
ОВЕН – Деловите ви интереси ви 
водят в нови нетипични за вас сфери 
на действие. Ако работите в екип 
шансовете ви да получите апетитна 

поръчка за работа значително нарастват. Спомнете 
си за вашите близки, зарадвайте ги с малък жест. 
Повече физическа активност ще се отрази тони-
зиращо и укрепващо на здравето ви.

ТЕЛЕЦ - Всичко, с което се заеме-
те ще завърши добре. Вашият делови 
нюх ще ви помогне да прецените пра-
вилно обстоятелствата и да действате 

съобразно целите си. Очакват ви солидни финан-
сови постъпления, но все пак харчете разумно.

БЛИЗНАЦИ - Ще се съсредото-
чите върху необходимостта да пови-
шите знанията си в една или друга 
сфера. Доверете се на хората, които 

ви обичат и ги оставете да ви помогнат. Започнати 
проекти ще намерят продължението си, ако не в 
друго, то поне в плановете ви. Промяна в храни-
телния и двигателен режим ще ви бъде от полза.

РАК - На голяма част от вас пред-
стои доста работа днес, която веро-
ятно ще бъде свързана и с пътуване. 
Ще имате възможността обаче да се 

запознаете с въпроси, които отдавна ви вълнуват 
и които ще ви бъдат полезни в настоящата ви ра-
бота. Спестявате време с постъпка, която се оказва 
особено подходяща за вашата ситуация. Вечерта 
ще посетите интересно мероприятие.

ЛЪВ - От вас ще зависят делата 
ви, от вашата активност, желание 
и възможност да се съсредоточите 
върху тях. Подредете приоритетите 

си, организирайте се и действайте. Не се изкуша-
вайте да рискувате излишно, заложете на рутината 
и здравия разум. Търсещите работа ще открият 
добра възможност

ДЕВА - Повишете вниманието 
си при боравене с големи суми. 
Партньорът може да ви отегчи, но 
ако намерите верния тон ще гледате 

заедно в една посока. Това ви е нужно сега, кога-
то сте изправени пред важен избор. Мислите ви 
ще се връщат често при места, където сте имали 
хубави мигове.

ВЕЗНИ - Поставяте си високи 
цели и в определени моменти ще 
трябва да забавяте темпото, което на-
лагате, за да успявате. Една приятна 

изненада от любимия ви човек. Споделете вечерта 
си с него и бъдете на място, което ще ви помогне 
да се отпуснете. Вашата духовна и емоционална 
същност има нужда от усамотяване.

СКОРПИОН - Успявате да си 
извоювате определени права, с кои-
то малко хора могат да се похвалят. 
Работите усилено и се стараете да не 

губите ценно време в странични неща. Ваш проект 
скоро ще бъде завършен, което много ще зарадва 
бизнес партньорите ви. В личен план също има 
от какво да сте доволни, в отношенията ви цари 
разбирателство и хармония.

СТРЕЛЕЦ - Ако се нуждаете от 
подкрепа се обърнете към онези, за 
които сте сигурни, че не биха ви я от-
казали, за да не губите от инерцията 

и енергията си. Вечерта ще има кой да се погрижи 
за доброто ви настроение.

КОЗИРОГ - С приключването 
на трудна задача ще подобрите 
психическото си равновесие, на-
прежението ще отпадне и освободи 

място за по-свежи идеи и настроения. Спокойно 
и прагматично ще се отнесете към предстоящото, 
без да изпадате в ненужно притеснение. С жела-
ние ще споделяте плановете си с онези, в които 
вярвате и обичате.

ВОДОЛЕЙ - Обновената ви база 
данни ще подпомогне значително 
действията ви. В угода на интересите 
си ще потърсите и подходящите хора, 

с които да приключите в срок делата си. Ако сте 
акуратни и се възползвате елегантно, ще подобри-
те самочувствието и финансите си. Други ще реша-
ват неотложни въпроси, свързани с образование, 
пътуване или жилищно кредитиране.

РИБИ - Големите ви очаквания мо-
гат и да не се сбъднат, но е сигурно, 
че някой за нещо ще ви благодари. 
Добре ще се почувствате от факта, 

че сте помогнали на нуждаещ се, а за другото, 
вие сте свикнали. Целите ви са по-дълготрайни и 
липсата на финансови успехи няма да застраши 
изпълнението им.                                              /БТ/
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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 * 
*Продавам тухлен, ед-

ностаен, обзаведен апар-
тамент в Балчик, бл.35. 
Тел.0896692699       /10-9/

*Продавам двустаен 
апартамент в Балчик, на 
ул.”Черно море”.Тел.0896 
692 699                     /10-10/

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

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и 
постройка за отглеждане 
на гъби. Тел: 0898/56 45 02                                     
/10-7/

Продавам 
* Продавам апартамент 

в ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б 
ет.5, южен, панелен. Цена 
по договаряне. Тел. 0888 
263308 Тодор Тодоров                        
/3-3/

* Продавам метално 
бунгало , 700 кв.м., ток 
и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция, в.з.“Кулака“. 
Тел.0888001106  /5-4/

* Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 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

*Продавам тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” №24 
Тел. 0895554040       /10-7/

