
ОВЕН - Пазете се, ако се почувства-
те уморени или изнервени, да не пре-
насяйте настроението си върху близ-
ките ви. Всеки има своите проблеми 

и чуждите могат да прелеят чашата. Излезте сред 
природата, ще почувствате обновяващата й сила.

ТЕЛЕЦ - Гледайте ведро на живота, 
има защо да оставате доволни и от 
себе си, и от всичко, което ви пред-
стои. Финансови успехи ще подобрят 

самочувствието ви и ще ви улеснят в покупката 
на подаръци за близките ви. Бързо ще се справите 
с проблем, който ви притеснява. Това ще ви даде 
нови сили да продължите напред.

БЛИЗНАЦИ - Сега мислите ви 
са насочени към разрешаването на 
лични проблеми, някои от които 
доста стари. Държите околните в 

неведение, но без чужда помощ едва ли ще се спра-
вите. Имате нужда да поговорите с близък човек, 
който ще вземе въпроса присърце. Финансовите 
ви дела търпят развитие, и то в положителна по-
сока. Очаквайте скоро повишение, или промяна 
на позицията ви.

РАК - Преумората ви изисква да 
оставите настрана проблемите и 
работата, и да си починете. Мислете 
позитивно и търсете допир с нещата, 

които ви правят добри. Любовта ще ви помогне, не 
я отблъсквайте. Очаква ви подобряване на финан-
совото ви положение. Силите ви ще се възвърнат, 
и с нов импулс ще покажете добро самочувствие.

ЛЪВ - Ще се заемете с въпроси, 
които биха улеснили работата ви през 
следващата седмица. Независимо от 
трудностите, ще постигнете голяма 

част от целите си. Възможни са нови запознанства 
с хора от вашата област на интереси. Това ще ви 
помогне да се запознаете с перспективни идеи и да 
подобрите организацията си на работа.

ДЕВА - Заемете се с неотложните си 
задачи, като си осигурите време и за 
почивка. Не мислете само за работа. 
Любовта е до вас, но вие сякаш не 

я забелязвате. Вслушайте се в душата си и й се 
посветете. В момента имате нужда от това. Хра-
нителен баланс ще ви помогне да се разтоварите 
от излишните килограми.

ВЕЗНИ - Нерешени проблеми от 
миналото ще ви напомнят за себе 
си. Повече няма да отлагате и ще им 
се посветите, този път успешно. По-

малко занимавайте околните със себе си, освен, ако 
няма да ги зарадвате с нещо приятно. Финансовите 
ви дела търпят развитие, за някои в положителна 
посока. Прагматичният ви подход дава резултати.

СКОРПИОН - Успявате да остави-
те тревогите на заден план и това ви 
позволява изцяло да се посветите на 
текущите си ангажименти. За някои 

от вас това е жизнено важно защото точно сега е 
момента напълно да изявите вашия потенциал и 
решително да промените живота си. Става дума 
за нещо, което винаги сте желаели и очаквали, и 

за което като че ли вече сте готови.
СТРЕЛЕЦ - Приветствайте деня 

с усмивка и желайте добро всекиму. 
Ще се чувствате ентусиазирани и 

трудоспособни, и с желание да вложите енергията 
си в нещо полезно за самите вас, като например 
спортуване. Потърсете колективно занимание, къ-
дето способностите ви да не останат незабелязани. 

Делата ви ще вървят добре.
КОЗИРОГ - Нямате настроение 

за губене на време и с усърдие ще се 
посветите на работата си. Задълженията ви не са 
никак малко, но си оставете време и за отдих. До-
бро решение е посещение на театър, концерт или 
друго развлечение. Програмата на други включва 
и гостуване, което ще ги разнообрази.

ВОДОЛЕЙ - Някои от вас са на-
строени ваканционно и планират 
почивката. Постарайте се да от-

хвърлите професионалните си ангажименти, за 
не мислите за работа по време на ваканцията. 
Проявявате прекалена смелост в отношенията 
си с интимния партньор, която не е по вкуса му. 

