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ОВЕН
Тази седмица не се колебайте да
рискувайте, ако това се окаже път към
успеха ви. Притежавате нужният потенциал
за да се справите успешно със задачите,
които си поставяте. Търпението също няма да ви е излишно.
Седмицата е свързана и със значителни парични
постъпления за част от представителите на знака.
ТЕЛЕЦ
Тази седмица успявате бързо да се
приспособите към всяка нова ситуация. Не
прекалявайте с ласкателствата и бъдете посдържани в отношенията си с непознати.
Прекомерната ви чувствителност може да ви изиграе лоша
шега. Имате интересни идеи, които ще трябва да почакат
по-благоприятен момент за реализация.
БЛИЗНАЦИ
Тази седмица благоприятства напредък
във всички насоки. Възползвайте се
максимално
от
обстоятелствата.
Здравословни проблеми могат да се обадят,
затова вземете своевременно мерки. Използвайте познанствата
и контактите, които имате пълноценно. Имате шанса да
получите онова, към което се стремите в личен план.
РАК
Тази седмица обещава да бъде от найуспешните ви напоследък. Какво по-добро
начало на седмицата. Одобрението на
околните ще ви съпътства на всяка крачка.
Не пренебрегвайте ангажиментите си в
личен план. Можете да направите много за да облекчите
положението си. Всичко зависи от вас. Действайте разумно
и деликатно.
Л ЪВ
Оч акв а в и срав ни телно спокой на
седмица. Отдавна плануваните покупки е
добре да почакат. Семейни те ви
ангажименти ще са с предимство. Там не
ви очакват някакви изненади, просто има неща, които не
търпят отлагане. На някои от вас ще им се наложи да
пътуват по работа.
ДЕВА
Тази седмица започва с редица
ангажименти, но и с добро настроение. За
някои от вас предизвикателствата са
стимулиращи. Можете да успокоите
темпото в личен план. Там ще се радвате на разбирателство
с всички около вас. Ще бъдете приятно изненадани от
предложението, което получавате.
ВЕЗНИ
Тази седмица ще трябва да положите
достатъчно усилия, за да останете доволни
от себе си. Работата ви ще е напрегната.
Очакват ви доста ангажименти, но ако
разпределите времето си правилно ще успеете да
съхраните свежо настроението си през цялата седмица.
Обърнете внимание на въпросите, вълнуващи сърдечния
ви партньор.
СК О Р П И О Н
Особено успешна седмица очаква онези
от вас, чието ежедневие е непосредствено
свързано с изкуството. Не се спирайте,
всичко е във ваши ръце. Непредвидени
разходи могат да объркат плановете ви, но за кратко.
Приемете с чувство за хумор всичко, което ви се случва в
личен план. Едва ли ще е нещо, което да ви притесни.
СТРЕЛЕЦ
Някои от вас ще трябва да се съсредоточат
повече върху професионалната си ориентация.
Потърсете скритите таланти в себе си и ги
оползотворете. Не мислете, че това, с което се
занимавате е единственото, на което сте способни. Използвайте
потенциала си пълноценно. Времето работи за вас.
КО ЗИ РО Г
Очаква ви успешна и динамична
седмица. Имате шанса да постигнете
целите си във вида, към който сте се
стремили. Опитайте се да извлечете
максималното от всичко, което ви се
предлага. Вечерта направете удоволствие на семейството
си с приятна изненада. Усмивките им ще ви накарат да се
почувствате чудесно.
ВОДОЛЕЙ
Успешна седмица предстои на онези от
вас, които се занимават с творческа дейност.
Имате прекрасни идеи, необходимо е само
да пристъпите към изпълнението им. Не
мислете за другите, съсредоточете се върху собствената
си работа.
РИ БИ
Работете по задачите на седмицата, за да не останете
неприятно изненадани. Усилията може и да
не ви донесат удовлетворение, но това е
моментно стечение на обстоятелствата.
Устремени сте към нова любовна връзка с
представител на огнените зодии. Не действайте прибързано
и можете да се надявате на успех.
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Да им завиди човек на
търпението, волята и
желанието, с които са
въоръжени възрастните българи. Скътали в
рамките на спомена
всичко, което са чували
и научили от бабино
време, сега го пренасят
като чуплив дар през
времето на забравата. С
такъв трепет искат да го
предадт и на своите
внучета.
Да не забравяме, че
тази 2012 г. е световна,
точно в тази насока. Нека децата не забравят
„Днес каквото баба ме
научи, ще предам на
свойто внуче”. Това
усетихме и на сцената в
НЧ „П.Хилендарски”
гр.Балчик, събота, 4 август. На този ден се проведе Националният преглед на любителските
състави на пенсионерските клубове. Списъкът за участие бе дълъг.
От 9.00 ч. до 18.00 ч. се
лееха песни от цяла Североизточна България,
та чак до Балкана.
Цъфна българската
земя от носии и багри.
Очите ти се просълзяват
от умиление и от българското слово, което
говори с мелодия, дошла с ехото на времето.
Те ни пренасят къде ли
не – на хорото, вечният
кръг на българите; на
седянката при моми и
момци, символ на трудолюбието; сред просторната житница на
България – Добруджа и
нейните работливи хора, добри и кротки добруджанци; сред бунтарите на Балкана – веч-

