
ОВЕН - Действате доста импул-
сивно, което може да стане причина 
поява на напрежение в отношения-
та ви с околните. Постарайте се да 

неутрализирате този факт, тъй като това ви би 
попречило да осъществите част от намеренията си 
за деня. В личен план се радвате на подкрепата на 
близък човек за нещо, за което доста се колебаете. 
Бъдете по-смели.

ТЕЛЕЦ - Трансформациите са в 
ход и много скоро ще почувствате 
прилив на нови сили и пориви. Рабо-
тата в екип ще доведе до постижения, 

далеч по-значими от индивидуалните ви изяви. 
Но бъдете предпазливи, не говорете излишно и си 
давайте сметка за впечатлението, което създавате 
у околните.

БЛИЗНАЦИ - Емоциите може да са 
ви в повече, но ще се справите. Съзна-
телно ще се посветите на занимания-
та си и ще получите бърза реализация 

на идеята си. В общуванията си се въздържайте от 
конфликти и ще запазите добрия тон. Погрижете 
се и за себе си, заради предстоящо събитие ще 
подновите гардероба или прическата си.
РАК - Ще продължите  започнатите задачи от по-

следните дни. Те са част от мащабен 
проект, с който сте ангажирани и на 
когото възлагате надежди за финан-
сова стабилизация. Развитията са 

такива, че предстои допълнително одобрение или 
необходимост от експертно мнение, но в никакъв 
случай забавяне.
ЛЪВ - Имате настроение за почивка и гледате 

на ангажиментите си с досада. Все 
пак проявете активност, критиките 
по ваш адрес едва ли ще се отразят 
благоприятно на самочувствието 

ви. Ще се тонизирате, ако практикувате някакъв 
спорт или просто разходка в парка.
ДЕВА - В деликатна ситуация ще разберете кои 

са истинските ви приятели. Случва-
щото се ще благоприятства амбици-
ите ви, затова не се страхувайте да 
мечтаете и да искате. Постигнатото 

ще надхвърли очакванията ви. Бъдете постоянни 
и така напред. Ново запознанство постепенно ще 
се превърне в постоянна връзка.
ВЕЗНИ - Не допускате нещо да остане недовър-

шено и благодарение на това можете 
да се похвалите със значителни ре-
зултати. Постарайте се да обърнете 
подобаващо внимание на семейство-

то си. Не вземайте страна относно въпрос, който 
не ви засяга пряко.
СКОРПИОН - С поведение, отговарящо на 

високите ви претенции, ще дадете 
предимство на естетическите си 
възприятия и творчески виждания. 
Това за някои означава влагане на 

повече усилия в конкретна задача, но трудът ви 
ще се оцени. Упорството ви ще довежда всичко, с 
което се захванете до добър край.
СТРЕЛЕЦ - Не бъдете безучастни, работете по 

идеите си и ще постигнете напредък. 
Спазвайте уговорените срокове и се 
отнасяйте с повече уважение към 
партньорите си. Ще срещнете около 

себе си хора, които не споделят амбициите ви, 
но нека това не ви притеснява. Можете и ще се 
справите.
КОЗИРОГ - Изключително успешен ден за 

вашия бизнес ви очаква, скъпи Ко-
зирози. Делата ви се развиват според 
начина, по който сте ги планирали и 

в това отношение сте истински късметлии. Ско-
рошното подобрение на финансовото ви състояние 
съвсем естествено подкрепя успехите ви.
ВОДОЛЕЙ - Предложение, свързано с професио-

налната сфера, с нови разработки или 
предстоящо пътуване ще ви накара 
да пренареждате програмата си за 

следващите дни. Размествания се очакват и на 
работното място, за някои в положителна посока, 
за други не толкова. В интимен план ви предстоят 
приятни моменти, стига да игнорирате стреса.
РИБИ - Не изпадайте в излишни упреци към 

себе си, не се тормозете, грешката не 
е във вас. Просто има такива дни, 
когато късмета изневерява и нищо 
не върви. Спестете си отчаянието, 

утре нещата ще стоят по друг начин. Заемете се с 
нещо, което няма да ви коства усилия, или просто 
не се захващайте с каквото и да било.            /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

