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*Фирма изкупува неог-
раничено количество земе-
делска земя в общини: Бал-
чик, Каварна, Шабла и Г.
Тошево. Тел: 0885 83 83 54,

0579 7 70 11       /45-45/
*Купувам земеделски земи

в  Балчишки, Каварненски, Ген.
То шевс ки, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки регио ни. Тел: 0878
462784, 0886462784 /8-8/

*Изкупувам земеделска

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

*Продавам Опел Вект-
ра, 1,8i, 115 к.с., газов ин-

Продавам

Разни
*Рускиня с английска

филология търси работа. Тел:
0897 465 260 /10-9/

*  Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела о т 1718  кв. м . и
1500 кв. м в с. Соколово

Тел:052/341981;
0899 42 33 28 /7-4/

земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна
България. Изгодни цени.
Тел: 0887 240 569 От 9.00
до 18.00 часа. /5-1/

*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна, Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-6/

споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28  /7-4/

*Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст. планина" до пожар-
ната 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 /10-2/

жекцио, 1996 г. 220 835 км.,
металик, напълно опслу-
жен, ремъци, свещи, масла,
филтри; предни въздушни
възглавници, централно за-
ключване, халогенни фаро-
ве за мъгла, зимни гуми. Це-
на: 3300 лв. Тел:0899 929
600 /10-3/

*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
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*Продавам тухлен,
едностаен, обзаведен
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699 /10-2/

*Продавам двустаен
апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699 /10-2/
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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
Дено нощно - 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., съ-
бота 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
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 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 Владимиров - 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 - о перации в ХО Балч ик, 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 ЛЕЧЕБНИЦА 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
Отец Георги Петков - тел. 7 24 41

БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще"П.Хилендарски"тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; съ-
бота и неделя - поч.дни
при ч-ще "В.Левски" тел. 7-20-86 с Интернет център
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

ОВЕН
Получените добри отзиви, по важни за вас въпроси, ще

се отразят положително на самочувствието ви и на бъдещите
ви професионални планове. В личен план също ще имате
поводи за радост. Стабилизиране на отношенията с
партньори и семейството ще внесе нужното спокойствие и
ще ви помогне да приемете по-ведро предизвикателствата.

ТЕЛЕЦ
В делата си сте по-скоро импулсивни, отколкото

последователни, но за щастие ще успеете да постигнете
целта си. Ще получите подкрепа от човек, който е в страни
от обкръжението ви, и по-скоро той ще ви приобщи към
своето. В личен план любовта ще ви се усмихне. Бъдете
по-доверчиви към партньора си.

БЛИЗНАЦИ
Педантично настроени сте днес и държите всичко, с

което се захванете да бъде свършено както трябва. Влагате
не малко енергия за да видите осъществени плановете си и
ще останете доволни от резултата. Не се колебайте да сте
решителни, в моментите, когато това се налага. Полезни
контакти и материални придобивки.

РАК
Денят ви ще е наситен на емоции и доброто ви

настроението ще доминира над всичко останало. Едно
предложение ще ви впечатли и едва ли ще отхвърлите
добрата възможност, която ви се предлага. Активността
ви ще е провокирана и от желанието ви час по-скоро да
видите осъществени намеренията си.

ЛЪВ
Ще започнете деня си в добро настроение и то ще

доминира над всичко. Погледнете от по-приятната страна
на нещата, така ще постигнете лекота в действията си. Не
пренебрегвайте ангажиментите си към хора, които малко
ви познават. Успешна търговска сделка ще повиши
финансите ви.

ДЕВА
Работата днес ще ви спори и с лекота ще отхвърляте

задачите си. С оригинален подход ще намерите най-добрия
начин, който би ви осигурил нужните средства в момента.
Това, че разчитате предимно на себе си говори за силния
ви дух и несломима вяра в собствените ви сили. В добра
кондиция сте.

ВЕЗНИ
С лекота ще се справяте с проблемите си, а и усърдието,

което влагате ще ви прави доволни от постигнатото. Не
очаквайте прекалено много от никого, за да не останете
разочаровани. Но, истината е, че в отношенията ви с
интимния ви партньор сте заели по-пасивна позиция, а
това би застрашило връзката ви.

СКОРПИОН
Заниманията ви днес ще са достатъчно интересни и ще

влагате повече въображение и творчество. Резултатите
ще ви карат да се чувствате доволни от себе си. Не така
обаче ще бъде с онези, които са заети да поучават.
Въпросите, които не ви засягат лично не бива да ги
анализирате прекалено.

СТРЕЛЕЦ
В добро настроение сте и с положителна нагласа гледате

на проблемите на околните. Това ще ви донесе повече
симпатии и ще ви превърне в предпочитани партньори.
Съмненията запазете за себе си и не ги споделяйте, докато
не ги проверите. Започнат проект ще ви натовари с
допълнителни отговорности, но и с добри очаквания.

КОЗИРОГ
Задачите днес ще ви погълнат и ще насочат мислите ви в

положителна посока. Сами разбирате, че няма причини за
безпокойство, щом сте поели нещата си в свои ръце. По
добре от всички сте наясно с проблемите си и единственото
нещо, от което се нуждаете сега е морална подкрепа.

ВОДОЛЕЙ
В някаква степен ще сте зависими и от други хора за да

постигнете намеренията си. Ясно договаряйте условията
си, дори когато става дума за дребни неща. Тази коректност
ще ви спести впоследствие неприятни емоции. В личен
план ви предстои промяна на приоритетите, много от вас
ще насочат поглед в различна от сегашната посока.

