ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Ñåäìè÷åí
õîðîñêîï
ОВЕН
Благородните ви пориви освен всичко
друго, ви носят и уважението на околните.
Продължавайте в същия дух и дори и да
срещнете пречки, бъдете уверени, че това
е най-добрият за вас път. Постиженията ви са най-доброто
потвърждение на това. Радостни събития ще съберат много
приятели около вас.

Èçëîæáà “Çîíà çà ñúâðåìåííî
èçêóñòâî. Êîä: Äèäæèòàë”
ïðåäñòàâèõà â Äâîðåöa

ТЕЛЕЦ
Посветете тази седмица на дома и
семейството си и се постарайте да обърнете
внимание
на
нещата,
които
сте
пренебрегвали. В състояние сте да свършите
много полезни неща както за себе си, така и за хората, които
обичате. Любовта ви ще срещне препятствия, но така ще
разберете за истинските чувства на партньора си.
БЛИЗНАЦИ
През тази седмица ще успеете да свършите
повече, отколкото сами сте очаквали. Денят
ще премине според вашите желания - новите
впечатления ще ви обогатят. В личен план
всичко се нарежда отлично. Желания от вас човек споделя
чувствата ви и търси вашата близост. Подгответе се за
пътуване, което ще ви предстои скоро.
РАК
Програмата
ви
за
седмица
е
привлекателна за цялото ви семейство. Ще
се справите с лекота със задълженията си и
ще запазите добро разположение на духа.
Владее ви желание за промяна и тя съвсем скоро ще стане
реалност. Новости свързани с образованието, професията
или контактите ви.
Л ЪВ
Подарете тази седмица на близките си,
особено ако сте семейни. Измислете нещо,
зарадвайте ги, обърнете им повече внимание.
Почивните дни ви се отразяват много добре.
Успявате да се отпуснете и сте неуязвими за проблемите.
Предстои ви да вземете важни решения свързани с
дългосрочните ви планове. Може би и за чужбина.
ДЕВА
Седмицата ще е динамична и изпълнена
с интересни събития. Толерантността ви и
способността да разбирате човека срещу
вас ще ви помогнат да се справите в
заплетена ситуация. Любимият ви човек е приготвил желана
и радостна изненада. Дома ви е мястото, където сте найсигурни в себе си.

ЗОНА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО 3. Код: Диджитал представлява интердисциплинарен фестивал на
изкуствата, представящ
творчеството на близо 100
млади автори от България,
Йордания, Грузия, Латвия,
Полша, Русия, Хърватия,
Чехия и Унгария, с изявен
интерес към дигиталните
форми и тенденции в съвременното изкуство
Тематиката на събитието е мощното и на ра ства що въздействи е н а дигиталните средства за кому н и ка ц и я и тв орч е с ко
изра зяв ан е в ърху младите автори. Особен акцент
е п оста в ен в ърху ролята
на цифровите технологии

в съв ремен ни те п ри ложни и изобразителни изкуств а .
Ц е л т а н а т а з и съ в р е мен на а рт ин терв енци я е
да улесн и в ъзп ри ема н ет о н а в еч е ут в ъ рд ен и т е
кла сически форми на изку ст в о то т а к а , ч е то д а
б ъд е п о-л ес н о в ъ з п р и е м а н о и п о-ле сн о д ос тъ пно.
Инициативата цели да допринесе за междукултурния
обмен в Европа чрез улесняване на преките контакти
между млади автори от различни сфери на изкуството,
с различен национален произход, но сходни интереси
и цели, давайки им възможност за дискусия върху въ-

