
ОВЕН - С решителни действия 
ще насочвате събитията /доколкото 
това е възможно/ в перспективна за 
вас посока. Разумно ще изразходвате 

енергията си, за да бъдете в добра кондиция през 
целия ден. Ще получите известие от чуждестран-
ни партньори, приемете условията и няма да 
съжалявате.

ТЕЛЕЦ - Добре ще организирате 
работата си днес и за кратко време 
ще постигнете очакваните резултати. 
Възможно е някои да се ангажират 

с дълготраен проект. Това носи и предимства. 
Отнесете се с разбиране към проблемите на под-
чинените си и не бъдете излишно строги. Имате 
силен коз в една надпревара.

БЛИЗНАЦИ - Определете ясно 
приоритетите си, към какво се стре-
мите, и това ще ви даде нужната 
мотивация да продължите напред. 

Успехът ви ще има много измерения. Ще се рад-
вате на признание и уважение от страна на колеги 
и началници. В личен план ще стабилизирате 
отношенията с партньора.

РАК - Възможна е промяна в пла-
новете, налагаща се от делово пред-
ложение или друго щастливо събитие 
около вас. Окрилени от любовта ще 

ви се отдава по-леко да се справяте с проблемите 
си и да ги решавате навреме. Гъвкаво ще избяг-
вате нежеланите теми и ще търсите съдействие в 
случай на затруднение.

ЛЪВ - Очаквайте добро развитие 
на начинание, което е погълнало 
много от енергията ви. Финансовото 
ви положение ще се стабилизира и ще 

настъпят по-добри дни за бизнеса ви. Изяснете 
си отношенията с партньора, не си създавайте 
напрежение. 

ДЕВА - Ако сте и не конфликтни 
ще спечелите повече, осъществявай-
ки плановете си. Насочете усилията 

си в областта, в която сте най-силни. От там ще 
дойдат и добрите резултати. Желанията ви скоро 
ще станат реалност, повярвайте си.

ВЕЗНИ - Бъдете премерени в при-
казките си днес, словоохотливостта 
ви може да се отрази зле на положе-
нието ви. Действайте предпазливо, 

като изчакате удобния момент и задължително 
след проучване на възможностите си. 

СКОРПИОН - Денят е обещаващ 
за вас в много посоки. Имате откри-
ти възможности, но е необходимо 
правилно да прецените обстоятел-

ствата и да проявите навреме комбинативност. 
Не се отнасяйте с пренебрежение към дребните си 
задължения и не ги подценявайте, защото те гово-
рят за вашето отношение към всичко останало.

СТРЕЛЕЦ - За да се развиват дела-
та ви добре включете,/където това е 
възможно/ и други в тях. Така ще си 
осигурите средства и допълваща ви 

мисъл. Не бъдете прибързани, особено в интимни-
те отношения. Дайте си повече време и ще имате 
даровете, за които мечтаете.

КОЗИРОГ - Участието ви в маща-
бен проект ще ви постави в центъра 
на събитията. Ще следвате логиката 
на общата идея и ще поддържате 

духа си свеж, каквото и да се случи. Други ще се 
отдадат с желание на личните си предпочитания, 
без да мислят за последствията. 

ВОДОЛЕЙ - С тиха нежност в 
душата си ще търсите обяснения и 
причини за ново създала се ситуация. 

Безспорно заслуга за нея имате и вие, но, ако сте 
неудовлетворени, не съдете другите. Волята ви 
да бъдете сред победителите ви ще ви направи 
по-твърди и успяващи. 

РИБИ - Туризъм или други при-
ятни занимания ще повишат тонуса 
ви. Приемайте търпеливо чуждата 
изповед, но не давайте оценка. 

Предстои ви ползотворна и динамична седмица. 
Използвайте деня да се заредите с енергия.

Седмичен
хороскоп
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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 цяла България до 2 700 лв./
дка. Тел. 0898 37 22 71    /25-1/ 

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 
* Продавам дворно място 

в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-6/

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с дър-
вена барака и постройка за от-
глеждане на гъби. Тел: 0898/56 
45 02                                /10-7/

Продавам 

* Продажба на апартамент: 
в гр.Балчик, намира се на вто-
ри етаж в сграда с три етажа. 
Във входа има 6 апартамента. 
Сградата е тухлена, със сто-
манено-бетонна конструкция, 
въведена в експлоатация през 
2000 г. Апартаментът е 131 
кв.м., изба от 12 кв.м. и общи 
части 10 кв.м.Разполага с 
кухня, трапезария, голям хол, 
голяма и малка спалня, прос-
торен коридор, два балкона, 
два санитарни възела. Продава 
се с обзавеждането. ЦЕНА 
120 000 лв. За контакт: Георги 
Борисов 0887 447256; 0882 
079600;   e-mail: geoborbbb@
abv.bg 

