
ОВЕН
Душевното ви състояние е отлич-

но. Започвате добре новата работна 
седмица, имате много нови планове, 
върху които съсредоточавате усилията 

си. Напрежение е възможно да се появи отстрана на 
интимния ви партньор, затова бъдете внимателни 
в поведението си. Бъдете добронамерени и само ще 
спечелите!

ТЕЛЕЦ 
Различни съмнения може да ви из-

мъчват през по-голяма част от седми-
цата. За щастие, можете да разчитате 
на комбинативния си ум, за да излезете 
елегантно от създадената ситуация. 

В семейството се налага да правите компромиси, 
за да останат всички доволни. Бъдете позитивни и 
успявайте!

БЛИЗНАЦИ 
Ако успеете да насочите събитията 

в създадената ситуация в своя полза, 
ползите за вас ще са огромни. Важно 
е да не прибързвате и спокойно да об-
мислите нещата. Използвайте помощта, 

която ви предлагат хората около вас. Имате шанса да 
напреднете много в професионален план. 

РАК
Имате нови идеи и това неминуемо 

ще доведе до промени. Ако се вслушате 
в съветите на ценен за вас човек и ги 
приложите в бизнеса, ще регистрирате 
сполука. Бъдете търпеливи с хората 

около вас, дори на моменти да ви е трудно. Със си-
гурност само ще спечелите от това. Възможност за 
нова връзка.

ЛЪВ
Пречките, които срещате, само ще 

ви мотивират към израстване и нови 
успехи. Ще преодолеете бюрократични 
спънки и към края на седмицата ще 
бъдете доволни от себе си. Работата, 

която вършите, ще ви даде възможност да напредвате 
с бързи темпове в следващите дни. В личен план може 
да успокоите темпото. 

ДЕВА 
Ще бъдете в добри позиции. Те ще са 

вследствие на отминали ваши усилия, 
които се увенчават с успех. Споделете 
го с хора, които имат заслуга за напре-

дъка ви. Научавате приятна новина, свързана с ваши 
бъдещи планове. Изисквате твърде много от човека 
до себе си, съобразявайте се повече със ситуацията!

ВЕЗНИ
Тази седмица ще ви се наложи да 

насочите цялата си енергия в делата, 
с които ще се занимавате. Успехът си 
заслужава усилията. Ако успеете да 
заинтригувате и по-висшестоящи, 

тогава триумфът ви ще бъде пълен. Личните ви вза-
имоотношения е възможно да останат  на заден план, 
но се постарайте това да е временно.

СКОРПИОН
С упоритост и последователност ще 

отхвърлите една от задачите си. Съв-
сем неочаквано попадате в ситуация, 
от която ще излезете с особено добри 
постижения. На някои от вас се отдава 

шансът за интересно пътуване. Бъдете позитивни и ще 
се удивите на хорската благоразположеност към вас.

СТРЕЛЕЦ 
През вас се откриват перспективи, 

които може да овладеете, ако подходите 
с трезва мисъл, търпение и диплома-
тичност. Ако съчетаете усилията си с 
някой от обкръжението ви , на когото 

можете да разчитате, успехът ви ще бъде двоен. Пе-
челите симпатиите на привлекателна личност, която 
също се интересува от вас. 

КОЗИРОГ 
Тази седмица ще се окаже важна за 

вас по отношение на един избор, който 
трябва да направите. Желателно е да 
сте в добра кондиция. Трудно ви е да се 

задържите за дълго на едно място, но трябва да сте кон-
центрирани. Ако желаете да запазите човека до себе 
си, направете така, че той да се чувства добре с вас.

ВОДОЛЕЙ 
Усърдието ви напоследък е похвално 

и ще видите, че много скоро ще ви се от-
даде възможност да блеснете. Работите 
усилено върху идеите си и сте отворени 

към всякакви съвети и критики отстрана на околните. 
Трудно ще ви спрат пречки по пътя ви. Новите идеи, 
които ви се подават, ще ви ентусиазират за вбъдеще.

РИБИ 
Ако полагате усилия да овладее-

те емоциите си, само ще спечелите. 
Пречки от различен характер ще ви 
стимулират да потърсите и други въз-
можности за реализация. Добре ще е 

да помислите за промяна на хранителния си режим 
и да наблегнете на движението. Имате нужда от ново 
самочувствие.                                                              /БТ/
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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                               /45-5/ 

*Ку пу вам зе ме дел с ки 
зе ми в   ця ла Бъл га рия 
на най-ви со ки  це ни. Тел: 
0898/ 37 22 71          /13-13/

 *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 * 
Тел. 0895554040       /10-4/

*Продавам тухлен, ед-
ностаен, обзаведен апар-
тамент в Балчик, бл.35. 
Тел.0896692699       /10-6/

*Продавам двустаен 
апартамент в Балчик, на 
ул.”Черно море”.Тел.0896 
692 699                     /10-6/

* Продавам дворно мяс-
то в Промишлената зона 
на Балчик. 1000 кв. м. Тел: 
0895/68 55 59            /10-2/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и 
постройка за отглеждане 
на гъби. Тел: 0898/56 45 
02                                     /10-4/