проси, представляващи интерес за цялата европейска
младеж.
Събитието съчетава обучителни сесии с практически опит, придобит чрез професионално организирани
уъркшоп секции, пленерни
дискусии и полеви творчески лаборатории в областта на съвременните приложни и изобразителни изкуства (аудиовизуални пърформанси, обемни инсталации, фотография, графичен
дизайн, кино и телевизия,
др.)
“Зона за съвременно изкуство. Код: Диджитал” се
провежда за трети път в
ДКИ КЦ “Двореца”.
Balchik.com
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ВЕЗНИ
Желанието ви е да се отпуснете е
разбираемо. Никакви притеснения и
ангажименти няма да смутят спокойствието
ви. Привечер на ваши приятели може да им
хрумне да ви гостуват, пък и вие най-вероятно няма да
имате нищо против. Родителите имат повишени очаквания
от вас и това ви създава напрежение.
СК О Р П И О Н
Тази седмица е непредсказуема и това
май напълно ви устройва. Не се хабете да
се чудите как да угодите на някого.
Направете най-доброто за себе си и се
наслаждавайте на резултата. Ще се изненадате, когато
видите сияещото от благодарност лице на човека, за който
до скоро сте се измъчвали.

Пенсионерски клуб “Младост” гр. Балчик , с председател Георги Андонов
СТРЕЛЕЦ
Бъдете усърдни и не оставяйте нещата
да стават от само себе си. Прекалено много
зависи от вас, пък и ви се е събрала доста
енергия, която трябва само да насочите.
Послушайте сърцето си и действайте, предстои ви
запомняща се седмица. Парите няма да ви бъдат проблем,
ако решите да пътувате.
КО ЗИ РО Г
Пренебрежителното отношение към
желан от вас човек, като че ли не е найпрекия път към сърцето му. Променете
нещо, изненадайте себе си, а и него.
Поканете го на цирк, кино, театър, вечеря, кафе, чай.
Предприемете нещо, не чакайте. Повече всеотдайност в
любовта ще ви направи щастливи.
ВОДОЛЕЙ
На някои от вас им предстои кратко и
вълнуващо пътешествие. Компанията, с
която ще пътешествате ще ви зареди с нови
идеи за свободното време. Ще се
почувствате прекрасно. За други денят предлага работа,
но и добри доходи. Изборът остава за вас. Усмихвайте се
повече.
РИ БИ
Отложете намеренията си свързани с
разширяване на дейността си за по-добри
времена. Тази седмица е удачно да се
съсредоточите върху задачите по дома ви.
Постарайте се да не разочаровате близките си. Много
разчитат на помощта ви. Хармонията, която създавате около
себе си ви прави предпочитани и любими.
/Б.Т./

Ïîçäðàâÿâàìå
всички пенсионери от общината, по повод 1 октомври:
бъдете живи, бъдете здрави! Усмихвайте се всеки ден, затуй,
че слънцето сте вии видяли, тревичка - цвете разцъвтяло, и
облаче, и дъжд, и сняг, макар болежките да се обаждат.
Радвайте се, че Ви има и че сте на този свят.
За вестника предаде по телефона - Анастасия Димова

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
*Купувам зем. земя в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699
/12-6/
*Купувам земеделска земя
в Балчишки, Каварненски,
Шабленски,
Ген.
Тошевски, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски
и
Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,
0886 462 784
/10-4/
Продавам
*Продавам мотопед

Марка: Лифан, производство: Тайван, 49 куб. см,
първа регистрация 10.06.2008 г. Цена - по
договаряне.
Тел.: 0899 233 248
* Продавам апартамент,
2 стаи, в блок № 5.
Тел: 0893 792 190 /4-2/
*Продавам 500 кв.м.
дворн о
мя сто
в
регулация на ул. “Ком”,
кв.”Л евски ”, Балчи к.
Цена п о догова-рян е.
Тел: 0898 34 33 44
/4-4/
*Продавам изгодно парцел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар-

ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път.
Тел: 0889 614 762 /20-3/
Разни
*Фирма “Северна Корона” - Дивиация - корекция
на компаси.
Тел: 0888 41 44 24 /4-2/
*Давам под наем тухлен
етаж, 3 стаи, кухня, баня,
тоалетна, самостоятелен
вход. 250 лв./месечно.
Тел: 0579 9-90-80
/4-1/
* Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-геоложки проучвания.
Тел: 0878 901 155 /10-6/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-2/

3 октомври - 9 октомври 2013г.
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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 - 19.00 ч. събота: 8.00 - 12.00; неделя - почивен ден 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
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
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
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
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

Çà Âàøèÿ àâòîìîáèë
Електронно реле“Дневни светлини”
Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени
дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;
0877 407 352
/6-6/
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