
                          10 - 16 май 2018 г. 6ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
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
Регистратура 7 -28-66; 
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
Доц.Желязков - ортопед-травматолог 
Д-р Владимиров, ортопед , ДКЦ-4, Окр.болница “Св.Ана” 
Варна стая 208понеделник и петък -преди обяд; вторник, 
сряда и четвъртък -след обяд Тел. 052 692629 
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

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 
37 22 71                /10-9/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготов-
ка 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.                                 

                          /10-10/
*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 част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирнен-
ски“ № 6 тел. 0897 617 
426                         /10-9/

* Продавам апарта-
мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 
709                         /10-9/

* Продавам двустаен 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик, спешно 50 000 
лв. тел. 0887 983 113 

*  Продавам къща 
в с.Кремена с 2.8 дка 
земя.  Изгодно. Тел. 
0884474858 Лидия

*Търся апартамент 
под наем. Тел. 0886 
607818* 

* Давам дългоспочно 
обзаведена квартира в 
бл.35 тел.0888 702805                      
/1-1/

* Търся готвачи, сер-

витьори, камериерки, 
администратори за хо-
тел „Ахилея“ в Бал-
чик. Започване веднага. 
Тел.0896 806622    /4-4/

* Престижният рес-
торант “Ел Симпатико” 
/на крайбрежната алея 
на Балчик/  търси пер-
сонал: Бармани, серви-
тьори, готвачи и каме-
риерки. Тел. 0898 60 38 
40                             /10-9/ 

* Давам стая под 
наем Тел. 0898 440 709 
ул.”Хр.Ботев” 35    /10-9/

* Давам помещение 
под наем 20 кв.м., подхо-
дящо за офис, адвокат-
ска кантора, счетоводна 
къща или друга дейност. 
Помещението се нами-
ра на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Ма-
рина Сити”. Цената 
е по договаряне. Тел. 
за връзка 0899890050, 
0893678607

“Библиотеката - 
посредник между книгата 

и детето” 

Библиотеката при НЧ 
„Паисий Хилендарски 
- 1870“ Балчик започна 
работа по проект „Биб-
лиотеката - посредник 
между книгата и детето“ 
към Фондация „Глобални 
библиотеки - България“, 
Тематична област 3 – „Об-
разователни инициативи”. 
 Проектът се реализира 
с подкрепата на Фон-
дация „Глобални биб-
лиотеки -България“ 
в рамките на конкурс 
„Библиотеката - активен 
участник в обществе-
ния живот“, в изпълне-
ние на договор РД11-00-
338/20.12.2017 год. с 
Министерството на култу-
рата. Партньори по проек-
та са ОУ „Антим I“Балчик 
и ОУ „ Св. Св. Кирил и 
Методий“ Балчик. 
 Целта на проекта е с 
помощта на различни 
занимания в библиотека-
та и извън нея, да се из-
гради ранен читателски 
интерес у децата, който 
да прерасне в дълготра-
ен интерес към книгите. 
Разширяване знанията, 
любознателността и ин-
тересите, креативността, 
творческия талант и въ-
ображението. Преодоля-
ване на неграмотността, 
подобряване на четивна-
та техника и изразните 
умения, концентрацията, 

развиване на основни 
житейски умения за ра-
бота в екип,творческия 
талант. Насърчаване пра-
вото за избор на увлека-
телни книги за четене. 
Обединяване усилията на 
библиотекари, учители и 
родители в насърчаването 
на четенето.
 На 2 май се проведе за-
нимание по проект „Биб-
лиотеката - посредник 
между книгата и дете-

то“ с ученици от III клас 
при ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий“Балчик с класен 
ръководител г-жа Здравка 
Стаматова. Учениците че-
тоха и обсъдиха изучава-
ното произведение „Май-
чина сълза“ от Ангел 
Каралийчев. След това 
рисуваха и апликираха 
сцени и герои от произве-
дението.
НЧ „Паисий Хилендарски 
1870” Балчик