Продавам 
*Про да вам Опел Ве к-

т ра, 1,8i, 115 к.с., га зов 
ин же к цио, 1996 г. 220 835 

км., ме та лик, на пъл но оп-
с лу жен, ре мъ ци, све щи, 
ма с ла, фил т ри; пре д ни 
въз ду ш ни въз г ла в ни ци, 
цен т рал но за к лю ч ва не, 
ха ло ген ни фа ро ве за мъ-
г ла, зим ни гу ми. Це на: по 
споразумение. Тел:0899 
929 600                       /10-7/ 

*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                            /7-1/ 

* 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                          

                              /10-4/
*Продавам голям ап. в ж.к 

Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 440 709
*Продавам тристаен 

апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” №24 

Седмичен
хороскоп

УС на кооперация 
“Черно море - Балчик”     

сви к ва Об що го ди ш но от че т но съ б ра ние на 16.04.2016 г. /съ бо та/ от 8:00 
ча са в за ла та на чи та ли ще “Васил Левски - 1959”, град Бал чик при сле д ния                                   
                                                  ДНЕ ВЕН РЕД:       
1.Ос во бо ж да ва не на член-ко о пе ра то ри, приемане на член-кооператори.
2. Отчет на УС. 
3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад.
5. Приемане на разчет за стопанската 2015/2016 г. и избор на одитор. 
Съ г ла с но За ко на за ко о пе ра ци и те (чл.17, ал.2), ако не  се явя т  не о б хо-

ди ми ят брой чле но ве, съ б ра ни е то ще се про ве де в съ щия ден (16 ап рил 
2016 г.), на съ що то мя с то (за ла та на чи та ли ще “Васил Левски - 1959”) от 
9:00 ча са, при съ щия дне вен ред, не за ви си мо от броя на при съ с т ва щи те.

Стийв Бууд е Зумба 
Обучаващ Специалист 
(ЗЕС). Той  е водещ ЗЕС за 
програмата „Професио-
нални умения”, създаде-
на от него, която може да 
те направи възможно най-
добрия зумба инструктор. 
Обучава инструктори в 
Скандинавските държа-
ви, Близкия Изток и цяла 
Европа. Рекламно лице 
на NIKE, което презен-
тира в над 65 страни в 
цял свят. Награждаван 
е с над 7 национални и 

Зумба фестивал “Алегрия” от 2-и 
до 4-и септември 2016 в Балчик 

със специалното участие на 
световната звезда Стийв Бууд

* Тър ся пер со нал за 
хра ни тел ни сто ки и бър за 
за ку с ка, на “Икан тъ лъ ка” 
(мом че и мо ми че)

Тел: 0899/720942   /2-2/
* 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                           /7-1/

между-
народ-
ни фит-
нес на-
гради. 
Снима 
с е  в 
м н о го 
в и с о -
ко на-
г р а ж -
давани 
фитнес 
D V D -
та. Ка-

риерата му започва да се 
развива главоломно, ко-
гато през 1997г. получава 
наградата инструктор на 
годината на FFA. Следва-
щите години е забелязан 
и получава награда през 
2000г. за новоизграващ 
презентър, Белгийската 
фитнес купа 2002г. , 2003г. 
EFAA презентър на годи-
ната и 2004 презентър на 
Excellence UK като полу-
чава и номинация за топ 4 
най-добри международни 

презентъри в Ню Йорк. 
Пътува по цял свят в 

повече от 45 страни от 
Япония до Европа, САЩ, 
Канада, Австралия, Нова 
Зеландия, Китай, Южна 
Корея като танцьор, учи-
тел, а сега като презентър 
и треньор и като час от 
високо уважавания и с 
висок професионализъм 
белгийски NIKE елит 
тийм. Стийв е хореограф в 
3 национални телевизион-
ни шоа. Той бързо намира 
международно признание 
за хореографиите и кон-
цепциите си, като в също-
то време остава земен и с 
огромно въздействие вър-
ху хората. Наричан още 
„Господин вдъхновение”, 
Стийв Бууд е най-добрият 
в света зумба обучаващ 
специалист в момента 
и ще бъде за пръв път в 
България на Фестивал 
„Алегрия” от 2-ри до 4-ти 
септември в Балчик.

Стоян СТОЯНОВ

IN MEMORIAM
На 3 април 2016 г. почина

ГЕОРГИ ГОРЧЕВ
Дългогодишен учител в ОСУ “Й. Йовков” - Тузлата, 
утвърден творец на изобразителното изкуство, член на 
СБХ и Клуба на Добричките художници, член на ред-
колегията на вестник “Балчишки телеграф”, избран 
за “Общественик на 2010 г.” в Община Балчик, къде-
то преминава животът му с учителката по български 
език и литература Мария Андреева Горчева, също дъл-
гогодишен преподавател в ОСУ “Й.Йовков” - Тузлата.

За погребението му на 5 април 2016 г. се върнаха от Англия дъщеря му Гер-
гана и внукът му Митко.
Всичките му приятели от редакцията на вестник “Балчишки телеграф”, 
Клуб “Здраве”, Клуб на учителите, Литературен клуб “Й.Кръчмаров” 
и Художествена галерия Балчик изразяваме своите съболезнования на 
семейството. 

Скърбим за Георги Горчев! Поклон пред паметта му!  


