
ОВЕН
Чудесно време за почивка и за по-

спокойни занимания. Ако усетите 
нужда да останете сами, направете го 
– така ще успеете да свършите нещо 

полезно или да се поглезите. Не е препоръчително 
да работите, освен ако не става дума...
ТЕЛЕЦ

Възможно е да се сблъскате с ня-
какъв страх, който сте смятали за 
преодолян. Не задълбавайте прека-
лено много в проблема, защото има 

вероятност да се самонавивате и да си въобразявате 
неща, които не са истина. 
БЛИЗНАЦИ

Следващите дни може да се окажат 
за вас изпълнени с повече предизви-
кателства – най-вече в емоционално 
отношение. Ако се чувствате обърка-
ни, не търсете точно сега решение – 

едва ли ще го намерите. Няма да получите отговор 
на въпросите си с много мислене, ако в душата ви 
бушува буря, която ви тласка ту в една, ту в друга 
посока. Първо се успокойте и тогава анализирайте.
РАК

Няма никакъв смисъл да се изпра-
вяте срещу обстоятелства, в които 
нищо не зависи от вас. Не е приятно да 
изпитвате усещане, че контролът ви 
се изплъзва, но точно сега смирението 

ще ви бъде по-полезно от гнева. Някои от вас може 
да направят от мухата слон.
ЛЪВ

Ще бъдете по-неспокойни и лесно 
ще ви изкарват от равновесие. Може 
у вас да се появи усещането, че ви 
липсва твърда почва под краката. За 
да си помогнете малко, откажете се от 

всякакви опити да влияете на околните. Ще ви се 
отрази добре, ако се задълбочите в някакво любимо 
занимание или изгледате хубав филм.
ДЕВА

Не е препоръчително да се жертвате 
прекалено много за другите – риск от 
това има, но е във ваша полза повече 
да мислите за себе си и да не помагате 

на хора, които не го заслужават. Нещо в любовния 
ви живот ще внесе объркване у вас – няма да знаете 
на какво да вярвате и на какво – не.
ВЕЗНИ

Ще ви бъде по-трудно да разбирате 
хората около вас – реакциите им ще 
бъдат непредвидими и нищо чудно да 
се почувствате леко объркани. Ако се 
опитат да ви въвлекат в чужда битка, 

не го допускайте. Вземете ли страна, нищо чудно 
накрая вие да излезете виновни. Творческите за-
нимания ще ви се удават с лекота.
СКОРПИОН

Вероятно ще имате желание да 
останете за малко сами и да правите 
нещо, което обичате. Ако се занимава-
те с изкуство или с творческа работа, 
денят ще бъде чудесен за вас – ще 

имате вдъхновение и идеи. Не злоупотребявайте с 
алкохол и вредни вещества – последствията няма 
да ви се понравят.
СТРЕЛЕЦ

Дайте си почивка, дори да имате 
работа за вършене – тялото и умът 
ви имат нужда от разпускане и от 
позитивни емоции. Може да си наба-
вите всичко това, като помързелувате 

или като направите нещо приятно – например да 
отидете на танци. Някои от вас ще се чудят дали 
да послушат вътрешния си глас или да угодят на 
близък човек.
КОЗИРОГ

И най-решителните представители 
на знака може да се чувствате разко-
лебани. По-добре не се опитвайте да 
коригирате каквото и да било през 

днешния ден – има голяма вероятност нещо да се 
обърка и ситуацията да не се развие според очаква-
нията ви. Няма да навреди на взаимоотношенията 
ви с близки и роднини, ако ги приемате такива 
каквито са и проявявате по-голямо разбиране.
ВОДОЛЕЙ

Може да се наложи да подпомогнете 
близък човек. Бъдете по-внимателни 
обаче, ако трябва да давате пари на 
непознат – има вероятност да напра-

вите грешна преценка или някой да се опита да ви 
измами. Възможно е в любовта да градите илюзии 
и нереални очаквания.
РИБИ

По възможност подбирайте хората, 
с които общувате, защото е твърде 
вероятно техните настроения да се 
прехвърлят и на вас. Ако някой ви 

натоварва, не се срещайте с него, дори да изпитвате 
вина, че му/й отказвате. 

