
ОВЕН - Навлизате в период, през 
който ще се борите за по-добри со-
циални позиции поради нарасналите 
ви амбиции или конкурентна среда, 

която се изостря и вие сте длъжни да защитите 
интересите или мнението си по водещи теми- ка-
саещи общественото ви положение, кариера или 
дори брак. 

ТЕЛЕЦ - Каквото и да е, сега е 
моментът да се докажете и утвърдите 
авторитета си, за сметка на изгра-
дена по-дългосрочна стратегия- до 

началото на ноември. Тенденцията може да ви 
превърти на по-високо ниво, ако съумеете да 
привлечете на своя страна важни особи и това е 
напълно възможно през настоящия период. 

БЛИЗНАЦИ - Успявате да на-
мерите вътрешна опорна точка, 
която да ви изведе извън рутината 
или напрежение от подробности и/

или неприятни текущи задължения, които ви 
съпътстваха в последно време. На 07 октомври 
вашият покровител Меркурий навлиза във Везни 
и постепенно ще ви даде възможност да „дишате” 
по спокойно, мисълта ви се успокоява, балансира. 

РАК –През тази седмица е от 
съществено значение да разрешите 
важни теми свързани със семейството 
и дома ви. Те могат да касаят спорни 

въпроси с партньора ви, с близки и роднини, а 
може и да се отнасят до благоустройство, уреж-
дане на покупко-продажби, премествания, битови 
казуси-генерално.

ЛЪВ – През настоящия период 
могат да се намерят различни поводи, 
които ви въвличат в словесни двубои- 
необходимост да защитите авторите-

та си, да преподпишете или сключите договори, 
да изясните спорни или откровено некоректни към 
вас самите казуси. Вие сте социално по-активни, 
около вас е все по-пълно с хора, които могат да 
подпомогнат собствените ви планове. 

ДЕВА - Вашата сигурност- мате-
риална или морална е все по-важен 
и водещ мотив. Сега имате шанс да 
намерите допълнителни доходи или 

пък да смените източниците си за печалба. Не 
е изключено и да решите да инвестирате в дом, 
роднини, бизнес проект…Каквото и да е, вашето 
благосъстояние е на път да се промени и през тази 
седмица можете да вземете съответни решения. 

ВЕЗНИ - Трябва да отчетем факта, 
че вие сега градите енергийна програ-
ма за следващата си лична година, а 
тенденциите, които оформите ще ви 

съпътстват дълго, „сигналите” от Съдбата, които 
получите- няма да са случайни и ще имат широко 
отражение за бъдещото ви развитие… 

СКОРПИОН - В период, през който 
вие сте на път да приключите един 
житейски цикъл и не само годишен, 
а и такъв, който генерално засяга 

социалния ви статус, вие ясно можете да видите 
през тази и следващата седмица- с какво въобще 
можете да продължите напред, а какво следва да 
оставите зад гърба си. 

СТРЕЛЕЦ - Вашите хоризонти 
се разширяват, мечтите и планове-
те за бъдещето се преумножават, в 
резултат на разширяващите ви се 

контакти, влияние което оказвате на другите, но 
и възможности да се възползвате от опеката на 
влиятелни лица.

КОЗИРОГ - Вие сте изправени 
пред нови възможности или пре-
дизвикателства, на които следва да 
реагирате- в оптимален случай да сте 

максимално инициативни, поради повишените ви 
амбиции, да се възползвате от нови обстоятелства, 
способни да повишат общественото ви положение. 

ВОДОЛЕЙ - Вие сте на път да по-
вишите възможностите си пред вас 
като разширите кръга си на влияние, 

привлечете на ваша страна вид авторитети, 
включително и такива, които са извън близкото 
ви обкръжение, но съдействат за благополучието 
ви, като предприемете успешни пътувания или 
разрешаване на юридически казуси. 

РИБИ - Вие се намирате в силно 
трансформиращ период, който ще се 
отрази на „сигурността” ви – общо. 
Налага се да вземате важни решения, 

да се замисляте за варианти за бъдещото ви разви-
тие, защото сега имате шанс да направите много, 
за да преобразите финансовото си благополучие и 
спечелите нещо значимо- повишение.            /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

*Из ку пу вам зе мя в об-
щи ни те: Бал чик, Ка вар на, 
Ша б ла, Г.То ше во и Вар-
нен с ка об ласт. По д го то-
в ка на до ку мен ти. Тел: 
0885 83 83 54, 0579 7 70 
11                               /45-8/ 

*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.                            /5-5/

*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 * 
0895554040                       /10-7/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент 
в Балчик, бл.35. Тел.0896692
699                                         /10-9/

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

* Продавам дворно място в 
Промишлената зона на Балчик. 
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 
*Продавам апартамент в 

ж.к.“Балик“, обзаведен, с кли-
матик и гараж. Тел.0895 714 39
4                                           /1-1/

* Продавам апартамент в 
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 

южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 263308 
Тодор Тодоров                        /3-3/

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

*  Прод а в ам  к ъща  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. 
Стара цена 25 000 лв., нова цена 
20  000 лв. Тел:0889/61 47 
62                                      /10-7/

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

*Прод а в ам  т ри с т а е н 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 

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

Яхта Blue Magic отплава от Балчик за участие в трансатланти-
ческата регата АRC – Atlantic Rally for Cruisers.                 
                                                                   Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

Яхта “Блу меджик” 
тръгна от Балчик на 

престижно състезание

 Яхтата „Блу меджик“ 
ще участва в престиж-
ното състезание за кру-
изъри „Атлантик рали“ 
/ARC/. Днес лодката бе 
изпратена официално 
от приятели и съмиш-
леници на екипажа от 
балчишкото приста-
нище. 
Дългата 12 метра яхта 

Beneteau First 40.7, ре-
гистрирана във френ-

ския град Ница, ще 
пътува от Балчик до 
Лас Палмас /Канарски 
острови/, като освен 
собственикът Никола 
Попов, част от чети-
ричленния екипаж е и 
Стоян Георгиев - пред-
седател на „Морски 
клуб Балчик“. 
Стоян посвети участи-

ето на яхтата в състеза-
нието на 70-та годиш-

нина от създаването на 
клуба в Белия град. 

ARC ще стартира на 
7 ноември от Канари-
те и ще завърши 16 
декември в карибския 
остров Сейнт Лучия. 
Над 200 екипажа ще се 
състезават в надпрева-
рата, а „Блу меджик“ 
ще участва в надпрева-
рата в клас IRC.  

Балчик.инфо


