
ОВЕН - Осведомеността ви 
ще допринесе за благоприятното 
развитие на събитията. Насочете 
вниманието си към използване на 

заложените във вас вътрешните ресурси. Ще 
получите възможности за бърз професионален 
и социален възход. Погрижете се и за собстве-
ната си безопасност и духовна цялост.
ТЕЛЕЦ - Не се поддавайте на нечие желание 

да ви въвлече сплетни и интриги. 
Запазете достойнството си и пока-
жете, че стоите над подобни нато-
варващи сетивата ви занимания. 

Преценете риска от всякъде. Не бива заради 
една малка победа да загубите няколко спечеле-
ни битки. Благоприятни шансове за реализация 
в службата. Ще направите добри инвестиции.
БЛИЗНАЦИ - Предстои ви последно пре-

пятствие до крайната цел. Не се 
отказвайте в последния момент, а 
се опитайте да преодолеете всичко, 
което е пред вас. Близките ви ще 

ви подкрепят, което е основна предпоставка 
за успех. 

РАК - Присъщите ви откритост и 
честност в отношенията с околните 
днес ще ви донесат ново истинско 
приятелство. Близките ви са къс-

метлии с вас. Любимия човек ви е приготвил 
желана и може би очаквана от вас изненада. 

ЛЪВ - С бързи темпове ще се 
развиват събитията около вас днес. 
Ще ви се наложи да вършите неща, 
които не сте планирали и е възмож-

но те да ви създадат напрежение. Докажете на 
хората, с които работите, че могат да разчитат 
на коректността ви. Интелектуалните и душев-
ни качества, чиито носители сте ще ви помогнат 
да се изявите в непривична ситуация.

ДЕВА - Ще се чувствате по-на-
прегнати и в състояние на афект 
при всяка несъгласувана с вас 
стъпка. Овладейте се и не упрек-

вайте никого за това, че си върши съвестно 
работата. Ще намерите сили в себе си, за да 
се освободите от натоварващите ви емоции. 
Успеете ли, ще се реализирате по-пълноценно 
и ще се чувствате добре.

ВЕЗНИ - Не бъдете толкова лес-
но раними, за да не си навлечете 
здравословни проблеми. Не се 
впечатлявайте от маловажни неща, 

а потърсете оптималния вариант за днешния 
ден. Подходящи ще бъдат дейности, които ще 
ви натоварят физически. 

СКОРПИОН - Ще се радвате, 
ако хората около вас споделят ра-
достта ви. Можете да го постигне-
те, като се заемете макар и с малка 

част от задълженията им. Имате доста добри 
идеи, настроени сте творчески, но трябва да 
помислите повече върху реализацията им. 

СТРЕЛЕЦ - Заложете на своите 
възможности и няма да съжалява-
те. Трябва само да изхождате от 
всеобщ просперитет, а не от лични 

интереси. И резултатът ще бъде впечатляващ. 
Ще се радвате на стабилно здраве. Няма да 
ви липсва емоционална енергия, която ще ви 
импулсира към нещо значимо. 

КОЗИРОГ - Бъдете прагматич-
ни, каквито всъщност сте, и не вли-
зайте в ненужни спорове. Пестете 
силите за по-важните неща днес, 

а ако се съмнявате, не се колебайте да питате. 
Вслушвайте се и в интуицията си. Успешно ще 
приключите проект, възнаграждението от който 
ще подобри очакванията ви.

ВОДОЛЕЙ - Има всички шан-
сове този ден да бъде приятен и 
удовлетворителен за вас. Работата 

ви се развива по желания от вас начин, а отдел-
ни детайли дори по-добре. Постарайте се да 
запазите добрите си възможности. Ако не сте 
сигурни в нещо, по-удачно е да го отложите, а 
не да го елиминирате като изход. Приятели ще 
направят вечерта ви много весела.

