
ОВЕН- В личния ви живот ще 
настъпи промяна и ще се радвате на 
споделени чувства. Необвързаните 
ще открият в лицето на човек от 

обкръжението си онзи, когото винаги са търсили. 
Самотата ще отстъпи място на съвместни изжи-
вявания и ще се почувствате отново желани. Про-

фесионални проблеми са възможни, 
ако не се съобразите със ситуацията.

ТЕЛЕЦ– Ще получите повече ин-
формация по интересуващ ви въпрос, 

което ще благоприятства работата ви по него. Ще 
се възползвате от нечие благоразположение и то ще 
има положително въздействие върху вас, най-сил-

но изразено в сферата на финансите 
или в друга, интересуваща ви област. 

БЛИЗНАЦИ- Настроението ви 
днес е особено весело, тъй като не-

порасналото дете във вас ви кара да се чувствате 
празнично. Вършите всичко с желание, дори неща, 
които не ви допадат особено. Уплътнете максимал-
но деня си и няма да скучаете и за секунда.

РАК- Плодотворни разговори ще 
направят денят ви успешен. С уме-
нието да се поставяте на мястото на 
отсрещната страна ще си спечелите 

стратегическо предимство. Не насилвайте късмета 
си. През днешния ден той наистина е в изобилие, 
но все пак имайте мяра.

ЛЪВ- Ще изпъкнете със силата на разума и чо-
вешкото си поведение, правейки възможни неща, 

в които други преди вас са се прова-
лили. Успешно решаване на служебен 
проблем, както и находчиво решение 
по тревожна тема от ежедневието. Ще 

получите предложения, които в голямата си част 
ще удовлетворят търсенията ви.

ДЕВА– Обхванати сте от творчески ентусиазъм 
и ще се заемете с повече задачи. Но това изисква 
много енергия, затова се съсредоточете само върху 

важните. Не пренебрегвайте семей-
ството си за сметка на работата. Ще 
имате нужда от спокойствие вечерта, 
за да възстановите душевното и фи-

зическо равновесие.
ВЕЗНИ- Ще проявите волята и разума си в 

подкрепа на интересите си, и не само на своите. С 
активното си присъствие ще влияете 
положително на събитията, които не 
за всички ще са еднакви. Ще влезнете 
в делови взаимоотношения с пред-

ставители на държавните институции, където не 
всичко ще бъде според очакванията ви.

СКОРПИОН- Прекалено високи са изисквания-
та ви както към собствената ви, така 
и към чуждата работа. Това е чудесно, 
тъй като ви кара да изпипвате всеки 
елемент от работата си, но може да ви 

създаде неприятности с хората, с които работите. 
Подходете с такт и разбиране към доводите им, 
като същевременно се опитайте да ги накарате и 
те да разберат вашите.

СТРЕЛЕЦ- Работата ви днес е 
възможно да остане на заден план, 
тъй като околните прекалено много 
ви занимават с личните си проблеми, 

към които вие не можете да бъдете безучастни. Не 
пренебрегвайте предложението на колега, което 
може да открие през вас бленувани перспективи.

КОЗИРОГ– Този ден ще мине спокойно, ако съ-
умеете да не се забъркате в нито една 
конфликтна ситуация около себе си. 
Отпуснете се и се наслаждавайте на 
спокойствието около вас. Не се нае-

майте със задачи, които не са по силите ви. Искате 
да помогнете на определен човек, но най-добре ще 
е той сам да се справи.

ВОДОЛЕЙ- Заслугата ви за решаването на общ 
проблем и ще ви донесе популярност. Умората и 

грижите ще ви накарат да потърсите 
по-приятни занимания, с които да 
разнообразите деня си. Приятелска 
покана или друга интересна среща 

ще внесе настроение и подтикне към сближаване 
с цел печалба.

РИБИ- Активно ще се включите в обществено 
мероприятие, помагайки на другите да са добре. За 

себе си ще решите дали да приемете 
условията, които ви се предлагат, но 
във всички случаи ще бъдете инфор-
мирани. Дома и семейството ще ви 

зареждат с приятни вълнения и суетня. Тържество 
или друго щастливо събитие ще ви събере с прия-
тели или роднини.                                             /Б. Т./
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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

* Купувам земеделска земя 
в общините: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготовка на 
документи. Тел. 0885838354  
0579 77011

*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.                                /10-3/

*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 790
83                                     /10-3/

Ку пу вам 
 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*  П р о д а в а м  а п .  в 
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 26 33 
08                                  /10-3/

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 
тел. 0895 714394            /5-2/

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330             /5-2/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-5/

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

/3-3/
*  П р о д а в а м  к ъ щ а  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                                         /7-7/ 

* 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. Тел:0889/61 47 
62                                      /10-10/

* П р о д а в а м  т р и с т а е н 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     /10-10/

* Продавам двустаен апар-
тамент в Балчик, на ул.“Черно 
море“. Тел. 0896 692 699                          
/10-1/ 

* Продавам дворно място 
в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-10/

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 
0898/56 45 02                 /10-10/

* Обновеното Бистро 
А кап ул ко ,  т ъ р с и  д а 
н а з н а ч и  г о т в а ч / к а 
ц е л о г о д и ш н о .  Те л . 
0899836865 /10-1/ 

* Давам дългосрочно 

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

под наем обзаведена 
квартира в бл.35. Тел. 0888 
70 28 05                         /1-1/

* Давам помещение под 
наем 20 кв.м., подходящо 
за  офис ,  адвокат ска 
кантора ,  счетоводна 
къща или друга дейност. 
Помещението се намира 
на ул”Приморска “, срещу 
комплекс “Марина Сити”.
Цената е по договаряне. 
Тел. за връзка 0899890050, 
0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе-
сладкарница “Седете 
лули”.                          /5-5/

* Давам под наем или 
продавам строително 
скеле. Цена по договаряне. 
Тел.0896611789               /1-
1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 
821                                       /6-6/

* 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                                  

                                 /7-7/
Хотел “Балчик” търси 

за сезона 1 готвачка /
готвач/ и 2 сервитьорки 
/сервитьори/. Тел. 0579 7 
28 09, 0899 876 410                                          

                                    /5-3/