РИБИ - Много възможно е да се занимавате 
освен с вашите ангажименти и с тези на вашите 

близки. Благородството ви е завидно, 
но в случая може да ви навреди. Не 
допускайте прекалени емоции в дър-
жанието си, за да не се почувствате 

изтощени.                                                               /Б.Т./

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 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/

*Продавам  тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     /10-10/

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

* 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/

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

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

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

Кражба на миксер за лепила

* Давам помещение под 
наем 20 кв.м., подходящо 
з а  о ф и с ,  а д во кат с ка 
ка н то р а ,  сч е то вод н а 
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/

*  З а м е н я м  и з ц я л о 
ремонтиран апартамент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-5/

* 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/

На 8 юни в 06.40 часа, 
в РУ Балчик  е заявено 
от А.Д., на 35 г. от гр. 
Балчик, че за времето 
от 20.00 часа на 07.06. 
до 06.00 часа на 08.06., 
чрез отключване на ме-
тална входна врата не-
известен извършител 
е проникнал в поме-
щение на първи етаж 
на къща в гр. Балчик 
на ул. „Черно море“  и 

е извършил кражба 
миксер за бъркане на 
лепила и перфоратор. 
Образувано е досъдеб-
но производство. 
Само на 8 юни 2017 г. 

на територията на ОД 
на МВР Добрич  е ре-
гистриран един пожар, 
без загуби. При раз-
лични случаи е оказа-
на техническа помощ 
както следва:

-В гр.Добрич – отвод-
няване на избени по-
мещения;
-В с.Изворово, общ. 

Ген.Тошево – отводня-
ване на жилища;
-Издирване, спасява-

не и евакуация на хора 
от леки автомобили на 
път до с.Красен, изтег-
ляне на МПС от пътя;
-В КК Албена – отвод-

няване на ресторант;

Кражба от хотелска стая в Албена
На 13 юни, около 

05:50 часа е получено 
съобщение за извър-
шена кражба от хо-
телска стая на терито-
рията на к.к. Албена. 
Установено е, че за 
времето от 00:30 часа 

до 05:50 часа през от-
ворена балконска вра-
та, неизвестен извър-
шител е проникнал в 
обекта. По данни на 
тъжителя е извърше-
на кражба на мобилен 
телефон, таблет, ръ-

чен мъжки часовник, 
лични документи и 
сумата от 2 000 турски 
лири и 400 лева. По 
случая е образувано 
досъдебно производ-
ство по описа на РУ 
МВР Албена.

Стрелец с газово оръжие се укрива
На 13 юни, около 19:00 

часа е получено съоб-
щение за възникнал 
скандал, в района на 
ж.к. „Балик” в град До-
брич. Установено е, че 
конфликтът е възникнал 
между руския гражда-
нин А.А. (30 г.) и Х.Х. 
(44 г.) от град Добрич. 

При инцидента Х.Х. 
произвежда два изстре-
ла от упор в лицето на 
руския гражданин с 
газово оръжие. Вслед-
ствие на сбиването меж-
ду двамата мъже, А.А. е 
получил повърхностни 
рани в областта на ли-
цето и изгаряния от ба-

рутни частици. Раните 
са обработени в МБАЛ 
Добрич, няма опасност 
за живота на постра-
далия. Към настоящия 
момент криминално 
проявения и осъждан 
Х.Х. не е установен и 
се укрива. Работата по 
случая продължава.

7-годишно момиченце ранено в Кранево
На 13 юни, около 

15:35 часа е полу-
чено съобщение за 
възникнало ПТП в 
с. Кранево, обл. До-
брич. Установено е, 
водач на лек авто-

мобил с добричка 
регистрация удря 
внезапно пресича-
щата пътното плат-
но момиче на 7 го-
дини. Вследствие 
на инцидента детето 

е с охлузна рана на 
долен крайник, без 
сериозни наранява-
ния. Спрямо водача 
е взето отношение 
по административен 
ред.


