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ОВЕН
Прив лечени сте от личност, която също
не е безразлична към вас. Ако се стремите
към връзка, то инициативата трябва да бъде
ваша. На работното място шансовете ви за
професионална изява се увеличат, но не оставяйте работата
си на заден план. Отдавайте заслуженото на колегите си, с
тяхна помощ ще можете да вървите нап ред.
ТЕЛЕЦ
Няма да ви липсват ангажименти и за да
се справите не бива да си губите времето по
несъществени неща. Проблеми с родни ни
могат да помрачат настроението ви.
Уважавайте нуждите им, независимо, че те ви натоварват
повече. Едно ново запознанство ще превърнете в романтична
връзка, ще се насладите на взаимност и силни чувства.
БЛ ИЗНАЦИ
Прецизни сте в делата си, отдавате
нужното внимание на детайлите и това ви
носи предимства. Бъдете сигурни, че
усилията ви ще дадат резултати.
Благодарение на контактите си е възможно да промените
работата си. Духовността ви ще ви помогне да прозрете
по-скоро в една истина и да извлечете поука за себе си.
РАК
Об ърн ете вн иман ие на служеб ен
въп рос, който крие за д себе си не чие
двусмислено поведение. Предизви кайте
откровен разговор и изяснете позиц ии те
си. Вие сигурно имате свои планове за седмицата, но е
твърде възможно да ги промените, но все пак следвай те
желани ята си.
ЛЪ В
Ако работите в колектив търсете
мнението на колегите си и заедно вземайте
решени ята. Седмицата ще благопри ятства
нови идеи и оригинални хрумвания. Нищо
важно няма да остане несвършено. Така устремени към
целта си ще привличате любовта и парите. Ще изпитате
моменти на споделено щастие.
ДЕВА
Не скъпете по мощта си , това ще ви
накара да се чувствате полезни и нужни
няко му. Пр ед вас се откр иват д обри
перспектив и за личен напредък. Бъдете
последователни и обмисляйте всяка своя стъпка. Ако
можете да се възползвате от нечие, добро предложени е,
не се колебайте. Нап равете го.

Изпращаме го с тези
слова, тъй като не можем
да присъстваме на погребението му, поради пандемията от корона вирус
Людмил Бешков е роден на
5 септември 1951 година в
Добрич. Баща му е известният добруджански историк, краевед и юрист Любен Бешков, покойник.
Людмил Бешков завършва
гимназия в родния си град,
след което „Българска филология” в Софийския
университет “Св. Климент
Охридски” през 1976 година.
Десет години по-късно
пак там специализира социология. Бил е учител,
издател и драматург в театрите в Силистра и Добрич. През 1997 година е
избран за депутат в 38-то
Народно събрание от гру-

На 4 май 2020 г. почина нашият съгражданин, приятел,
съученик и сродник
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ÒÎØÅÂ
Роден е в град Балчик на 23.10.1949 г.
След завършване на Балчишката гимназия, завършва
ВХТИ и дълги години е главен технолог на Обувния
завод в град Добрич. Има високи спортни постижения
на републикански състезания по каяк и като щангист.
Изказваме съболезнования на съпругата му Веслава,
дъщеря му Теодора, зет му Георги, на сестра му Мария
Кардамова Янева.
(Б.Т.)
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СК ОР ПИОН
Не забравяйте, че за успявате се нуждаете
от подкрепа. Търсете я в хората, с които
общувате. Бъдете толерантни и не
изпъквайте с капризите си. Диета или друг
хранителен режим би ви помогн ал да облекчите
здравословни страдания и да се обновите. Пазете се от
измами и загуба на пари.

К ОЗИРОГ
С увереност ще пристъпите към
реализаци я на делата си и ще получите
сви детелства за правилният ви избор.
Въпроси от служебен характер ще ви
изострят сетивата към повече прозрачност и общо одобрение.
Промените в личният ви живот ще ви подготвят за следващи
ходове, които действително ще ви направят щастливи.
ВОДОЛ ЕЙ
Отново на преден план ще възни кват
въпроси, които сте считали за приключени.
Колекти вни те решения ще са важни и е
добре да настоявате за скорошното им
прилагане. Някои от вас ще се ориентират към
приключване на проект и това ще ги обогати с финансови
придобивки. Бъдете внимателни в начинанията си.
РИБ И
Възможно е бюрократични спънки да
предизвикат недоволството ви и да ви
накарат да търсите по юридически път
правата си. Не се колебайте да го направите,
ако считате, че сте ощетени . В личен план ви очакват
изненади, които ще приемете, но с известни резерви . Ще
получите подарък и това ще ви зарадва.
/Б.Т./

покер на Балканите”.
Специално от кмета на
Община Балчик Николай
Ангелов, от д-р Р умяна
Малчева Ангелова, патрон
на международния форум,
на Людмил Бешков беше
връчен плакет „Българско
наследство” , грамота и подаръци за достойното му
участие във форума. Благодаря Ви, г-н Бешков за
цялостната помощ, която
оказвахте през 25-те години на издаването на вестник „Балчишки телеграф”,
за идеите при осъществяване на 5-те издания на МФ
„Българско наследство” досега и участвахте непосредствено.
Благодаря Ви, че бяхме
близки семейства ! За нас
Вие бяхте пример за отличен съпруг и грижовен баща! Данче и Мими, плачем
с Вас! Нека в мир почива
душата на един родолюбив
борец за Добрич, умел политик, нестандартен интелектуалец, отзивчив колега и верен приятел! Поклон!
Маруся Костова,
Ивелин Костов, Диана
Костова, Антония
Костова, Стоян Николов
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ВЕЗНИ
Не споделяйте с околни те намеренията
си, това едва ли ще ви е от полза. Възможни
са пътувания, за някои от вас свързани с
доходни начинания. От ново запознанство
е възможно да се роди любов или романтична закачка.
Приятна среща с човек, който не спира да ви вълнува и
зарежда с позитивна енергия.

