ТЕЛЕЦ
вате бързо да се приспособите към
Не прекалявайте с ласкателствата и
и в отношенията си с непознати.
твителност може да ви изиграе лоша
и идеи, които ще трябва да почакат
ент за реализация. Щастие.

Çàãîðà

Айхан Апти пътува за Естония

БЛИЗНАЦИ
гоприятства напредък във всички
се максимално от обстоятелствата.
ми могат да се обадят, затова вземете
Използвайте познанствата и контактите,
но. Имате шанса да получите онова,
в личен план. Много радости.

РАК
щава да бъде от най-успешните ви
по-добро начало на седмицата.
ите ще ви съпътства на всяка крачка.
ангажиментите си в личен план.
много за да облекчите положението
вас. Действайте разумно и деликатно.

ЛЪВ
телно спокойна седмица. Отдавна
е добре да почакат. Семейните ви
с предимство. Там не ви очакват
росто има неща, които не търпят
вас ще им се наложи да пътуват по
личие.
ДЕВА
чва с редица ангажименти, но и с
някои от вас предизвикателствата са
да успокоите темпото в личен план.
разбирателство с всички около вас.
зненадани от предложението, което
о и търпение.
ВЕЗНИ
ябва да положите достатъчно усилия,
лни от себе си. Работата ви ще е
т ви доста ангажименти, но ако
ето си правилно ще успеете да
троението си през цялата седмица.
на въпросите, вълнуващи сърдечния
вореност.
СКОРПИОН
седмица очаква онези от вас, чието
ствено свързано с изкуството. Не се
в ваши ръце. Непредвидени разходи
новете ви, но за кратко. Приемете с
ко, което ви се случва в личен план.
оето да ви притесни. Доброта.
СТРЕЛЕЦ
ябва да се съсредоточат повече върху
ориентация. Потърсете скритите
и оползотворете. Не мислете, че това,
ате е единственото, на което сте
айте потенциала си пълноценно.
ас. Търпимост.
КОЗИРОГ
и динамична седмица. Имате шанса
те си във вида, към който сте се
се да извлечете максималното от
се предлага. Вечерта направете
ейството си с приятна изненада.
накарат да се почувствате чудесно.
ВОДОЛЕЙ
предстои на онези от вас, които се
ка дейност. Имате прекрасни идеи,
а пристъпите към изпълнението им.
, съсредоточете се върху собствената
среща ще разведри вечерта ви.
дечно увлечение. Излъчване.
РИБИ
ите на седмицата, за да не останете
и. Усилията може и да не ви донесат
това е моментно стечение на
мени сте към нова любовна връзка с
ите зодии. Не действайте прибързано
ате на успех. Безкрайно пътуване.
/БТ/

неого земе-

Екатерина Димова и треньорът Андриан Андреев - щастливи в Ст. Загора
Снимка: Илиан ТЕЛКЕДЖИЕВ, lap.bg
Екатерина
Димова
(СКЛА Черно море 2005Балчик ) е шампионка за
две възрастови групи през
2015 г. След като през
миналия месец тя спечели
титлата за младша възраст
в хвърлянето на чук /4 кг./
, в Стара Загора Катето
Димова, която представи
страната ни в дисциплината
си на европейското
отборно първенство, 2-ра
лига в Стара Загора, прати
уреда на стадиона в НСА
на 45.80 м. Нейни
подгласнички станаха
Антония Щерева (АтлетКарнобат) – 40.40 м, пет
метра след нея и Йоанна
Ангелова (ЛК Спорт
Атлетик-Разград) – 39.34
м. Сега тя е с титлата и на

девойките,
старша
възраст. Димова има найдобро постижение в
България за годината.
Никола Михов (СКЛА
Д о б р уд ж а - Д о б р и ч )
спечели златния медал в
хвърлянето на чук/6 кг./
при юношите. Той записа
60.58 м в най-добрия си
опит. Георги Терзиев
(Вая 94-Бургас) се окичи
със среброто с 52.43 м.
Живко
Го сподинов
(СКЛА Черно море 2005Балчик) се качи на
стълбичката
за
награждаване за третата
позиция с резултат от
50.59 м. на 9-то място е
Петър
Стоев
от
Балчишката атлетическа
школа на Андриан

Андреев – СКЛА „Черно
море 2005”.
Христо Батков, който е
четвърти на диск и десети
в тласкането на гюле, се
представи с националния
отбор
по
гюле
в
Балканския шампионат за
юноши
в
Сремска
Митровица /Сърбия/ на 4
юли и се класира седми;
Катерина Димова хвърля
чук в Питещи, Румъния на
5 юли на Балканския
шампионат за девойки
младша възраст и с
резултат 46.51 м. се
класира седма; от 9 до 12
юли в Талин /Естония/
Айхан Апти ще участва в
Европейския шампионат за
младежи и девойки до 23 г.
/Б.Т. /

