай” (Сф)
с шкипер Николай Медаров , а на трето място остана екипажът
на Petra от ветроходен

клуб “Понтос” (Варна) с шкипер Никола
Дуков. В IRC Cruisers
победител е екипажът
на Nord от яхт клуб
“Черноморец” (Бургас) с шкипер Георги
Калоянов.
В Националния спортен клас Conrad 25 R
пръв е екипажът на
“Арнеб” от яхт клуб
“Черноморец” (Бургас) с шкипер Валентин Николов, а в “Свободен Рали” - “Кастор” от яхт клуб “Варна” с шкипер Светлозар Лазаров.
Васил МИТЕВ

ВЕЗНИ
Очакват ви резултатни занимания.
Въображението ви е особено продуктивно,
и ако го направлявате в подходящата
насока, може да постигнете нещо
изключително. Бъдете по-търпеливи с близките си и
проявете повече толерантност. Добри отзиви получавате
за своя идея и това допълнително ви мотивира.
СК О Р П И О Н
Успешна седмица във всяко едно
отношение. Възможен е делови успех или
перспективна финансова операция. Радвате
се на ползотворно сътрудничество с хората
около вас. В интимния ви живот също ви предстои приятна
изненада. Най-после получавате онова, към което отдавна
се стремите.
СТРЕЛЕЦ
Тази седмица ще е наситена с интересни
срещи и желани от вас събития. В
приповдигнато
настроение
сте
и
постъпките ви се приемат много добре от
околните. Възползвайте се от по-добрата си позиция за
момента. Можете да постигнете напредък, ако насочите
правилно ситуациите. Очаквано развитие в личен план.
КО ЗИ РО Г
Започвате седмицата с големи амбиции, а това в случая
предполага и повече усилия. При късмета,
който ви съпътства е реално осъществимо
всичко, което сте планирали. Делови
партньор има привлекателно предложение
за вас. Подхождайте с търпение и повече разбиране към
сърдечния си партньор.
ВОДОЛЕЙ
Успявате умело да се възползвате от всички възможности,
които ви предлага тази седмица. Както в
професионален, така и в личен план можете
да постигнете много. Бъдете отворени за
предложенията на партньорите си. Може
би пренебрегвате много важна подробност, повече
внимание.
РИ БИ
Приповдигнатото ви настроение неминуемо ще се отрази на деловите ви контакти. Професионалните ви ангажименти ви носят приятни емоции и едва ли ще ви натоварват.
Отделете повече внимание на проблемите
на ваш близък. Радвате се на любов и разбирателство в
семейството.
/Б.Т/

* Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам
*Продавам 3-стаен апартамент в гр. Балчик , къща
в с. Кремена + 2,6 дка земя.
Тел: 0878 796 174 /4-3/

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

Разни
*От 1-ви юни 2011г. д-р
Пламен Владов работи в
кабинета си на ул. Б. Янев
срещу бл. 34 в ж.к Балик и
записва
пациенти
по
здравна каса. Работно
Време - понеделник, сряда
и петък от 14:30 до 20:30;
вторник и четвъртък от
7:30 до 13:30; съботаи
неделя - на повикване на тел
0893 90 88 36, 0893 90 88
38, 0898 41 98 15 /10-1/

*Пивница “Червените
камъни” търси да назначи
готвачка за постоянно.

Тел: 0895 700 568, 0898
634 461.
/1-1/
*Търся почасова работа
след 20:00ч. “камериерка, чистачка, миячка, детегледачка.
Тел: 0897 404 057 /2-2/
*Монтаж на домофонни
уредби и SOS ел. услуги
Тел 0887 635 71 /10-2/
*Монтаж, ремонт и профилактика на климатици всички марки. Вентилация
и соларни системи. Ел инсталации, окачен таван, зидария, хидроизолация.
Тел: 0884 985 983 /5-4/
*Заменям апартамент 73
кв.м в ж.к Балик, бл.12 за гарсониера срещу доплащане.
Тел: 0885 428 367 /10-5/
*НСИ изплаща в Банка
ДСК хонорари на всички преброители, консултанти и др. сътрудници в преброяването. Същите трябвада 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; 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 /10-2/
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

9 юни - 15 юни 2011г.
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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/
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” 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
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”
Балчик можете да направите
във всички пощенски станции
на Общината и в книжарница
“Рива” / до Музея /
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