
ОВЕН - Част от близкото обкръ-
жение ще ви действа стимулиращо 
да се развивате, но друга- ще се 
проявява по-скоро като дразнител, 

принуждаващ ви да се мобилизирате, да бъдете 
по-активни, за вземате решения, имащи дълго-
срочен ефект върху бъдещото ви развитие. Първи 
сигнали за предстоящи перспективи получавате 

през настоящата седмица. Обърнете 
им внимание и вземете мерки още в 
началото, после ще е по-трудно да 
влияете или сменяте посоката. 

ТЕЛЕЦ - Ако настоящата ви реализация ви 
удовлетворява, тогава през идните седмици- вие 
можете да очаквате повишение или поне-морално 
удовлетворение, нарастване на авторитета ви. Ако 
не се чувствате на място обаче, тога ви се дава 
шанс да си потърсите и намерите по-престижна 
работа, която ще изисква и усвояване на допълни-
телни знания, преквалификация или пътувания�

БЛИЗНАЦИ - Постепенно навли-
зате в период, през който можете да 
се отърсите от обстоятелства, които 
ви потискат или препятстват успехи-

те и чувството ви за щастие. Първо, тенденцията 
се поражда на психологическо ниво, а после и на 
събитийно или пък едновременно, спонтанно, 
особено за родените в първи деканат на зодия 

Близнаци.
РАК �Все по-важна и водеща тема 

в живота ви става вашият дом и се-
мейство, вероятно предстоят да се 

вземат важни решения в този сектор, като вашият 
партньор или друга енергична личност ви указва 
съществено влияние, насочва ви, променя предва-
рителните ви планове�

ЛЪВ � Социалната ви активност 
се усилва постепенно поради нара-
стващите ви амбиции или защото 
трябва да се доказвате повече от 

обикновено в променена среда на съществуване. 
Например- сменяте колектива, в който работите 
или се обновява длъжността ви, ескалира вид 

конкуренция на рабо.
ДЕВА - Основен акцент в живота 

ви става материалното ви състояние 
или чувство за сигурност в един по-

общ смисъл. До 04 октомври вие сте в прекрасен 
период, така че да въздействате положително на 
финансовото си благополучие. 

ВЕЗНИ - Основен акцент в живота 
ви става материалното ви състояние 
или чувство за сигурност в един 
по-общ смисъл. До 04 октомври вие 

сте в прекрасен период, така че да въздействате 
положително на финансовото си благополучие, 
като се опитате да реализирате намеренията си в 
избраното от вас направление, действате активно, 
за да осъществите плановете си. 

СКОРПИОН - До 19 октомври 
Венера е във вашия зодиакален знак и 
ви закриля, счита се, че тази планета 
има свойството да надарява с късмет, 

да минимизира евентуални трудности, така че те 
да се преодоляват по-лесно и т.н. Възползвайте 
се от опеката на Венера, наричана още �малкото 
щастие�, за да реализирате намеренията си.

СТРЕЛЕЦ - През следващия близо 
месец популярността ви перманент-
но ще се усилва, както и шансовете 
ви да срещнете влиятелни личности, 

които да подпомагат собствените ви намерения. 
КОЗИРОГ - Марс е в вашия зоди-

акален знак Козирог и ще ви зареди с 
много енергия, така че да постигнете 
набелязаните цели. Вероятно през 

това време ще си изградите вид стратегия относно 
бъдещия ви просперитет, която ще преследвате 
стъпка след стъпка, а отражението на постигнатите 
резултати. 

ВОДОЛЕЙ - До 19 октомври вие 
сте в прекрасен период, през който 
можете да повлияете положително 

на имиджа си и да извлечете съответни 
ползи от това. Повечето от вас си мечтаят за по-
широки и високи хоризонти и те вече започват да 
придобиват все по-ясни очертания, способни да 
се имплантират в реалн. 

РИБИ - Вие навлизате в силно 
трансформиращ период, който ще се 
отрази на материалното ви благосъ-
стояние. През следващите седмици 

основен фокус и приоритет ще бъде поддръжката 
от страна на околните, които се променят по раз-
лични поводи.

/Б.Т./

Седмичен
хороскоп
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с п р а в о ч н и к
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30
Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00
Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 

11.04, 11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.00, 18.10
Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 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
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 

16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00 
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50, 