* 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 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                               /45-10/ 

*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 * 

Продавам 

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 
тел. 0895 714394 5-1

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330 5-1

*  Продавам  къща  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-3/

*  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/

*  Продавам  къща  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                                         /7-6/ 

* 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                                      /10-9/

*Продавам  тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     /10-9/

*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                               /10-8/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и по-
стройка за отглеждане на 
гъби. Тел: 0898/56 45 02                                         
/10-9/

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

*Асоциация на българите 
по света и Община Добричка 

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 

Румънци и българин спечелиха турнира 
за президентската купа “Св. Георги” на 

голф игрище “Тракийски скали”

Максимален брой от 72 
участника, разделени в 3 
дивизии, играха в турнира 
“Св. Георги” на голф игри-
ще “Тракийски скали”. В 
първенството на 14 май се 
състезаваха голфъри от 7 
държави, при чудесно вре-
ме за голф, слънчево, с лек 
бриз и температура от 24 
градуса. Турнирът се про-
веде с изстрел “шотгън” за 
еднакво начало на играчите 
едновременно от всички 18 
дупки. Преобладаваха със-
тезатели от Румъния, пока-
зали завиден напредък през 

Ви  канят  на  родолюбива 
среща  “Буджака  го стува 
на Добруджа”, която ще се 
проведе на 2 юни 2017 г. от 18 
ч. в Пленарна зала, Община 
Добричка. Ще гостуват поети 
от  Молдова  и  Украйна  /
Бесарабия/    /4-2/

* Давам помещение под 
наем 20 кв.м., подходящо за 
офис, адвокатска  кантора, 
счетоводна 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”.               /5-3/

*  З а м е н я м  и з ц я л о 
ремонтиран  апарт амент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-3/

* Давам  под  наем  или 
п р о д а в а м  с т р о и т е л н о 
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 82
1                                       /6-5/

* 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 41
0                                          /5-2/

На общата снимка: Победителите,посочени в текста, заедно с президента на голф На общата снимка: Победителите,посочени в текста, заедно с президента на голф 
комплекса „Тракийски скали“, генералния мениджър на курорта и голф директора. комплекса „Тракийски скали“, генералния мениджър на курорта и голф директора. 
                                                                                                           Фото: Румен ТОДОРОВ                                                                                                           Фото: Румен ТОДОРОВ

последните години, благода-
рение най-вече на стабилни 
постоянни игри на голф иг-
рищата между Балчик и Ка-
варна. Освен мощната група 
от варненски играчи, на пре-
красните условия в турнира 
се наслаждаваха и участни-
ци от Скандинавия, Русия, 
както и мениджърът Мартин 
Бон на английски голф клуб 
Нотс.  Турнирът се проведе 
със специалната подкрепа на 
винарска изба Four Friends. 
В последвалата церемония 
по награждаването в ресто-
рант Olivo на “Тракийски 

скали”, присъстващите се 
насладиха на вкусни специа-
литети и изискана селекция 
вина на избата Four Friends. 
Победител в дивизия A 
стана е румънецът Николае 
Ковач с 25 точки, следван от 
сънародниците си Козмин 
Контра и Флорин Съгърче-
ану.
Николай Нанков победи в 
дивизия B с 21 т. Второ мяс-
то зае Виорел Опаит, а трети 
бе Адолф Балчеа.
В дивизия C първо място 
спечели Александру Войку 
със 17 т., втори бе Андреа 
Транчиовеану, а трета стана 
Роксана Танасе. Роксана Та-
насе победи при дамите и в 
турнирите за удар най-близо 
до дупката, и за най-дълъг 
начален удар. При мъжете 
най-близо до дупката бе Ви-
орел Опаит, а Драгош Танасе 
направи най-дълъг начален 
удар.
При награждаването бе 
представен и новият гене-
рален мениджър на голф 
курорт “Тракийски скали”, 
който идва на този пост от 
Белек, Турция. 
И пред трите игрища на 
голф дестинация “Кейп Ка-
лиакра” се очертава силен 
състезателен и туристически 
сезон. 
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