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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
Очаква ви сравнително спокойна седмица.
Отдавна плануваните покупки е добре да
почакат. Семейните 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. Приятна среща ще разведри вечерта ви.
Възможно е ново сърдечно увлечение.
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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В Албена на 23 август
стартираха футболните
срещи от деветото издание на детския турнир
„Алиот къп”. Тази година надпреварата събира
44 тима в 7 възрастови
групи. Отборите са от
Русия, Украйна, Румъния и България, съобщи
директорът на турнира
Николай Дяков.
Турнирът се провежда
в пълно съответствие с
правилника на ФИФА и
БФС. Всеки отбор има
възможност да се пребори за място във всяка от
групите, а в последствие
и да участва в плейофи-

те и финалния кръг. Двубоите се играят на терените в курортния комплекс и в Оброчище.
Състезателите ще са
отличавани както отборно, така и индивидуално. Ще бъдат присъждани медали и купи за
финалистите, както и
индивидуални награди
за най-добре представителите се участници.
Футболистите ще бъдат
отличавани за спортсменска игра, за голмайсторски умения, за футболни умения, и много други.
Всички отбори ще по-

лучат книги за Димитър
Бербатов, Иван Вуцов и
италианското първенство. Медиен партньор е
спортният сайт Топспорт.
За откриването на
турнира покани са изпратени до областния управител Желязко Желязков и кметовете на Добрич и Балчик – Детелина Николова и Николай
Ангелов, както и до представителите на домакините от Албена и БФС.
Закриването на „Алиот къп 2011” е насрочено
за 27 август от 10.30 часа.
Руслан ЙОРДАНОВ
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Средствата са от Европейския фонд за регионално развитиеиотнационалниябюджет
Заместник-министърът на
регионалното развитие и
благоустройството и ръководител на управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ Лиляна Павлова ще подпише утре 40 договора с
общини от градските агломерационни ареали за финансиране на проекти в областта на културата, съобщиха за БТА от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Общият размер на субсидията е 19,5 млн.лв., от които 16,6 млн.лв. са от Европейския фонд за регионално
развитие. Помощта се дава
за създаване и промотиране

на иновативни културни събития в общините.
Освенодобрените40проекта
са класирани още 15 резервни
проектни предложения, които
успешносапреминалиоценката,
но за тях не е достигнал ресурс,
поясниха от министерството.
Липсващитесредствасавразмер
на 7,6 млн.лв. и те ще бъдат
осигурени по схема за
предоставяне на безвъзмездна
бюджетна финансова помощ,
пояснихаотминистерството.
Финансираните общини са
Столична община, Варна,
Русе, Бургас, Аврен, Балчик, Ботевград, Велико Търново, Велинград, Видин, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград,
Добрич-град, Долна Митрополия, Казанлък, Карлово,
Куклен, Кърджали, Кюстен-

дил, Ловеч, Лясковец, Марица, Пазарджик, Перник, Пещера, Поморие, Провадия,
Разград, Севлиево, Силистра, Смолян, Созопол, Стамболийски, Троян, Тунджа,
Харманли, Шумен и Ямбол.
Изпълнението на дейностите по договорите ще
спомогне за преодоляване
на негативния образ на населените места с помощта
на изкуството, т.е. символна трансформация на мястото,
преобразяване,
включване на социални
маргинални групи в художествен проект, т.е. постигнат ефект на социална интеграция чрез изкуство,
използване на открито градско пространство, поясниха от министерството.
Галин ГЕОРГИЕВ

* Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам
*Продавам Fiat TIPO 1.6
бензин, ръчно управление,
катастрофирала, без щети
по двигателя, 75 к.с без повреди в купето, 700лв.
Тел: 0885 22 03 13 /4-1/
*Продавам запазена
селска къща 100кв.м с двор
1 дка на центъра в с,
Сенокос и 7,5дка земя
наземлището в с. Пряспа.
Тел: 0886 64 20 81 /4-1/
*Продавам рибарска
лодка 5,6м., нов мотор,
1500лв.
Тел: 0888 217 239 /4-2/
*Продавам Опел-Мовано,
202 кубика, дизел, 2002 г.,
дясна дирекция, товарен, 3,5 т.
Тел: 0884/ 103361
0894/ 391477
*Продавам
ОпелСагно, 202 кубика, бензин,
2004, всички екстри,
дясна дирекция.
тел: 0884/ 103361
0894/ 391477
*Продавам партерно
помещение 22 кв.м., удобно
за офис във Варна до Базар
Левски, 16 000 евро.
Тел 052/30 16 65 /4-4/
*Продавам двустаен
апартанмент в ж.к Балик,
67 кв.м, изгодно.
Тел 0898 26 18 78, 0896
01 26 55 /2-2/

Купувам
*Купувам земеделска земя в

Балчишка община, Каварненска, Шабленска, Дуранкулашка, Добричка, Тошевска, Крушари, Тервелска и
региона на област Силистра.
Тел: 0886 462 784, 0878
462 784
/3-2/
*Купувам парцел до 50
дка. земеделска земя 1200лв дка., Балчик и района на Каварна, Шабла
Тел: 0878 673 453, 0879
173 453, 052 673 403 /2-1/
*Купувам земеделска земя в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змеево,
Дропла Тел: 0878 438 684,
0899 457 479

Разни
*З аменям
голям
апартамент в центъра на
Балчик за земеделска
земя в Добруджа.
Тел: 0895 64 51 46 /2-1/
* За всички любители на
риболова на 26-ти август
отваря магазин за риболовни
принадлежности с изгодни
цени, на портала на бившия
завод “Елпром” /3-1/
* Търсим сервиньор на
половин ден - сутрин, с
английски език.
Тел: 0889/ 233684 /2-2/
* Стая хотелски тип, баня,
хладилник, ТВ-кабел, за
временно пребиваващив
Балчик или почиващи.
тел: 0895/ 115075 /3-2/
*Търся почасова работа след 20:00ч. “камери-

ерка, чистачка, миячка,
детегледачка.
Тел: 0897 404 057 /10-7/
*Монтаж на домофонни
уредби и SOS ел. услуги
Тел 0887 635 71 /10-9/
*Търсим сервитьор на
половин ден - сутрин, с
английски език.
Тел: 0889/ 233684 /2-2/
*Продавам четири двойки фазани по 40 лева двойката.
Тел. 0899 836 964
*Рекламна
агенция
“BKdesign” Компл. “Марина Сити” предлага; Предпечат и печат, визитки, флаери,
брошури, плакати, сувенири, надписи от фолио,
транспаранти, знамена, табели, светещи табели,
обемни букви, облепяне на
автомобили, билбордове.
Тел :0888 94 25 23 0885
97 91 10 /10-9/
bkreklama@gmail.com
*Магазин за цветя “Андрияна” гр. Балчик у;. “Черно море” 12, предлага: разнообразен рязан цвят,
стилни букети и аранжировки, доставка на цветя.
Сватбени букети и
зацветяване на зали.
Тел. 0889/614 873/3-2/
*Стая хотелски тип, баня,
хладилник, ТВ - кабел , за
временно пребиваващи в
Балчик или почиващи.
тел: 0895/115075 /3-2/

25 август - 31 август 2011г.
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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 Автогара) 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
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 88 50 42

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
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