21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (�Юнион 

Ивкони� тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (�Етап Адрес� 
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕН ЗИ НО С ТАН ЦИИ
�Ла фи� - 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
АП ТЕ КИ
Аптека�Па на цеа� - тел. 7-59-38 все ки ден от 8-20ч., 
съ бо та от 9.00 - 20.00 ч., не де ля - по чи вен ден
Аптека  �Фар ма� - ж .к .  �Ба  лик� тел .  7-29-31
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни 
ДРОГЕРИЯ �АНИ�, В ХОТЕЛ �МАРИНА СИТИ�. 
ТЕЛ; 0888 151 320
ПО ЛИ К ЛИ НИ КА
Те ле фон на цен т ра ла - тел. 7-26-91; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧА С Т НИ ЛЕ КАР С КИ КА БИ НЕ ТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294 
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
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/; тел.: 0899/177 330
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, 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
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
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
Обретен Обретенов - ул. �Черно море�, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕ ТЕ РИ НАР НА ЛЕ ЧЕ Б НИ ЦА 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
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИ Б ЛИ О ТЕ КИ
при ч-ще�П.Хи лен дар с ки�тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; съ бо та и 
не де ля - поч.дни 
при ч-ще �В.Ле в с ки� тел. 7-20-86 с Интернет център 
ГРА Д С КИ ИС ТО РИ ЧЕ С КИ МУ ЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;  
Е Т  Н О  Г  Р А  Ф  С  К А  К Ъ  Щ А  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ;
ВЪЗ РО Ж ДЕН С КИ КОМ П ЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУ Д. ГА ЛЕ РИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 
ПРО ТИ ВО ПО ЖАР НА ОХ РА НА тел.160
ПО ЩА И ТЕ ЛЕ Г РА ФО ПО ЩЕН С КА СЛУ Ж БА 
Па ри чен са лон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
съ бо та:8.00 - 12.00;   не де ля - по чи вен ден; те л. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ �БАЛЧИК�
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

Цени за публикации
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на 

рецепцията на хотел �Балчик�/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни 

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%Разни

*Из ку пу вам зе мя в об-
щи ни те: Бал чик, Ка вар на, 
Ша б ла, Г.То ше во и Вар-
нен с ка об ласт. По д го то-
в ка на до ку мен ти. Тел: 
0885 83 83 54, 0579 7 70 
11                               /45-8/ 

*Из ку пу вам зе ме дел с-
ка зе мя, мал ки и го ле ми 
пар це ли, във вси ч ки ра-
йо ни на До б ру джа, Се-
ве ро и з то ч на Бъл га рия. 
Из го д ни це ни. Тел: 0887 
240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                            /5-5/

*Ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя в об щи на Бал чик, 
Ка вар на, Ша б ла, Ген.То-
ше во. Съ дей с т вам за до ку-
мен ти. Тел.0895 71 83 83; 
09888 79083           /10-10/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 
0895554040                       /10-7/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент 
в Балчик, бл.35. Тел.0896692
699                                         /10-9/

*Продавам двустаен апар-
тамент в Балчик, на ул.�Черно 
море� .Тел .0896 692 699                                                                       
/10-10/

* Продавам дворно място в 
Промишлената зона на Балчик. 
1000 кв. м. Тел: 0895/68 55 
59                                       /10-6/

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с дър-
вена барака и постройка за от-
глеждане на гъби. Тел: 0898/56 
45 02                                     /10-7/

Продавам 
*Продавам апартамент в 

ж.к.�Балик�, обзаведен, с кли-
матик и гараж. Тел.0895 714 39
4                                           /1-1/

* Продавам апартамент в 
ж.к. �Балик� бл.34 вх.Б ет.5, 

южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 263308 
Тодор Тодоров                        /3-3/

* Продавам метално бунга-
ло , 700 кв.м., ток и вода, на 
главен път. ул.1 № 57, над Пом-
пена станция, в.з.�Кулака�. 
Тел.0888001106                  /3-1/

*  Прод а в ам  к ъща  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. Из-
годно. Тел. 0884474858 Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со ко ло во 
къ ща, с при ле жа ща площ 1718 
кв. м. 2. Гра дин с ка площ в с. 
Со ко ло во, без по с т рой ка, 1500 
кв. м. Два та пар це ла са съ се-
д ни. Це на по спо ра зу ме ние. 
Тел: 052/ 34 19 81; 0899 42 33 
28                                          /7-4/ 

* Про да вам из го д но пар цел 
640 кв.м в ре гу ла ция, на ул. �Ст. 
пла ни на� до по жар на та и ле ти ще 
Бал чик с ли це на ас фал тов път. 
Стара цена 25 000 лв., нова цена 
20  000 лв. Тел:0889/61 47 
62                                      /10-7/

*Продавам голям ап. в ж.к Балик 
- 4 ет. ;Тел: 0898 440 709

*Прод а в ам  т ри с т а е н 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.�Дионисополис� №24 Тел. 

* Продавам мотофреза 
�Брикс� 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип �ракла� 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 
821                               /6-3/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) 
два парцела от 1718 кв. м. 
и 1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 
33 28                           /7-5/

Кооперация �Изобилие� град Балчик, Кооперация �Изобилие� град Балчик, 
ул.�Стара планина� № 2 /зад съда/ул.�Стара планина� № 2 /зад съда/
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Председател: Байчо Баев, тел.0888 656252

6.09.2016 г. В чест на Деня на Съединението пенсионерите от Клуб 
�Здраве� гр.Балчик поднесоха цветя пред Паметника на падналите 
герои във войните от Община Балчик.        Фото: Маруся КОСТОВА 

Клубът на учителите от Балчик на каварненския бряг. По покана 
на своите колеги от Каварна отпразнуваха заедно Деня на Незави-
симостта - 22 септември.                         Фото: Юлита ХРИСТОВА


