
ОВЕН – Със сигурност ще имате 
проблеми, свързани с личните отно-
шения през тази седмица. При това 
не става дума само за гаджето ви, там 

нещата ще са доста по-сложни. Хаотични сте, при-
бързани и може да кажете нещо дори на близките 
си, за което да съжалявате. 

ТЕЛЕЦ –. Управляваща ви планета 
Венера е във вашия знак, какво по-
добро от това? Настроението ще е 
оптимистично, преживяванията – въл-

нуващи, контактите – пълноценни. Има само една 
опасност и тя е, че може да започнете да флиртувате 
с всеки срещнат и, ако вече си имате приятел/ка да 
се стигне до тежки и неприятни разговори. 

БЛИЗНАЦИ – Ваканцията свър-
ши, но вашето настроение хич не е 
„трудолюбиво“. Разсеяни сте и ще 
си имате проблеми в училище почти 

ежедневно. Нещо забравяте, нещо не правите както 
трябва, с други думи ще сте обект на забележки. С 
практическите задачи може и да не се справите, но 
пък романтичните отношения ще са задоволителни.

 РАК – Ще е малко трудно да стаби-
лизирате личните отношения. По-ло-
шото е, че не само няма да осъзнаете 
причината, но дори и да ви я кажат 

упорито ще я отричате. А причината е комплексна: 
повишената ви емоционалност, водеща до резки 
реакции и прибързани изказвания. През тази сед-
мица сте склонни да отчитате само собствените си 
преживявания и целенасочено да ги натрапвате на 
близките си.

ЛЪВ – Както винаги сте сигурни 
в себе си. Излъчвате увереност и 
предразполагате към доверие. Ще 
бъдете търсени, предстоят интересни 

запознанства. Само не прекалявайте, не натрап-
вайте непрекъснато мнението си, дори и да сте 
прави. Дайте възможност и на събеседниците ви 
да се изкажат, чуйте мнението им, съобразете се с 
предпочитанията.

ДЕВА – Искате да постигнете иде-
ални резултати във всичко, с което се 
захващате. Да, за учебните занимания 
и неформалните си интереси може 

би ще ви се получи, но за личните отношения не 
очаквайте подобен ефект. Даже е по-добре да не 
си насрочвате любовни срещи твърде често през 
тази седмица.

ВЕЗНИ – По нетипичен за вас на-
чин ще успеете да постигнете добър 
синхрон между личните отношения и 
ежедневните задължения. Ще съумее-

те да разпределите времето си така, че да не страда 
нито училището, нито гаджето, нито близките, нито 
другите приятели.

СКОРПИОН – Прекалено сте 
самонадеяни и ще си навредите. В 
търсене на нови емоции ставате на-
стоятелни до агресивни, което може 

да подейства плашещо за околните. Съобразявайте 
се с характера на гаджето си и не се опитвайте да 
прокарвате само собствената си политика.

СТРЕЛЕЦ – Много по-добри ре-
зултати ще постигнете в сферата на 
обучението си, отколкото в личните 
отношения. Изобщо, през тази сед-

мица е желателно да се насочите към дейности, 
изискващи концентрация, оптимално разпределе-
ние на времето и творчески подход. 

КОЗИРОГ – Ще сте толкова увле-
чени в ежедневните си занимания, 
че съвсем ще забравите за романтич-
ните преживявания. По отношение 

на учебния процес периодът ще е изключително 
благоприятен. Енергетиката ви е стабилна и ще 
успеете за кратко време да наваксате пропуснатото 
(ако има такова) или пък да напреднете значително 
и след това да действате с по-бавно темпо.

ВОДОЛЕЙ – Едва ли ще се случи 
нещо ново, свързано с личния ви жи-
вот. През тази седмица вниманието ви 

ще е насочено много повече към учебните анга-
жименти, отколкото към романтичните контакти. 
Струва си да се замислите над въпроса устройва ли 
ви положението, в което се намирате или не. При 
това без значение дали имате гадже или не.

 РИБИ – Ще сте предимно извън 
дома през тази седмица и ще се запоз-
наете с доста хора. Както е известно 
няма да намерите новата любов меж-

ду четирите стени на стаята си, но общуването с по-
широк кръг предоставя достатъчно възможности. 
Може би вече имате приятел/ка, но не сте сигурни 
дали той/тя е сродната ви душа?

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  /10-6/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска 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.                                
/10-10/

*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                         /10-10/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам 1.4 дка 
дворно, обработено мяс-
то в с.Гурково, много 
изгодно. Тел. 088 980 67 
62                            /10-6/

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирнен-
ски“ № 6 тел. 0897 617 
426                         /10-6/

* Продавам апарта-
мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 
709                         /10-6/

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

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

* Давам дългоспочно 
обзаведена квартира в 
бл.35 тел.0888 702805  
/1-1/

* Търся готвачи, сер-
витьори, камериерки, 
админист ратори  за 
хотел „Ахилея“ в Бал-
чик. Започване веднага. 
Тел.0896 806622    /4-4/

* Престижният рес-
торант “Ел Симпатико” 
/на крайбрежната алея 
на Балчик/  търси пер-
сонал: Бармани, серви-
тьори, готвачи и каме-
риерки. Тел. 0898 60 38 
40                             /10-6/ 

* Давам стая под наем 
Тел. 0898 440 709 ул.”Хр.
Ботев” 35                     /10-6/

* Давам помещение 
под наем 20 кв.м., подхо-
дящо за офис, адвокат-
ска кантора, счетоводна 
къща или друга дейност. 
Помещението се намира 
на ул”Приморска “, сре-
щу комплекс “Марина 
Сити”.Цената е по до-
говаряне. Тел. за връзка 
0899890050, 0893678607

СЕМЕЕН ХОТЕЛ “БАЛЧИК”

Търси персонал за сезона. 
Тел. 0899 876 410

Райчо Милев /Професора/ е сред двадесетте най-добри шахматисти в Бълга-
рия и е в Топ 10 по ускорен шах.. Фото: Красимир КИРЧЕВ

ДИП по шахмат в Пловдив

От 1-8 април в гр.Пловдив 
се проведе ДИП /Държавно 
индивидуално първенство 
за деца,юноши и девойки 
от 12-20 години/. Играха се 
три дисциплини- класически 
шах /1.30ч.+30сек./, ускорен 
шах /20мин.+5сек./ и блиц 
/3мин.+2сек./.
Участваха над двеста деца 

от цялата страна. Шахматен 
клуб ’’Балчик” беше пред-
ставен от Райчо Милев /Про-
фесора/. В класическия шах 
той постигна 3т.,което му 
отреди 20 място. На ускоре-
ният шах Райчо се представи 
страхотно.Направи 4точки 
от 7 възможни и завърши на 
10място. Безспорен успех на 

‘’Професора’’ е завършване-
то му в топ 10 на България 
по ускорен шах . Бих искал 
да изразя своята благодар-
ност на община Балчик, 
Ротари клуб-гр.Балчик и 
‘’ЗИВ’’ЕООД за помощта.

Красимир КИРЧЕВ
Председател на ШК 

„Балчик”

Грамота за участие на ДГ, „Здравец“ Балчик получава директорката Виктория 
Якова, в конкурса, „ Великден през моите очи“. , организиран от Исторически му-
зей Балчик. Грамотата връчва музейният служител Димитринка Станчева /вляво/


