
ОВЕН - Възможно е да се разоча-
ровате от развитието на събитията на 
работното място, но за щастие ще ви 
се отдаде възможност да постъпите 

по начин, който в крайна сметка да ви удовлетвори. 
Подновявате стара връзка което настина ви въоду-
шевява. Бъдете внимателни обаче, за да не останат 
излъгани очакванията ви. Ще бъдете заинтригувани 
от нещо.

ТЕЛЕЦ - Очаква ви един спокоен 
ден, добре е да не очаквате кой знае 
какво. Работата ви ще върви гладко и 
няма да ви създава проблеми. В личен 

план се опитайте да отделите повече от времето си 
за вашия любим човек, за да го зарадвате.

БЛИЗНАЦИ - Изпълнени сте с 
конкретни идеи и смятате да ги осъ-
ществите. Предпочитате да работите 
самостоятелно, така сте наясно с 

онова, което правите. Постарайте се да приключите 
в рамките на деня с въпрос, не търпящ отлагане. 
Съобразявайте се с даденостите. Вечерта ще ви се 
предложат удоволствия.

РАК - Определите приоритетите 
си, ако искате да останете доволни от 
себе си. В противен случай рискувате 
да се заемете с твърде много неща и 

да оставите голяма част от тях недовършени. Не 
забравяйте да сте приветливи в общуванията, ува-
жавайки правото на избор на партньорите си. Така 
ще постигнете повече.

ЛЪВ - Променете методите си на 
работа, ако преценявате, че по досе-
гашния начин не върви. Използвайте 
въображението си и не се страхувайте 

да грешите. Производствените и организационни 
проблеми ще решавате в движение, но ще напред-
нете в целите си и скоро ще се радвате на добри 
резултати.

ДЕВА - Спокоен работен ден оч-
аква повечето от представителите на 
зодията. Имате възможност напълно 
да разгърнете вижданията си и да 

работите по осъществяването им. Постарайте се 
да не се изолирате от това, което се случва около 
вас а се включете активно и бъдете сигурни, че 
няма да съжалявате. Предстои ви запознаването с 
нещо ново.

ВЕЗНИ - Включете в работата си 
всички възможни помагачи и сво-
бодни ресурсите, за да приключите 
навреме. Подобреното ви финансово 

състояние ще ви позволи да се насладите в пълнота 
на желанията си. Имате свободната воля да урежда-
те личния си живот, така, както желаете. Погрижете 
се и за близките си.

СКОРПИОН - На работна среща, 
свързана с работа ви ще планирате 
следващите си ходове, съчетавайки 
ги с партньорските. Изчистили сте 

спорните моменти и това ви позволява да ускорите 
сроковете. Увереността ви е на лице и има защо. 
Любовта ви зарежда с енергия и ви кара да се 
чувствате щастливи.

СТРЕЛЕЦ - Наложете си да не ми-
слите за тревогите, които в повечето 
случаи сами си създавате. Това ще ви 
позволи да балансирате емоциите и 
желанията си, и в крайна сметка ще 

се успокоите. По-бързо ще намирате правилните 
решения и ще планирате уверено бъдещите си 
действия. Близките ще ви изненадат с любима вещ 
или друг жест на внимание.

КОЗИРОГ - На голяма част от вас 
днес ще им се наложи да пътуват по 
професионални задачи. Бъдете готови 
и за изненади, но не губете самообла-

дание. Нещата в крайна сметка ще се подредят по 
очаквания от вас начин и това ще ви изпълни със 
задоволство. Ще разберете доста неща, които ще 
ви помогнат да погледнете по-глобално на нещата 
около вас.

ВОДОЛЕЙ - Ще проявите сговорчи-
вост и ще се съобразите с настроение-
то на човека, стоящ до вас, нуждаейки 

се от помощта му. На работното място ще имате 
срещи, довеждайки до служебни и финансови об-
вързаности. Ако сте в позиция да взимате решения, 
го правете след правен и друг, необходим ви анализ.

РИБИ - Забелязвате много неща, 
които сте пренебрегвали до този 
момент. Постарайте се да се споразу-
меете с човек от обкръжението си за 

нещо, което касае и двама ви. Ще успеете само, ако 
подходите търпеливо и имате достатъчно желание 
за компромис. 

Седмичен
хороскоп
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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
Регистратура 7 -28-66; 
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
Доц.Желязков - ортопед-травматолог 
Д-р Владимиров, ортопед , ДКЦ-4, Окр.болница “Св.Ана” 
Варна стая 208понеделник и петък -преди обяд; вторник, 
сряда и четвъртък -след обяд Тел. 052 692629 
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

Разни
* Купувам земеделска 

земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 
37 22 71  /10-2/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготов-
ка 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.                                
/10-6/

*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                                      

                                /10-6/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам 1.4 дка 
дворно, обработено 

място в с.Гурково, 
много изгодно. Тел. 
088 980 67 62     /10-2/

* Продавам част от 
къща в центъра на 
Балчик. Ул.“Хр.Смир-
ненски“ № 6 тел. 0897 
617 426   /10-2/