ни защитници на българщината; на мегдана
по села и градове, с гайди, кавали, тъпани и
акордеони.
Сред специфичния
неравноделен такт на
народната ни музика се
провираха като морски
бриз и нежните лирични песни с шлагерно
звучене. Много красота и пробуждане на забравени чувства от младостта имаше в семейния дует Иванови от
Плиска. Макар и на такава възраст, гласовете
им са толкова приятни
за слушане. Съставът от
Кипра,Варненско, също
бе много различен от
другите. Аранжировката на авторските песни,
които слушахме за първи път, ни накара да замълчим, като че ли релаксирахме. Клубовете
от Габрово и Дряново
са открили подходяща
сцена и публика за своите изпълнения, които
носят полъха на градската среда. Прави впечатление, че на сцената
се появяват и мъжки певчески групи. Чест и почитания на смелчаците.
С изпълненията си те демонстрират, че мъжете
са винаги патриотично
настроени за опазване
на националните ни
ценности.
Емблематичната българска песен „Хубава
си, моя горо”, изпълнена прочувствено от групата на клуб „Възраждане” Балчик, ги изкачи на
почетно място в стълбицата на фестивала.
Ръководителката им Не-

велина Георгиева и тази година демонстрира
нещо ново – използва
диск при съпровода, за
да може с дирижиране
да извае песента до съвършенство, с което да
въздейства максимално
върху душевния мир на
слушателя. За бардовете от Варна може да се
кажат само хубави неща. Те изпълняват песни от нашето време.
На сцената в Балчик
всички пенсионери –
изпълнители показаха,
че българите са потомци на Орфей и са от гласовити, по-гласовити.
Върви им народното
пеене, градският шлагер, закачката, задявката, но никога не се отклоняват от извора. Това
го доказват и доста от
съставите – Соколово,
Гурково, Оброчище,
Добрич, Александрия,
Кубрат, Разград и др.
Общо взето всички състави показаха, че са пораснали, както в своята
визия на сцената, така и
в изпълненията си. Нямаше група, която да не
заслужава аплодисменти. Общинският пенсионерски хор, с диригент
Т.Тодоров, с подбора на
песните и музицирането им, представени конкурентно, бяха приети с
разбиране от публиката.
Възрастните хора не се
изплашиха от сахарската
жега. Готови бяха до край
да се раздават, стига да
има кой да ги слуша.
Ще ги чакаме отново
догодина. Балчик е отворена сцена за всички.
Пенка ДИМИТРОВА

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
*Купувам земеделска земя
в Гурково, Царичино,
Тригорци,
Соколово,
Дропла, Кремена, Сенокос, Балчик. Изготвям документи.
Тел: 0888 427 288, 0895,
718 383
/3-1/
*Купувам земеделска земя
в общ. Балчик, Каварна, Г.
Тошево, Шабла, Добрич,
Крушари. Плащам веднага.
Тел: 0888 427 288,
0895, 718 383
/3-1/
*Купувам апартамент
без посредник.
Тел: 0895 733 993
*Купувам зем. земя в
Балчик, Царичино, Гурково, Тригорци, Соколово,
Сенокос, Змеево, Дропла,
Храброво.
Тел: 0886 462 784; 0878
462 784
/2-1/
*Купувам зем.земя в Каварна, Шабла, Дуранкулак, Ген. Тошево, Добрич,
Тервел, Тутракан, Силистра.
Тел: 0878 462 784; 0886
462 784
/2-1/

Продавам
*Продавам къща в с.
Одърци, 1600кв.м двор.
Тел: 0888 403 211 /4-3/
*Продавам изгодно
парцел 640 кв.м в
регулация, на ул. “Ст.
планина” до пожарната и
летище Балчик с лице на
асфалтов път.
Цена по договаряне от
собственика, 0% комисионна.
Тел: 0889 614 762 /4-2/
* Продавам микробус
“Форд Транзит”, 15+1,
лицензиран, 2000 г., може
и с работно място договаряне
Тел: 0886 746 761
*Продавам вила в гр.
Балчик, в.з “Бели скали”,
500 кв.м двор, 360 кв.м застроена площ, два закрити гаража, отлична панорама, 4 етажа - р-н. “Двореца”.
Тел:0899 436 312 /4-4/

Разни
*Давам магазини под
наем (подходящи за месо и
зеленчуци)
Тел: 0898 727 944 /5-1/

*Давам гараж под наем
в бл. 35.
Тел: 0579 7 63 39
0888 702 805 /4-1/
*”Познай себе си” чрез медитация -“Експеримент за Истината” (безплатно) в клубчето в квартал “Балик” - албенския блок - партера, южно до
вх. Б. Всеки вторник и четвъртък от 18 ч. Тел: 0882 292 370
- Проданова
/2-2/
*Под наем гарсониера в
гр. Добрич, бул “25 септември” №39.
Тел: 0888 403 211 /4-3/
*Търся квартиранти

за самостоятелна боксониера, напълно обзаведена, с климатик, без
хазяи във Варна близо
до лятно кино “Тракия”.
Тел: 0889 888 972
052 780 908
052 803 248
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-21/
*Младежки студентски
бригади, стажове и специализации - Англия,
Италия, Кипър.
Тел: 0889 636 280 /10-3/

9 август - 15 август 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 Рибарски пл.) 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
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
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 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, 8.00 - 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 /
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