                                                                                  /БТ/
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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                               /45-7/ 

*Ку пу вам зе ме дел с ки 
зе ми в   ця ла Бъл га рия 
на най-ви со ки  це ни. Тел: 
0898/ 37 22 71          /13-13/

 *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 * 
Тел.0896692699       /10-9/

*Продавам двустаен 
апартамент в Балчик, на 
ул.”Черно море”.Тел.0896 
692 699                     /10-9/

* Продавам дворно мяс-
то в Промишлената зона 
на Балчик. 1000 кв. м. Тел: 
0895/68 55 59            /10-5/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и 
постройка за отглеждане 
на гъби. Тел: 0898/56 45 
02                                     /10-7/

Продавам 
* Продавам метално 

бунгало , 700 кв.м., ток 
и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпе-
на станция, в.з.“Кулака“. 
Тел.0888001106  /4-2/

* Продавам  къща  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 

Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам Опел Ве к т-
ра, 1,8i, 115 к.с., га зов ин-
же к цио, 1996 г. 220 835 
км., ме та лик, на пъл но оп-
с лу жен, ре мъ ци, све щи, 
ма с ла, фил т ри; пре д ни 
въз ду ш ни въз г ла в ни ци, 
цен т рал но за к лю ч ва не, 
ха ло ген ни фа ро ве за мъ-
г ла, зим ни гу ми. Це на: по 
споразумение. Тел:0899 
929 600                       /10-10/ 

*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

*Продавам тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” №24 
Тел. 0895554040       /10-7/

*Продавам тухлен, ед-
ностаен, обзаведен апар-
тамент в Балчик, бл.35. 

* Давам под наем апар-
тамент в ж.к.”Балик”бл.в.9 
тел.0579 9 02 46 Николина 
Кантемирова  /4-2/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 
821                               /6-2/

* Тър ся пер со нал за 
хра ни тел ни сто ки и бър за 
за ку с ка, на “Икан тъ лъ ка” 
(мом че и мо ми че)
Тел: 0899/720942   /2-2/
* 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                           /7-4/

Художествен пленер на 
НУИ “Добри Христов”- 

Варна в “Двореца” - Балчик

От 19 до 22 май 2016 г. 
Държавен Културен Ин-
ститут „Културен център 
„ Двореца“ в Балчик е до-
макин на провеждащата се 
годишна учебно-творче-
ска практика „пленер“ на 
учениците от осми  клас, 
специалност  „Изящни 
изкуства“ и „Рекламна 
графика“ в Национално 
училище по изкуствата 
„Добри Христов“ - гр. 
Варна. 

     Практиката е част 
от учебната програма на 
учениците, като на нея 
те усвояват основните 
принципи при рисуване-
то на пейзаж от натура. 
Прилагат знанията си за 
композиция и компози-
ционен център. Работят 

в свободни техники, ак-
варел, пастел, креда, като 
същевременно препода-
вателите им стимулират 
техния свободен изказ, 
различаващ се от дисци-
плината в рисуването на 
учебния етюд. 
Сред уникалната приро-

да на Архитектурно-пар-
ков комплекс „Двореца“ 
в Балчик, през трите дни 
на пленера ще рисуват 
24 ученици, водени от 
своите преподаватели: 
Свилен Георгиев - ху-
дожник от Варна, дълго-
годишен преподавател 
в школа „Дедал“ и Надя 
Антова - скулптор, автор 
на няколко самостоятелни 
изложби и участник в кул-
турния живот на гр. Варна. 

И двамата са професио-
налисти в своята област 
и учители по рисуване и 
скулптура в НУИ „Добри 
Христов“ Варна. Любопи-
тен е  факта, че и двамата 
са възпитаници на учи-
лището, в периода когато 
специалността  „Изящни 
изкуства“ се заражда.

     Насядали със свои-
те папки и стативи - по 
алеи, пейки, край морето 
или около културните па-
метници в Архитектурно 
парковия комплекс, ще 
видите младите творци 
от НУИ „Д.Христов“, ако 
посетите в следващите 
дни „Двореца“ - Балчик

Снимки: ДКИ „КЦ 
„Двореца“ 