* Продавам апар-
т а м е н т  в  б л . 2 
ж.к.“Балик“ Балчик  
тел.0898 440 709   /10-
2/

* Продавам дву-
стаен апартамент в 
ж.к.“Балик“ Балчик, 
спешно 50 000 лв. тел. 
0887 983 113 

• Продавам апар-
тамент обзаведен, 
двустаен, 76 кв. м, 
тел .  0895  714394                         
/5-5/

• Продавам обза-
ведена къща на два 
етажа, зад автогара-
та в Балчик, тел. 73 
000 евро, 0898 309330             
/5-5/

* Продавам къща 
в с.Кремена с 2.8 дка 
земя. Изгодно. Тел. 
0884474858 Лидия

Валентин Андрианов 
Андреев

* Престижният рес-
торант “Ел Симпати-
ко” /на крайбрежната 
алея на Балчик/  търси 
персонал: Бармани, 
сервитьори, готвачи и 
камериерки. Тел. 0898 
60 38 40  /10-2/ 

* Заведение за БЪР-
ЗО ХРАНЕНЕ в Балчик 
търси да назначи пер-
сонал. Тел. 0885 66 76 
53  /2-2/ 

* Давам стая под 
наем Тел. 0898 440 709 
ул.”Хр.Ботев” 35                                   

                                   /10-2/
* Давам помеще-

ние под наем 20 кв.м., 
подходящо за офис, 
адвокатска кантора, 
счетоводна къща или 
друга дейност. Поме-
щението се намира 
на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Ма-
рина Сити”.Цената е 
по договаряне. Тел. 
за връзка 0899890050, 
0893678607

* Превоз на багажи 
от България за Европа 
и обратно. Тел. 089992
3907                         /5-3/

гр. Балчик, обл. Добрич
Област на изява: 
Спорт
Конкретна/и сфера/и
Лека атлетика - хвърля-
не на чук, тласкане на 
гюле
Ръководител: Андри-
ан Андреев
Възраст на номинира-
ния: 16 години
Клас: IX клас
Училище, град/село, 
област
СУ „Христо Ботев“ - 
гр. Балчик
За кои топ 5 постиже-
ния го/я номинирам:
1. Национален рекорд 
(17.21 м при стар ре-
корд 15.89 м) - тласкане 
на гюле, момчета до 16 
г., на закрито - Държав-
но първенство по лека 
атлетика за момичета и 
момчета до 16 г., в зала 
- Добрич, 01.02.2017 г.
Състезанието е в 
Спортния календар на 
Българската федерация 
по лека атлетика. 
*2. Национален рекорд 
(17.45 м) - хвърляне на 
чук, момчета до 16 г., 
на открито  
*3. Национален рекорд 
(17.13 м) - тласкане на 
гюле, момчета до 16 г., 

на открито 
Национален турнир 
по хвърляния „Дио-
нисополис“ - Балчик, 
14.05.2017 г. 
Състезанието е в 
спортния календар на 
Българска федерация 
по лека атлетика.
4. Национален рекорд 
(69.60) - хвърляне на 
чук, юноши под 18 г. - 
Европейски младежки 
олимпийски фестивал 
- Гьор (Унгария), 23-
29.07.2017 г.   
За отличното си пред-
ставяне (спечелен 
и бронзов медал), е 
награден със златна 
значка от Български 
олимпийски комитет. 
Състезанието е органи-
зирано от МОК. 
5. Национален рекорд 
(77.16) - хвърляне на 
чук, момчета до 16 
г. - Национален тур-
нир „Лекоатлетите на 
Добруджа“ - Балчик, 
29.09.2017 г. 
Състезанието е в 
спортния календар на 
Българска федерация 
по лека атлетика.
През 2017 г. Валентин 
взе участие в девет на-
ционални състезания, 

като на всички тях се 
класира първи. През 
годината има подобре-
ни шест национални 
рекорда, като единия 
от тях е над 28 годи-
шен. Освен гореизбро-
ените, през годината 
има покрит норматив 
и участие на Балкански 
шампионат в Инстанб-
ул (Турция), където се 
класира четвърти, но 
отново подобри нацио-
нален рекорд. Взе учас-
тие и на световни уче-
нически игри в Нанси 
(Франция), където в 
дисциплината тласка-
не на гюле се класира 
пети. 
Покри и норматив за 
Световно първенство 
за юноши под 18 г. но 
заради малката си въз-
раст не му позволиха 
да участва.  
Заради големите си 
успехи през 2017 г. 
Валентин Андреев е 
Спортист №1 на гр. 
Балчик, а на годиш-
ните награди на БОК 
става носител на злат-
на значка. Избран е и 
за „ Общественик на 
гр.Балчик“ за 2017 г.
Други интереси: Му-
зика

Успех след успех. Фон-
дацията не може да не 
забележи балчишкото 

момче Валентин Андреев, 
който на 10 март бе удос-
тоен, заради лекоатлети-

ческите си постижения, 
с които прославя града и 

държавата ни, със зва-
нието „Общественик на 
годината“ в град Балчик.