Øàõìàòèñòèòå íà Áàë÷èê Ïëàìåí Ïåòðîâ, Àëåêñàíäúð
Ñòàí÷åâ è Õðèñòî Ìèòåâ - ñ ìíîãî
äîáðî ïðåäñòàâÿíå íà òóðíèð â
“Àëáåíà”
От 17-25 юни в КК''Албена'' се проведе международен турнир по шах. Изключително силен турнир.
Участваха 151 шахматисти от 22 страни, от които 27
гросмайстори, 17 международни майстори и 15 фидемайстори. На този форум
имаше и представители на
ШК''БАЛЧИК''-ПламенПетров, Александър Станчев
и Христо Митев.
Александър игра страхотно,като още в първия кръг

поднесе изненада-завърши реми с германския
майстор Михаел Шмид.
До края на турнира той игра равномерно и успя да
постигне 5т. Пламен Петров се представи на обичайното си добро ниво.
Загубата му в предпоследния/8-ми/ кръг го лиши
от борбата за наградите.
Дебютантът Христо Митев се представи чудесно.Още с първото си участие ,той записа 3 победи.

Следващото състезание
на ШК''БАЛЧИК'' е в 19-ия
Европейски шахматен фестивал за деца ''Надеждите
на света'', който ще се проведе от 5-14 юли в Грандхотел''Варна''. Участие ще вземе Райчо Милев/12г./-''Професора''. Пожелавам му успех и да продължи доброто
представяне на представителите на ШК''БАЛЧИК''.
Красимир КИРЧЕВ
Председател на
ШК„Балчик”

* Обяви * Обяви * Обяви *
земя, малки и големи парцели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна

цио, 1996 г. 220 835 км., металик, напълно опслужен,
ремъци, свещи, масла, фил-

споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28 /7-1/
*Продавам изгодно пар-

Тел: 0897 465 260 /10-6/
* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два

Балчик - Добрич 7.00 (без неделя);
11.05; 11.40; 13.20; 14:00; 15.20; 1
Балчик-Стражица-Одърци-Добрич
Добрич-Балчик 07.10;08.30;09.30;10.00
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.05
с.и н./; 13.30; 15.05 (само с.и н.) 15.30; 16
Варна-Балчик 07:30-18.40 (на 30 м
Балчик-Шабла 8.30;9.10/само с. и н. 9.
/на болницата/
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /сам
Балчик - Каварна 08:30; 9:50; 10.24;
Балчик-Гурково-Тригорци 7.30; 1
Балчик - Дъбрава 15:20
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква
ЖП информация Варна - тел. 052
Бързи влакове Вн-Сф - 11:00; 12
07:50 (експрес).
Автобуси Балчик-София-9.45;21
Автобуси Варна - София и Добри
фирма “Юниън Ивкони” Балчик - В
- София 9:55h, 22:19 тел.:0879 356 2
10:30h, 22:30h - www.union-ivkoni.
Автобуси “Етап”; Тел: 089434404
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:0
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
"Лафи" - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Ба
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека “Вива” - центъра, ЕТ Калоя
тел. 7-22-50всеки ден от 8.00 - 18.0
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 вс
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - п
Аптека "Фарма" - ж.к. "Бали
9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота
Аптека “ЕЛДИ’- партерен етаж на М
от пон.до петък от 8 до 20 часа, събота
ДРОГЕРИЯ ‘АНИ, В ХОТЕЛ ‘МАР
0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна централа - тел. 7-26-91
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /ден
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 от 9-1
9-12. поч. ден неделя. спешни случ
238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /п
GSM 0888/81-43-10
Д-р Димова -АГ с видеозон, бл. 6
Д-р Димов - хирургичен к-т, бл. 6
Д-р Ю. Димитров - хирургичен к-т
007 829. Сряда и четвъртък от 15 Д-р Бекиров - интернист и GP. У
срещу Полицията/; понеделник - петъ
Д-р Владимиров - ортопед-травм
GSM:088 8/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, втор
ч. до 19 ч., дом. тел. 7-51-47,
GSM 0888/30 70 23
Д-р В.Вълев - операции в ХО Бал
ул.Ч.Море 27 от 10:00 до 12:00 ч.
работи със Здравната каса.
Акупунктура - Д-р Христо Генов Т
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48
НОТАРИУСИ
Светлин Илчев-ул."Черно море"
08.00 до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36;
GSM:0888/86
14
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА т
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребално обслужване “НИСС
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46
погребения - денонощно; израб
паметници, снимки.
Отец Стратия - тел. 7 51 36
Отец Георги Петков - тел. 7 24

БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще"П.Хилендарски"тел.7-26
събота и неделя - поч.дни
при ч-ще "В.Левски" тел. 7-20-86
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
ЕТНОГРАФСКА
КЪЩА
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9
ХУД. ГАЛЕРИЯ тел.7-41-30 9.30-12
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-2
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНС
Паричен салон 7.30 - 12.00; 13.00
събота:8.00 - 12.00; неделя - почи
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

Ïðîäàâàì ãóìè
óïîòðåáà, áåçï
ìîíòàæ

Балчик, улица “Ко

