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ОВЕН
На мнозина от родените под този зодиакален знак ще
мечтаят да постигнат нови върхове и забележими
резултати. Като че ли повече от всеки друг път ще се
нуждаете от одобрението на прякото ви обкръжение, както
на работното място сред колегите си, но така и сред
приятелския си кръг.
ТЕЛЕЦ
Стремете се към установяване на по-голяма
непринуденост в контактите с любимия до вас човек, както
и с другите представители от вашето семейство. Дори и
да се натъкнете на сериозни проблеми в професионалната
сфера се опитайте да не пренасяте недоволството си от
тази сфера върху личния си живот..
БЛИЗНАЦИ
По-голяма част от вас ще разполагат с благоприятни
възможности, които ще ви позволят да реализирате личните
си амбиции без да се натъквате на обичайните пречки и
трудности в тази посока. Активният творчески път е
благоприятен за тези представители от знака, които работят
в тази област.
РАК
Избягвайте да се насочвате към преследване на чисто
материални цели, тъй като едва ли ситуациите в тази посока
ще се развиват според предварителните ви планове.
Въпреки това ще ви бъдат предоставени множество
възможности за щастие и успех в професионалното
поприще.
ЛЪВ
Предпазвайте се от разочарования в личен и
професионален план. Опитайте да не се поставите в
позицията на зависимост от заобикалящата си среда.
Стремете се към едно конкретно и независимо положение,
както при взимането на конкретни решения от
професионален план, така и за всичко което касае
персоналния ви живот.
ДЕВА
Мнозина от родените под този зодиакален знак ще са
склонни да си създават несъществуващи тревоги в
професионалната сфера. Стремете се към емоционално
спокойствие, за да възстановите загубените н последно време
защитни сили. Полаганите от вас преди време усилия в
делови план ще бъдат достойно възнаградени.
ВЕЗНИ
Напълно е възможно плановете и конкретните ви
инициативи в професионалната сфера да бъдат
възпрепятствани от неприятели. Въпреки неприятните аспекти
на които ще бъдете подложени на този етап от време е важно
да проявите усет към текущите си ангажименти, като
демонстрирате упоритост.
С КО РП ИО Н
Ще се нуждаете от утвърждаване в професионалната
сфера. По какъв начин ще постигнете набелязаните от вас
цели, зависи до голяма степен от действията и решенията,
които ще вземете в тази посока. Не се страхувайте да
експериментирате с нови похвати, тъй като те могат да са
ви от полза.
СТРЕЛЕЦ
Използвайте по адекватен начин способността си да се
реализирате по един конкретен начин на работното си място,
като преследвате интересите до крайното им завършване.
Ще се радвате на отлични умствени способности, които ще
ви помогнат много, ако се насочите към изучаване или
придобиване на нови знания, обучение или квалификация.
КОЗИ РОГ
Ще се реализирате най-добре в дейности и сфери, в
които не усещате, че имате ограничения от страна на
високопоставени особи или началници. Приложете
знанията си в практиката, дори и да ви е трудно да се
преборите с неодобрението от страна на прякото ви
обкръжение в службата.
ВОДОЛЕЙ
Необходимо е да сте до известна степен резервирани
към твърде изгодните предложения, които ви отправят
колеги, познати, приятели или делови партньори. Преди
да се впуснете в преследването на нови цели, проучете
внимателно до колко те наистина ще са благоприятни за
вас.
РИ БИ
Мнозина от родените под този зодиакален знак ще изпитат
необходимостта да се откъснат от прякото си обкръжение
в службата, учебното заведение или в личния си живот.
Като че ли това ще ви даде възможност да останете насаме
с мислите си и да се отдадете на заслужен отдих. Опитайте
се да бъдете дискретни и резервирани.
/Б.Т./

На 30.01.2016 г. се навършват

4 години без нашата
майка и баба
Светла й памет
От семейството
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Районен съд Балчик
има удоволствието да
Ви
уведо ми,
че
считано от 15.01.2016 г.
потреб ителите
на
съдебни услуги отново
мог ат д а извъ ршват

картови плащания за
всич ки
вид ове
държавни такси, чрез
3 (три) б роя ПОС
т е р м и н а л н и
устройства.
Ч рез то зи вид
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На 30 януари от 18:00
1. Отчет на дейността
ч. в хотел "Селена" за 2015 г.;
Балчик своите членове
2. Приемане на
на годишно отчетно спортен календар за
събрание.
2016 г.;
Дневен ред:
3. Разни

При липса на кворум,
съ бранието ще се
проведе в същия ден,
един час по-късно, на
същото място и при
същия дневен ред

Брой 5 на вестник “Балчишки телеграф очаквайте на 11 февруари 2016 г.