СТРЕЛЕЦ
Приятел или партньор ще ви помогнат
по-бързо да се избавите от притесненията
си и да повярвате на перспективн а идея.
Ако се захване те с реа лиза цият а й ще
получите стабилност и увереност за бъдещето. Рискът
трябва да е премерен, но ви е ще решите. Продължавайте
в същия дух и не се предавайте.

пата на СДС Добрич. Изкарва пълен мандат, след
това е административен
директор на театър “Сълза и смях” София, началник-отдел “Социален”
към Пета градска болница – София, а след това се
занимава с частен бизнес.
През 1988 година издава
първата си книга с разкази “Алегро модерато” в
издателство “Народна
младеж”, през 1991 г. втората си книга “Един
последен поглед” в издателство “Български писател”, а през 2005 г. - третата книга “Разкази от чекмеджето” в издателско
ателие “АБ”. През годините има множество публикувани разкази и публицистични материали в
българския периодичен
печат. Още в първото издание /2015 г./ на Межд ун ар о дн ия
фо ру м
„Българско наследство”
Балчик, България, Людмил Бешков участва с
доклад, посветен на 75годишнината от преселването на северодобруджанци, със заглавие:
„Добруджа-белязаната
карта в политическия

20 години от смъртта
На Петър Василев Петров
(Доктора, Петриката)
24 август 1941 г. - 7 май 2000 г.
Да си спомним за него!
От проф. Игнат Минков, съученици и приятели

Купувам земеделски земи
в Балчик, Кав арна, Шабла,
Г. Тошево, Добричка,
Тервел, Тутракан, Силистра.
Тел: 0898 37 22 78

14 май - 20 май 2020 г. 8
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ГРАДСК И ТРАНСП ОРТ
№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 Рибарски пл.) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25,
12:25, 14:25, 17:25 /ав тобусите обръщат в кв.Левски
Балч ик - Гробищен парк /стар и нов /- от Пл.
“Рибарски ” 8.50; 10.50
АВ ТОГАРА - те л. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00 (без неделя); 8.00; 9.20; 10.30;
11.05; 11.40; 13.20; 14:00; 15.20; 16.30; 17.20; 18.30;
Балчик-Стражиц а-Одърци -Добрич 07:30; 17:10
Добрич-Балчик 07.10;08.30;09.30;10.00;12.20;15;15.30;18.30
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.14/без
с.и н./; 13.30; 15.05 (само с.и н.) 15.30; 16.30; 17.20;18.00;18.10
Варна-Балчик 09:30;13.30;18:00
Балчик-Шабла 8.30;9.10/само с. и н. 9.50;13.20;16.00;19.20
/на болницата/
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Кав арна 08:30; 9:50; 10.24; 13:20; 14.25; 16:00
Балчик-Гурково- Тригорци 7.30; 16.15
Балчик - Дъбрава 15:20
Балчик- Кранево- Оброчище-Църкв а 14:00
ЖП информация Варна - тел. 052/63-04-14
Бързи влакове Вн-Сф - 11:00; 12:50; 21:55; 22:20;
07:50 (експрес).
Автобуси Балчик-Соф ия- 9.45;21.30;тел.7 40 69
Автобуси Варна - София и Добрич - Соф ия
фирма “Юни ън Ивкони ” Балчик - Варна - В.Търново
- София 9:55h, 22:19 тел.:0879 356 232 София - Балчик
10:30h, 22:30h - www.union- ivkoni.com
Ав тобуси “Етап”; Тел: 0894344049
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
"Лафи" - тел. 7- 65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Поп ов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМ ОЩ
Денонощно - тел. 7- 46- 00, жк."Балик", бл.34,вх. А
0888/65 49 19
АПТЕК И
Аптека “Вива” - центъра, ЕТ Калоян Лазов,
тел. 7-22-50всеки ден от 8.00 - 18.00 ч.
Аптека"Пан ацеа" - 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
9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни
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
ПОЛИКЛ ИНИКА
Телефонн а централа - тел. 7-26- 91
Сп ешен кабинет - тел. 7-24-42 /денон ощно/
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 /поликлин иката/
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 Беки ров - интерни ст и GP. Ул. “Плиска” №1 /
срещу Полицията/; понеделник - петък от 13:30 до 17:30
Д- р Владимиров - ортопед- травматолог
GSM:088 8/8 60 1 21
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
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
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБ НИЦА те л. 7-55-27
8:00- 12:00; 12:30- 16:30
Погре бално обслужване “НИССИ” 0897 885 042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за
погр ебения - ден онощно ; изра ботва и монт ира
паметници, снимки.
Оте ц Стратия - те л. 7 51 36
Оте ц Георги Петков - те л. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч- ще"П.Хилендарски "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
ГРАДСК И ИСТОРИЧЕСКИ М УЗЕЙ
ГИМ тел.7- 21-77; 9.00 - 17.00;
ЕТНОГРАФСК А
КЪЩА
9.00- 17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КО МПЛЕКС - 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 ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСК А 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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Балчик, улица “Ком” № 11
Тел: 0896 44 25 26 /5-3/
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