Президентът на 
България и Фондация 

„Българска памет” 
отбелязаха 6 май в 

Ново село,Струмишко, 
Македония

Повече от 600 българи 
и македонци заедно по-
четоха паметта на заги-
налите български воини 
в деня на небесния по-
кровител на българска-
та армия Св. Георги. 
Съвместното празнично 
честване се организира 
за 12-та поредна година 
от Фондация „Българ-
ска памет“ и д-р Ми-
лен Врабевски,  като по 
традиция то се проведе 
на Българския военен 
мемориал в Ново село, 
Македония.
Въпреки лошото вре-
ме и дъжда стотици 
граждани, политици, 
общественици, посла-
ници и дипломати от 
България и Македония 
заедно отбелязаха Деня 
на храбростта на Воен-
ното светилище, където 
са положени тленните 
останки на 71 българ-
ски войници, загинали 
в Балканската, Между-
съюзническата и Пър-
вата световнa войнa. Те 
произхождат от всич-
ки области на днешна 
България и на отнетите 
с Ньойския договор те-
ритории на Стара Бъл-
гария.
Сред специалните гости 
на събитието бяха Пред-
седателят на Фонда-
ция „Българска памет“ 
д-р Милен Врабевски, 
който е и инициатор на 
съвместното честване 
за 12-а поредна година, 
Президентът на Репу-
блика България Румен 
Радев, евродепутатът 
Андрей Ковачев, зам.-
кметът на София доц. 
д-р Тодор Чобанов, 
кметът на Ново село 
Боро Стойчев, военните 
аташета на България и 
Македония, кметът на 
Петрич, Димитър Бръч-
ков  и др.
„Народите на Балкани-
те достатъчно дълго са 
се противопоставяли 
едни на други. Дошло 
е време да оставим в 
миналото тези проти-
воборства и да се обър-
нем към това, което ни 
свързва – общата ни 
история, ценности и 
идеали. Днес тези цен-
ности и идеали могат да 
бъдат най-успешно за-
щитавани в общото ни 
европейско семейство в 
европейски дух на диа-

лог и сътрудничество 
между нашите държа-
ви. Искрено се надявам, 
че занапред България 
и Македония ще имат 
възможност да градят 
още много съвместни 
идеи и партньорства, и 
ще отбелязват и почитат 
безконфликтно значи-
мите исторически дати 
и личности от общото 
ни минало“, обърна се 
към всички присъства-
щи д-р Милен Врабев-
ски.
И тази година, заупо-
койна молитва в памет 
на падналите герои бе 
отслужена от главата 
на Македонската право-
славна църква, Негово 
блаженство архиепис-
коп Стефан и от Негово 
високопреосвещенство 
Струмишки митропо-
лит Наум. За съжаление 
Българската православ-
на църква за пореден 
път реши да обърне 
гръб на Македонска-
та църква и съвместна 
служба не бе осъщест-
вена въпреки значимия 
и за двете държави по-
вод, който предполага 
заедност и обединеност.
По покана на Фондация 
„Българска памет“ в по-
клонението взеха учас-
тие Детския хор и Ду-
ховия оркестър на НМУ 
„Любомир Пипков“ – 
София, както и 400 мла-
дежи от Югозападна 
България, Македония и 
Западните покрайнини.
С полагане на венци от 
името на българските 
държавни институции, 
почит към паметта на 
падналите в защита на 
националните идеали 
бе отдадена от гвардей-
ците от Националната 
гвардейска част. По вре-
ме на събитието бяха 
наградени ученици от 
Струмица, Македония 
за успешно участие в 
конкурса на Фондация 
„Българска памет“ за 
есе на тема „Моят герой 
от 11-та Пехотна маке-
донска дивизия“.      
По време на събитието 
бяха наградени ученици 
от Струмица, Македо-
ния за успешно участие 
в конкурса на Фондация 
„Българска памет“ за 
есе на тема „Моят герой 
от 11-та Пехотна маке-
донска дивизия“.

Д-р Милен Врабевски 

Ученици от трети клас на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” Балчик, с кл.р-л 
г-жа Здравка Стаматова, на посещение в Библиотеката на НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870” Балчик.

Президентът на Молдова Игор Додон, президен-
тът на АТО Гагузия Ирина Влах са посрещна-
ти официално от с.Казаклия, чиято депутатка 
Иванка Кюксал ги приветства пред новия парк на 
селото, построен със средства на различни фонда-
ции от Турция и от съпруга ѝ. Сдружение „Българ-
ско наследство” от Балчик, България взе участие в 
празненството на 6 май – Георгьовден и във фести-
вала, организиран от кмета на с.Казаклия – Григо-
рий Киор, Пенка Чобан /диригент на хор „Севда”/ 
и др., с решаващата помощ на депутат Иванка 
Кюксал.                                     Фото: Маруся КОСТОВА