*  Продавам  метално 
бунгало , 700 кв.м., ток и 
вода, на главен път. ул.1 № 
57, над Помпена станция, 
в.з.“Кулака“. Тел.0888001106                  
/3-1/

*  Прод а в ам  къща  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. Из-
годно. 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                                         /7-4/ 

* 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                                      /10-7/

*Продавам голям ап. в 
ж.к Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 
440 709

*Продав ам  т рис т а ен 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     /10-7/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент в 
Балчик, бл.35. Тел.089669269
9                                         /10-9/

*Продавам двустаен апар-
тамент в Балчик, на ул.”Черно 
море”.Тел.0896 692 699                                                                                    

                                   /10-10/

* Давам  под  наем  за 
офис  или  магазин  кафе-
сладкарница “Седете лули”.               
/1-5/

*  З а м е н я м  и з ц я л о 
ремонтиран  апартамент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-1/

*  Продавам  двустаен 
апартамент. Цена 50 000 лв. 
Тел. 0887 98 3113             /10-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к .с . ,  НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                         /6-3/

* 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                                        /7-5/

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

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

И какво, ако гласувам? 
Пак празни обещания, пак 
едни и същи лъжи. Ако 
мислите, че ще се оправи 
държавата-много се лъ-
жете. България потъва с 
всеки изминал ден, става 
по-трудно и по-мъчител-
но. Гражданите се при-
нуждават да си оставят 
семействата и къщите. И 
за какво? За пари...Защо-
то депутатите, с извине-
ние, си ‘’бъркат” не знам 
си къде и си взимат. Те не 
крадат, а си взимат...И за 
това тези, които работят 
и се трудят ден и нощ, не 
се ценят. Не им се плаща 
навреме, но те търпят, а 
нали и те си имат семей-

Мнение на една 
разочарована студентка

Инна Иванова от Балчик - вицешампион по Инна Иванова от Балчик - вицешампион по 
муай тай в Тайланд за жени до 54 кг. муай тай в Тайланд за жени до 54 кг. 

ства... 
Ще кажете не са виновни 
те, а ние - народът който 
ги избира. Ние сме при-
нудени по един или друг 
начин да ги избираме. За-
щото няма други. Мислим 
и се заблуждаваме, че той 
или тя е по-различен (раз-
лична), жестоко се лъжем. 
Всички са като преди лъ-
жци. 
Няма оправия, няма про-
мяна, единственото, което 
ни остава е да ‘’затворим 
очи’’ (рискуваме) и да тър-
сим начин извън страната. 
Не, че там е сигурно, че 
ще сме по-добре, но който 
е търпелив и се бори със 
‘’зъби и нокти’’ ще успее! 

Така, че и да гласуваш, и 
да не гласуваш, е все едно 
- няма развитие.
БЪЛГАРИЯ чака проме-
ни - да дойде някой и да 
каже: Не се прави така. 
Сложете си ръката на сър-
цето и бъдете честни. Да 
кажем да се обединим и 
да направим всичко въз-
можно, за да сме по-спра-
ведливи,  да не „мачка-
ме’’, а да помагаме. Да не 
говорим само, а да изпъл-
няваме с действия!
Всеки, който колкото за-
служава, толкова да полу-
чава, т.е да се възнаграж-
дават подобаващо. Хората 
с желание да ходят на ра-
бота, да бъдат удовлетво-
рени, да имат стимул.
А не като отидеш в бол-
ницата, аптеката, учили-
щето, университет, в авто-
буса и къде ли не, просто 
да попиташ нещо, да ти се 
зверят или мусят, без да 
си правил нещо нередно.
Трябва да има равнопра-
вие. Да се получават ху-
бави възнаграждения, за 
да са по-учтиви и усмих-
нати.
Може да ме мислите за 
песимистка, или нещо 
друго, но това е моето 
мнение.

Отборът на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ гр. Бал-
чик завоюва първо място в 
общинските ученически 
игри по футбол, побежда-
вайки на финала състава 

Победа и първо място на 
общинските игри по футбол 

на ОУ „Антим I“ с 4:1. Та-
лантливите футболисти на 
училището се представиха 
отлично, демонстрирайки 
колективен дух и всеот-
дайна игра. След изигра-

ните срещи отборът отбе-
ляза 19 гола, а допусна във 
вратата си само четири. 
С тази победа отборът се 
класира за следващия об-
ластен кръг.

Състав на отбора от ляво на дясно: Стоян Георгиев, Божидар Петров, Галин Йор-
данов, Жеко Бобев (капитан), Мартин Пеев, Гьокан Ербул, Кристиян Енчев, Сашо 
Димитров, Радослав Радев, Джан  Адем, Петър Кирилов, Толга Мюрвет, Даниел Ни-
колов, Ивайло Енев, Христо Георгиев, Васил Георгиев, Ростислав Димов.


