
                          3 - 9 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                /10-8/

* 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                         /10-8/

* Продавам апарта-
мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 
709                         /10-8/

* 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                             /10-8/ 

* Давам стая под 
наем Тел. 0898 440 709 
ул.”Хр.Ботев” 35    /10-8/

* 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

Валери Пенев – начело в 
шахматния турнир

 в град Полски Тръмбеш

На 21-22 април 2018 
г.в гр.Полски Тръмбеш 
се проведе шахматен 
турнир.Участваха 105 
човека от цялата стра-
на.Контролата за игра 
беше 30мин+30 сек. на 
всеки ход.За два дена 
се изиграха 7 партии.

Средната продължи-
телност на партия е 
между 2-3 часа.Огро-
мно физическо и ум-
ствено натоварване.
Представител на 
Балчик на този шах-
матен форум беше 
и Валери Пенев /

многократен участ-
ник на международ-
ни и републикански 
състезания,студентски 
шампион на гр.Варна/.
Той се представи 
страхотно.В първите 
три кръга постигна 
три победи.Като най-
впечатляваща бе побе-
дата му над бургаския 
майстор Цветомир 
Ангелов. В 4-ти кръг 
направи престижно 
реми срещу младия 
плевенски талант Ва-
лентин Митев /с личен 
треньор гросмайстор 
Красимир Русев/.В ос-
таващите партии Ва-
лери направи още 1.5 
т. В крайното класира-
не е на 11 място с 5т. от 
105 шахматисти.
Безспорно голям и за-
служен успех.Пожела-
вам му да продължава 
да играе шахмат и да 
ни радва с много дру-
ги и големи успехи.Да 
бъде пример за подра-
стващото поколение.
Красимир КИРЧЕВ

ПО ЕТАЖИТЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ ЧУВСТВА

Чудесно е това усеща-
не, когато има доверие 
и обич, както в живота, 
така и в съвременната 
българска поезия, която 
одухотворява човека, не 
само в името на любовта. 
Това ни изповяда роде-
ната в гр. Чирпан поете-
са Виолета Христова в 
предпоследната си книга 
/щото трябва да има и 
следваща/ „Господарят 
на гледката“- умозрения 
и фрагменти. Тя има още 
осем книги с екзотични 
обещаващи заглавия, по-
добно капки вода, които 
създават илюзията за оке-
ан. Авторката е носител-
ка на националната на-
града „Георги Братанов“и 
първа награда в конкурса 
„Мара Белчева“. Редак-
тор в няколко вестника, 
уредник в музея „Гео 
Милев“. Председател е на 
Литературен кръг „Сми-
съл“, в чиято орбита се 
движат имената на Каме-
лия Кондова, Валентина 
Радинска, Актиния Ми-
хайлова, Левена Филчева, 
Диана Юсколова, Анелия 
Гешева... Отгоре на туй 
е майка на три дъщери: 
Ина, Ана и Габриела.
Но да се върнем при 
умозренията и фраг-
ментите, изповядани от 
„Господарят на гледката“, 
където Виолета Христова 
Гъркова ни показва как 
поетическите превъплъ-
щения са с голямо тем-
пературно въздействие 
върху човешката душев-
ност. Тук всичко е с точен 
център на действие, къде-
то силата на вътрешния и 
външния човек в нас на-
мира сили за равновесие, 
в името на хармонията. 
Все неща, дълбоко пре-
живени от нея и са сър-
цевина на поетическите ѝ 
въжделения: като надеж-
да, страст, равносметка, 
тревога – всичко, в името 
на любовта. Не само за-
щото: „...Един за друг сме 
глина, восък /върху който 
поставяме отпечатъка 
си./И после по следите 
гадаем кой е бил тук. /Но 
отпечатъкът никога не е 
човек...“Всяка реплика 
рефлектира, за да попад-
не на точното място и от-
хвърля случайността като 
ненужна дреха за да за-
стане зад своята същност. 
Превръщайки магията в 
пластична изящност на 
думите. Образът е пре-
създаден в първият миг 
на преображение, в който 
откровението и невиди-
мият полъх се лее в чуден 
ритъм за да добием пред-
ставата за равновесие в 
баладата за „ Големите 
и малките“: „...Големите 

викат себе си,/ малките 
могат всичко./ Големи-
те понякога не могат да 
си връзват обувките./ 
Малките имат Гъливер./ 
Големите имат Малкият 
принц...“  Трайните мо-
менти за поетическа по-
следователност са част от 
доказателствата напоена 
с гордата тръпка на пори-
ва. Удовлетворението от 
написаното върху бели-
ят лист за да стане наше 
достояние без никакво 
насилие над думите. А 
това кара нашето съзна-
ние да бъде като окото 
на морския фар- винаги 
будно. Другото, което ме 
смая бе нейната сила в 
откровението. Един мо-
щен лост, който задвиж-
ва механизма на ритъма 
в логиката, където има 
нравствен патос и енер-
гия, искреност и поети-
ческа чувствителност. 
Не говоря за емоционал-
ното въздействие върху 
публиката, сред които се 
откроиха младите творци 
от поетичния клуб към И 
У – Варна, с ръководител 
г-жа Елица Виденова. 
Въодушевлението отново 
упорито ни преследваше, 
като пример за невероят-
ната мощ на човешката 
мисъл, облечена в дейст-
вие. Подкрепен със завла-
дяващ и неутолим глад са 
смислите в изреченото 
от Виолета Христова /
ненапразно е и водач на 
литературен кръг „Сми-
съл“/. Мила и дискретна, 
тя гледа едновременно да  
помири думите, които са 
в конфликт помежду си. 
Да ги омилостиви, за да 
си помогнат взаимно, за-
щото е важно за цялото 
човешко общество. Кол-
ко настоятелно и кротко 
тя ни обясни, че машина-
та за щастие е човекът, но 
ние не оценяваме това и 
не можем да я ползваме 
правилно. Финално ясно 
и изповедно:“...От всич-
ки неща, съществуващи 
на света / в безкрайното 
многообразие, виждаш 
само твоите./ Само те ле-
жат в нивата на сърцето 
ти,/ кротки семена или 
отдавна разтворени ма-
кове.“ Това са само пра-
шинки от заобикалящия 
ни свят, пречупен през 
призмата на собствената 
ѝ душевност, създадена 
да претворява доброто в 
човека, за да станем съ-
участници и почитатели 
на поезията, изваяна от 
Виолета Христова, която 
прилича като нея - на са-
мата любов!

Георги ЙОВЧЕВ

Писателката Виолета Христова в приятелски 
разговор с колегата си Георги Йовчев. 

Фото: Милена БЕЛЧЕВА

Основният камък за съграждането на православен храм, посветен на све-
ти великомъченик Димитър Солунски, бе положен в село Рогачево. Чинът 
на полагането бе отслужен от йеромонах Филип Кирилов, председател 
на храм “Успение Богородично” – село Оброчище и на новоизграждащия 
се храм, в съслужение със свещеник Петър Димитров и митрополитския 
дякон Любомир Георгиев.