РИБИ - Работата ви днес ще е 
динамична и интересна. Имате 
възможност да работите по осъ-
ществяването на свой проект, който 

отдавна ви се иска да видите завършен. Подгот-
вяте се добре за нещо важно, което очаквате с 
нетърпение.                                                   /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 * 

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 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 
0898/56 45 02                                     

                                    /10-7/

Продавам 

*Продавам апартамент 
в ж.к.“Балик“, обзаведен, с 
климатик и гараж. Тел.0895 
714 394                                           /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 
бунгало , 700 кв.м., ток 

и  вода ,  на  главен  път . 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция ,  в .з .“Кулака“. 
Тел.0888001106                  /3-1/

*  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                                          
/7-4/ 

* 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, еднос-

таен, обзаведен апартамент 
в Балчик, бл.35. Тел.089669
2699                                         /10-9/

*Продавам  двустаен 
апартамент в Балчик, на 

* Хотел „Елит Палас 
и  Спа”  град  Балчик 
организира тренировки по 
плуване. Тел. 0899949470 
и тел. 0897001615  /1-1/

* Хотел „Елит Палас и 
Спа” град Балчик набира 
персонал за зимния сезон. 
Тел. 0897001617  /1-1/

* 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/

Писмо от Вилаж Ньоф

За първия етап се гласува до 27 
октомври. Моля гласувайте за мен!

Екатерина Димова от Клуба по лека атлетика „Черно море 2005” Балчик Екатерина Димова от Клуба по лека атлетика „Черно море 2005” Балчик 
е сред дванадесетте номинирани за приза „Най-красива атлетка” за годи-е сред дванадесетте номинирани за приза „Най-красива атлетка” за годи-
ната. Гласуването за победителката се извършва на платформата miss.ната. Гласуването за победителката се извършва на платформата miss.
bgathletic.com . Вотът се отчита след кликване на снимката. Разрешени са bgathletic.com . Вотът се отчита след кликване на снимката. Разрешени са 
по три гласа от IPпо три гласа от IP
Може да подкрепите Катя, донесла много пъти радост на Балчик и на Бъл-Може да подкрепите Катя, донесла много пъти радост на Балчик и на Бъл-
гария от национални и международни състезания.               miss.bgathletic.comгария от национални и международни състезания.               miss.bgathletic.com

Здравей, Маруся!
Благодаря, добре сме!
Опитваме се да се да жи-
веем по съвсем друг на-
чин и да се впишем в един 
друг свят.
Хората ни приемат много 
сърдечно и се радват ,че 
сме взели такова смело 
решение!
Тук никой не напуска род-
ното си място .
Всички си живеят, както 
беше при нас, преди много 
години...Роднини и съседи 
се уважават и се събират 
при всякакви случаи.
Снощи бяхме поканени на 
благотворителна вечер в 
един голям ресторант.
Такива вечери се устрой-
ват често, като на тях се 
събират хората от няколко 
съседни селища.
Познават се всички и е 
много забавно да виждаш 

как се радват, целуват се 
задължително по 2 пъти..
хе..хе
Снощи имаше 250 души 
......
Още в началото нашите 
сватове написаха един чек 
за благотворителната идея 
.....
След това се сяда на дъл-
ги, украсени маси…и за-
почва хапване на корем. 
Снощната вечеря беше на 
тарт-фламбе- това е нещо 
като много тънка пица със 
сметана и шунка.
Пиенето всеки си го по-
ръчва! Ние пихме пре-
красно елзаско бяло вино. 
Всички пият по мноооого 
вино!
През цялото време имаше 
певец, който пееше ес-
тествено френски шансо-
ни и накрая, когато вече 
всички бяха пийнали дос-

татъчно, страстите се раз-
вихриха!
Такава веселба не съм 
виждала по нашите заве-
дения !
Танци...танци…сменяха 
си партньорите, няма зна-
чение, дали се познават ...
Разбира се, че и ние с Ней-
ко се представихме добре 
и не изложихме българи-
те. 
Много е хубава идеята да 
се събират хората и да се 
веселят!
При нас май няма как да 
стане, защото сме свик-
нали да получаваме, ама 
така, да дадеш някой лев 
за благородна кауза -аб-
сурд!
Аз ти написах цяло есе ....
хе..хе !

Поздрави – Мария 
Кардамова Янева

с.Вилаж Ньоф, Франция