РИБИ
Очакванията ви са големи, за това не пестете усилията

си, ако искате да останете доволни. Можете да разчитате
на подкрепа. Ще се радвате на постигната реализация с
човек, към когото изпитвате силни чувства. Новина в края
на деня, ще ви принуди да вземете по-бързи решения.
Усмихвайте се повече.

/Балчишки Телеграф/
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Това е втората книга
на нашия съгражданин-
младия балчишки поет
Ерсин Исмаил, студент
по медицина във Варна.
След  неговия "Кръгов-
рат" отново попадаме в
новия вълшебен свят на
"Малкият принц" на
А.С.Екзюпери.

Как Ерсин  е успял да
направи всичко това -
ще си остане навярно
негова тайна, но посла-
нията, отправени към
нас, вече любопитно на-
дничат с притегателната
сила, идваща от магни-
та на притаените чувст-
ва-компенсаторните ме-
ханизми на човешките
вълнения и стремежа ка-
то перспектива.

„В царството на сен-
ките” всичко е подреде-
но, но има изненадващи
сравнения, неочакван
финал, любопитство, ха-
ресване, макар и  мимо-
летно споделено,изне-
нада с явно чувство на
такт. Разбира се, че има
и момиче, което отдав-
на очаква от него пода-
рък, за да продължи кра-
сивият скрит миг.

 Всеки стих Ерсин съ-
здава одухотворено и
неповторимо още в за-

родиш, пречупвайки го
през собствената си ду-
шевност и чувствител-
ност, за да ни покаже
онова, което е невиди-
мо за душите ни.

 С ярка искреност и
точност, Ерсин ни съо-
бщава с безкрайно до-
верие и обич, по най-
впечатляващия начин,
колко поучително зву-
чи чувството в "Бълга-
рия": „…Обичам те,
Българийо, каквато си!/
И грешна, и безумна, и
разнищена./Ще те при-
ема винаги в сърцето
си /със  клонче от ово-
шка, с цвят на вишна..."

Може би всеки от нас
е усещал този момент,
събирал го е със сети-
вата си, радвал се е или
е бил разочарован, съ-
преживявал го е заедно
с автора, за да станем
неусетно негови съу-
частници.

Изживяването е друг
елемент от творчество-
то на Ерсин Исмаил,
който споделя мислите
на П.Пикасо в своето
есе: "Компютрите са
безполезни. Могат един-
ствено да дават отгово-
ри" на глобалното внед-
ряване в мрежата на Ин-

тернет през 1988 г. Нався-
къде чувствам и лека но-
сталгия, вътрешен бунт на
скритите чувства, които
продължават да се движат
с равноускорителна бър-
зина, въпреки препятстви-
ята. Другарят Д.Б. ги пре-
одолява с лекота, осъзна-
вайки знамението...

Поезията е най-несп-
раведливо оценената ра-
бота, където успехът ви-
наги виси на косъм /как-
то  живота/.

Колкото до признани-
ето - то винаги идва със
закъснение,  затова пое-
тът винаги  живее в изум-
ление, той живее от и със
своята поезия, свързвай-
ки инстинкта с придоби-
тия опит, пречупен през
призмата на своя въз-
торг.

Може би затова той
констатира финално:
"...За мен е красиво раз-
личното,/а идеите-дви-
жеща сила/погледът-там
е безграничното /и
ето...мечта се спасила.  А
Ерсин Исмаил е тъкмо
на това място заедно с
"Кръговрат"и "В царст-
вото на сенките".  Той на-
истина ще стане по-го-
лям от мечтите си.

         Георги ЙОВЧЕВ
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Мое малко, вече голямо момиче,
навярно макар отдалече
само от мене,толкова много обичано.
Нищо, че всеки от нас вървеше в своя посока,
то нашето не беше любов, не беше чудо.
Ето, дойдоха вече други години,
пораснаха и на двамата децата ни.
Къщи големи вдигнахме, посрещахме
празници, гости, роднини…
Косата ми побеля, избледня синевата в очите ми,
а аз тайно от другите все още тебе чакам.
Случайни неща вече вярвам, че има -
виждам, че идваш насреща.
Хайде да спрем, за къде толкова сме се забързали?
Да си припомним,какво на сбогуване сме си казали.
И моля те,остави на мира ръцете си в ръцете ми.
Знаеш ли колко години жадно са те чакали.
Мое малко, вече голямо момиче,
престани да ме гледаш, с ей такива очи ококорени,
не се обръщай внезапно, изплашено-аз съм.
Затова към тебе съм  тръгнал.
Преди зората да ни е изпреварила.
Преди песента на авлигата да ни е изненадала.
Преди пчелите да са изпили нектара на цветята.
Преди още очите на слънчогледовите пити са несъбудени.
Знаеш ли, колко отдавна този миг чакам...
Известно на всички е, че животът е бърз и кратък-
за нищо да не се съжалява.
Какво ли пък ще занесем оттатък...
Затова остани при мене,
преди другите да са те откраднали.
Далече от всички за миг да свериме посоките.
Домът ми е малък, с натежала от чакане стряха,
с кротки дървета и шепота, идващ под клоните.
Защото вече усещам ДЪХЪТ на устните ти-върху моите.
                                                             Георги ЙОВЧЕВ