Малки обяви
до 10 думи

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒ
за вестник
"Балчишки
телеграф”
Договаряне по
телефона
0899 65 52 49
/М.Костова/
и
0579 7-37 97
/Д.Димитрова/

Еднократно за 2 лв. се приемат до
вторник в офиса на редакцията хотел "Балчик"

тел.0899 65 52 49
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гр. Балчик ул. “Ком” 11

ПРЕДЛАГА
зимни гуми втора
употреба, нов внос от
Германия
тел.: 0896/ 442 526

* Обяви * Обяви * Обяви *

*Изкупувам земеделска
Купувам
земя, малки и големи пар*Изкупувам земя в об- цели, във всички райони на
щините: Балчик, Каварна, Добруджа, Североизточна
Шабла, Г.Тошево и България. Изгодни цени.
Вар ненс ка
о блас т. Тел: 0887 240 569 От 9.00
Подготовка на документи. до 18.00 часа. /5-2/
Тел: 0885 83 83 54,
*Купувам земеделска
0579 7 70 11
/45-2/
земя в община Балчик,
*Купувам земеделски земи Каварна,
Шабла,
в Балчишки,Каварненски,Ген. Ген.Тошево. Съдействам
То шевс ки, Доб рички, за документи. Тел.0895 71
Тервелски, Тутракански, 83 83; 09888 79083 /10-7/
Силистренски и ВарненсПродавам
ки регио ни. Т ел: 0878
*Продавам Опел Вектра,
462784, 0886462784 /8-8/ 1,8i, 115 к.с., газов инжек-

плащане
Вие
спестя вате време и
допълнителни такси във
вид на ко мисио нни,
които банките изискват.
Районен съд Балчик

цио, 1996 г. 220 835 км., металик, напълноопслужен, ремъци, свещи, масла, филтри;
предни въздушни възглавници, централно заключване, халогенни фарове за мъгла, зимни гуми. Цена: 3300
лв. Тел:0899 929 600 /10-4/
*Продавам: 1. В с.
Соколово къща, с прилежаща
площ 1718 кв. м. 2. Градинска
площ в с. Соколово, без
постройка, 1500 кв. м. Двата
парцела са съседни. Цена по
споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28 /7-5/

* Продавам изгодно парцел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст.планина" до пожарната и летище Балчик с лице на
асфалтов път. Стара цена 25
000 лв., нова цена 20 000 лв.
*Продавам голям ап. в ж.к
Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 440 709
*Продавам
тристаен
апартамент, тухлен, етаж 2,
ул."Дионисополис" №24
Тел. 0895554040 /10-1/
*Продавам
тухлен,
едностаен,
обзаведен
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699 /10-3/
*Продавам двустаен

28 януари - 3 февруари
ñ ï ð 2016
à г.â6 î ÷ í è ê
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)
Шо фьор ски курс ове П.Пенев тел. :088/8 99 3710
Б Е Н З И Н О С ТАН Ц И И

"Л афи" - тел. 7-65-70
“ Калипс о” - тел. 7 30 67; о фис 7 24 86
“ По по в - Ко мерс ” - Д АП Тел: 7 39 37
ПЪ ТНА ПОМ ОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 в секи д ен о т 820ч ., с ъб ота от 9.00 - 20. 00 ч ., нед еля - по чивен д ен
Аптека " Фарм а" - ж.к. "Б алик" тел. 7-29-31
9. 00 - 13. 00 ч ., 15. 00-19. 00 ч . съ бо та и нед еля
- поч . д ни
Д Р О Г Е Р ИЯ “А Н И ”, В ХО Т Е Л ‘ М А Р И Н А
С ИТ И’ . ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИК ЛИНИК А
Телефо нна централа - тел. 7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /д ено но щно/
ЧАС ТНИ ЛЕКАР СКИ К АБИНЕТИ
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 Бе киров - инте рнис т и G P. Ул. “П лиска” №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:08 86 199 790
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
Н О ТАР И УС И
Св етлин И лче в-ул. "Че рно м оре" 28 ,те л.7 -3 0-1 2 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
ВЕТЕР ИНАРНА Л ЕЧЕБНИЦА 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
по г ре б е ния - д е но но щ но ; из раб о тва и м о нтира
пам етници, сним ки.
Оте ц Страти я - тел. 7 51 36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
Б ИБ ЛИ ОТЕКИ
при ч-ще "П.Хиленд арски"тел. 7-26- 11, 8 .30 - 17. 00;
събота и неделя - поч.дни
при ч-ще "В.Левски" тел. 7-20-86 с Интернет център
ГРАДС КИ ИСТОРИ ЧЕС КИ МУЗ ЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
ЕТНО Г РАФСКА
КЪ Щ А
9 . 0 0 - 1 7. 0 0 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕР ИЯ те л. 7- 41- 30 9. 30 -1 2.0 0ч .; 12 :3 018:0 0ч.
ПОЛИ ЦИЯ тел. 166; 7-24-3 1; 7-2 4-32
П РО ТИ ВО П ОЖАР НА ОХ РАНА те л. 16 0
ПО ЩА И ТЕЛЕГРАФО ПО ЩЕНС КА СЛ УЖБА
Паричен салон 7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00; неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛ ЧИК”
рабо ти целог одишно. тел: 7-2 8-09
ИНТЕРНЕТ - Bal chi k.Net - тел. 7 50 34
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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.
Разни
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
*Давам
магазини
на
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
търговската улица на кв."Левски"
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни
/105 кв.м.; 35 кв.м. 70 кв.м./ Тел.
вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%
0886 74 67 61 /2-2/
апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699 /10-3/

*Давам
под
наем
БОКСОНИЕРА в бл.35,
дългосрочно. Тел: 0888 70
2805/1-1/
* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парце ла о т 1 718 кв. м. и
1500 кв. м в с. Соколово
Те л:0 52/ 3419 81; 08 99
42 33 28 /7-5/
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