* 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/

Нека да докажем, че частните съдебни изпълнители са национален обществен проблем, който 
се решава чрез отмяната им ! Доказателствата са 400 000 валидни подписа в подкрепа на 
искането за провеждане на референдум от адвокат Светлозар Николов до 1 септември 2016 г.
Решението, прието с национален референдум, не подлежи на последващо одобрение от 
Народното събрание. Ако в срок до три месеца след обявяване на резултата от референдума, 
Народното събрание не приведе свой акт в съответствие с изразената от гласоподавателя 

воля, този акт не се прилага в частта, която противоречи на решението на референдума.
Чл.9, ал.1, ал.6 и ал.7 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление.
Подкрепете Референдум Банк Стоп! Свалете бланката, подпишете я, разпространете 
я и ни я изпратете на адрес: гр. Варна 9004, ул. Ангел Кънчев 19, ет. 1, ап.1. Бланката 

свалете от тук: http://goo.gl/v7vSCf
Повече за въпроса научете тук:http://goo.gl/HxJUZh

Най-красивите спомени и най-
добрите приятели имам от спорта
Още 4-5-годишна, моят 
баща и спортен деятел – 
Кардам Тошев, ме хвърляше 
от вълнолома в морето. Той 
искаше да направи мен и 
по-големия ми брат Гавраил 
всестранни спортисти. Брат 
ми започна да се занимава с 
морска сигнализация и кора-
бомоделизъм, а след това с 
гребане, под ръководството 
на Васко Вълев. 
Аз пък се увлякох по плува-
нето след едно масово преп-
луване на река Дунав при 
град Силистра. В това преп-
луване взеха участие много 
млади хора и цели семейства 
от Балчик. Мен обявиха за 
най-малкият участник, пре-
плувал реката. Бях много 
горда, когато ме посрещнаха 
на българския бряг от Радио 
София.По това време няма-
ше телевизия. 
От следващото лято участ-
вах във всички градски 
преплувания, в окръжни и 
републикански състезания 
по плуване и водно спася-
ване. Отборът на Балчик 
побеждаваше неизменно на 

всички окръжни първенства, 
макар че нямахме басейн, в 
който да тренираме. Беше 
въпрос на чест и гордост да 
отидем и победим във всич-
ки възрастови групи град 
Добрич, град каврана и град 
Шабла.
Ето и имената на плувците, 
завоювали много медали 
и призови места по плува-
не – Ангел Николов, Геор-
ги Маринов, Иван Вълев, 
Борислав Стоянов, Емил 
Димитров, Валентин Кулев, 
Георги Енев, Бранимир и 
Станислав Карагеоргиеви, 
Красимир Ангелов, Дарин 
Коларов, Николай Ангелов, 
Мария кардамова, Кина 
Попова, Иванка Николова, 
Радка Желева, Тинка Кондо-
ва, Виолета Добрева, Диана 
Костова, Марияна Иванова, 
Елка Тодорова, Светла Анге-
лова, Снежана Карамъзова, 
Мара Радушева  и др.
Вече бях студентка в НСА и 
състезателка по кану-каяк в 
„Академик” София, когато 
Мирко Мирков и Васко Въ-
лев ме извикаха да попълня 

отбора на жените по морски 
спортен многобой.  Предсто-
яха републикански състеза-
ния, където трябваше да се 
защити шампионската титла 
на град Балчик. Женският 
отбор имаше голяма слава, а 
аз имах страхове, дали ще се 
справя с всичките дисципли-
ни – гребане, ветроходство, 
крос, плуване и стрелба.
Васко Вълев и Мирко Мир-
ков знаеха как да ни трени-
рат и подготвят психически, 
за да успеем и отново да 
заемем челните места. След 
многобройните кросове, гре-
бане до изнемогване, накрая 
идваше голямото удовлетво-
рение. 
 РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМ-
ПИОНИ ПРИ ЖЕНИТЕ И 
ПРИ МЪЖЕТЕ!
Най-щастливи бяха те два-
мата: бате Мирко и бате 
Васко, които се раздаваха 
максимално и с голяма жар 
и сърце за славата на БАЛ-
ЧИК. Поклон пред паметта 
им!

Мария КАРДАМОВА 
ЯНЕВА

ПРЕДСТОИ ЮБИЛЕЙНО ТЪРЖЕСТВО НА МОРСКИЯ КЛУБ
Морски клуб Балчик ще чества на 10 август 2016 г.от 18 ч. своя 70-годишен юбилей. 

Всички бивши и настоящи спортисти на Морски клуб Балчик и граждани, съпричастни на 
идеята да се възроди активното морско движение в Белия град,  да заповядат на тържеството, 

което ще бъде съпътствано от ретроспективна изложба и много други изненади.
Организационен комитет

Отборът на Морски клуб Балчик по морски спортен многобой- младежи, отляво 
надясно, прави: Павел Тодоров, Иван Янков, Георги Михайлов, Пламен Рачев, Николай 
Анещев, Красимир Михайлов, Аксений Стоянов;  девойки отляво надясно: Радка 
Желева /Рени/, Марияна Михайлова, Ирина Славова, Камелия Чакърова, Мария 
Кардамова, Вярка Иванова, Румяна Калчева.            Фотоархив на Морски клуб Балчик


