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ОВЕН
Финансовата стабилност, към която
отдавна се стремите сега започва трайно
да присъства до вас. Можете спокойно да
си позволите набелязани и отлагани досега
покупки. Въпреки това за момента не е удачно да давате
пари на заем. Намерете малко време, за да останете насаме
със себе си.
ТЕЛЕЦ
От професионална гледна точка ви
очаква една наистина успешнa седмица.
Полагате основите на нещо мащабно,
затова изпипвайте всичко до най - малката
подробност. Не бъдете прекалено мнителни към човек от
обкръжението ви, но пък и предпазливостта няма да ви е
излишна. Колкото повече доверие, толкова повече радост.
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На 4 ноември 2012 г. на
вълнолома в
Ба лчи к,
МГЕРБ организира първото за града риболовно състезание за хора от всички
възрасти. То събра редица
ба лчи шки ри бари, кои то
имаха възможност да премерят сили и умения със
свои “колеги”.
Още в ра нната утри н,
около 7:00 ч. някои загряваха предварително за турнира. От 8:00 до 9:00 ч. се
състоя записването. Всеки

бваше да определи крайния
победител. Д руга част от
ри барите, п рив ържени ци
на дънния улов, предпочетоха да заложат на сигурното - попчета, лапини и
др.

ганизаторите имаше за задача да обходи и претегли
уловената ри ба на всеки
един уча стни к. Точ ка на
сп ора сложи Димитрин
Янев, който чиято препълнена със заргани кофа, от-

рибар трябваше да се регистрира, при което получаваше бадж с име и фамилия за правоучастие. В 9:30
бе да ден офи циа лни ят
старт на надпреварата. В
първи те мин ути г оляма
част от хората се оплакваха, поради липса на улов,
въпреките отличните климатични условия и спокойно море. Не след дълго
обаче бе уловена и първата заргана. Най-атрактивната за улов по това време
риба предизвика голям интерес сред участни ците,
при което започ на “голямото надцакване” за място
до фара на вълнолома. Пасажът заргани сякаш дойде
по поръчка, за да направи
турнира по-вълнуващ и оспорван. Качество на консумативите, умения, техника
и късмет се вплетоха в сложна комбинация, която тря-

Като всяко състезание, и
този турнир имаше няколко прости правила, валидни за всеки участник. Задължително условие бе да
се лови само с една въдица,
а не с 2 или повече едновременно, да не се напуска
вълнолома от началото до
края на мероприятието, и
разбира се, да не се ползва т риби , предв ари телно
уловени или за куп ени в
калкулацията на крайния
резултат. Макар, че официално регистрираните участници бяха 16, част от тях
предпочетоха да се откажат
и да си тръгнат. Крайният
победител отдавна си личеше, но въпрехи това ловци те на зарг ана “ц епеха
минутата” до самия финал
на надпреварата.
Основният критерий за
оценка в турнира бе тежестта на улова. Екип от ор-

рази на кантара над 1600
гр. Той получи и приза за
най-голяма риба - 60 гр. На
второ място се нареди младия рибар Октай Орхан, а
трети остана Ива н Мутафов. Призове получиха още
най-младият и най-възрастният състезател, и всички
остан али до 9-то място.
Специално за награждаването пристигна и г-н Светомир Михайлов, депутат и
представител на Добричка
област в Народното събрание от ПП “ГЕРБ”.
С много емоции и незабравими мигове завърши този първи по рода си риболовен турнир в града ни. Честито на победителите, а за
тези от средата и дъното на
класацията, остава да подобрят уменията си, за да може догодина последните да
станат първи.
Eрсин Исмаилов

БЛИЗНАЦИ
Необходима
преди
всичко
концентрация, особено ако ви очаква
отговорен ангажимент. Мислите за
прекалено много неща едновременно,
притесненията ви, за част от които, са неоснователни.
Отдъхнете си и се заемете сериозно с работа. Ако сте на
път, не забравяйте да проверите дали сте направили всичко,
което трябва.
РАК
Опитвате се да бъдете полезни на всички,
с които контактувате и това ви доставя
удоволствие. Помислете обаче и за
собствените си сили и не ги хабете
излишно. В определен момент природата ви ще се прояви
и вие ще покажете това, което ви създава напрежение. Не
потискайте нищо, ако се надявате на съпричастност.
Л ЪВ
Често ще сменяте настроенията си през
тази седмица, а това едва ли ще ви помогне
в работата. Придържайте се към онова,
което се изисква от вас, за да не ви помислят
за своенравни. Желаете да имате повече свобода, но засега
се задоволете с настоящето. Всяко проявено от вас
търпение ще бъде възнаградено.
ДЕВА
Чувствате се в добра форма и
ентусиазирани да покажете способностите
си в сферата, в която сте най - добри.
Усърдната ви работа със сигурност ще се
отрази благотворно на финансовото ви състояние. Имайте
повече доверие на близките си, защото те проявяват чудеса
от храброст за да ви доставят удоволствие и радост.
ВЕЗНИ
Очаквайте
добро
развитие
на
професионалните си дела. Това, върху
което работите от доста време най - после
дава своите резултати. Имате немалко
поводи да благодарите на късмета си. Вашият любим човек
има нужда от вниманието ви. Също не по-малко важно е да
намерите време и за родителите си.
СК О Р П И О Н
Навременните ви и точни действия в
деликатна ситуация силно ще повишат
авторитета ви. Хората около вас се чувстват
защитени, когато вие сте наблизо. Не се
поддавайте на ласкателствата, с които ви засипват околните,
и не губете трезвата си преценка за реалността. Пътищата
ви към успеха са открити, от вас зависи посоката.
СТРЕЛЕЦ
Седмицата носи промяна във всяко едно
отношение.
Не
позволявайте
на
въображаеми проблеми да ви завладеят и да
диктуват поведението ви. Имате реален шанс
да подобрите значително финансовото си положение, без
да правите сериозни инвестиции. Нужно ви е само малко
повече находчивост и вяра в себе си.
КО ЗИ РО Г
Започвате седмицата с огромни
амбиции и по всичко личи, че ще успеете
да ги осъществите. Страстта ви към новото
ще ви отведе на интересно място сред още
по-интересно обкръжение. Не забравяйте
за любимия човек, който така търпеливо присъства до вас.
Вие сте хора на честта, но понякога забравяте за нея.
ВОДОЛЕЙ
Чувствате се отлично. Свежи и
изпълнени с енергия, едва ли ще имате
трудности с предстоящите ви ангажименти.
Опитайте да не бъдете толкова взискателни
към другите и не прекалявайте с упреците. Защото и вие
понякога грешите. Оставете любовните се терзания за покъсен час, когато със сигурност ще можете да ги решите.
РИ БИ
Очаква ви повече работа през седмицата
и ви е нужна добра организация, за да се
справите с предизвикателствата. Някои от
вас ще предприемат стъпки в нова и
нетипична област, което налага да бъдат пределно
премерени в действията си. Вроденият ви усет и интуиция
ще ви помогнат да се справите блестящо.
/Балчищки телеграф/

I детски турнир
Турнир по шахмат
“Надеждите на Балчик”
V мемориал “Иван Райчев”
(за деца до 10 г.)
Турнирът ще се проведе на 17-18
Турнирът ще се проведе на 24
ноември 2012 г. в залата на ШК
“Балчик”, ул. Дионисополис №3 ноември 2012 г. в залата на ШК
“Балчик”, ул. Дионисополис №3
Начало: 09:30 ч.
Начало 10:00 ч.

8 ноември - 14 ноември 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
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, 8.30 - 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”

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
* Купувам зем. земя в
Балчик, Царичино, Гурков о, Тригорци, Соколово, Сенокос, Змеево,
Дропла, Храброво.
Тел: 0886 462 784;
0878
462
784
/2-2/
* Купувам зем. земя в
Каварна, Шабла, Дуранкулак, Ген. Тошево, Добрич,
Тервел, Тутракан, Силистра.
Тел: 0878 462 784;
0886 462 784
/2-2/

Продавам
*Продавам къща в с.
Одърци, 1600кв.м двор.
Тел: 0888 403 211 /4-4/
* 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/

Разни
*КАЗАН ЗА РАКИЯ В

С. ПРЯСПА - Нови те
колонни казани.2х250 л.,
1х150 л., обикновен.

Тел: 0893 70 37 04
/4-4/
*Давам под наем
гарсониера в гр. Добрич,
бул. 25 септември № 39.
Тел: 0888 403 211 /4-4/
*Давам магазини под
наем (подходящи за месо
и зеленчуци)
Тел: 0898 727 944
/6-12

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-1/

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
/6-2/
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