
                          12 - 18 юли  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 

                        /10-10/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирнен-

* Търся квартира /
гарсониера, апартамент, 
стая/ целогодишно в 

ж.к. „Балчик“ Балчик. 
Тел. 0885 079116     /4-3/

* Давам помеще-
ние под наем 20 кв.м., 
подходящо за офис, 
адвокатска кантора, 
счетоводна къща или 
друга дейност. Поме-
щението се намира 
на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Ма-
рина Сити”. Цената 
е по договаряне. Тел. 
за връзка 0899890050, 
0893678607

*  Т ъ р с я  к ва рт и -
р а  з а  с а м  ч о в е к . 
Тел.0877712188    /1-1/

Две заслужени награди за 
два дни

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

На 30 юни спечелихме на 
ежегодния фолклорен събор 
,, Песни и танци от слънчева 
Добруджа „ - село Дебрене, 
община Добричка, ЗЛАТЕН 
МЕДАЛ И ПАРИЧНА НА-
ГРАДА . От IХ Национа-
лен фестивал за автентичен 
фолклор ,, Песни в полите 
на Балкана - 2018 г”. с. Жъл-
теш, община Габрово , про-
дължил два дни, се завър-
нахме със СПЕЦИАЛНАТА 
НАГРАДА НА ОРГАНИЗА-
ТОРИТЕ . Много сме горди 
със себе си . 
Фолклорен събор ,,Песни 
и танци от слънчева Добру-
джа” с; Дебрене , за съжале-
ние тази година не се прове-
де в местността ,,Славната 
канара”,  поради проливните 
дъждове. Певците и танцьо-
рите пяха и танцуваха в чи-
талищата в селата Дончево , 
Стефаново , Бранище , Сто-
жер и с. Победа . Певиците 

от хор ,,Добруджанки” към 
читалище,, Васил Левски 
1959” пяха в село Победа . 
Не изчакахме награждава-
нето, защото отпътувахме за 
село Жълтеш, за да пеем и 
на фестивала ,, Песни в по-
лите на Балкана”.  По-късно 
ни бе съобщено - ЗЛАТЕН 
МЕДАЛ И ПАРИЧНА НА-
ГРАДА  от Дебрене!
Националният фестивал за 
автентичен фолклор ,, Песни 
в полите на Балкана” се про-
веде в село Жълтеш, община 
Габрово, на 30. 06 и 01. 07. 
2018 г. Той се организира от 
Народно читалище ,,Светли-
на 1927” и община Габрово 
, под патронажа на Минис-
терството на културата на 
Република България . Бяха 
представени прекрасни бъл-
гарски автентични песни , 
народни носии и различни 
народни обичаи . Учас-
тниците бяха оценявани от 

компетентното жури : пред-
седател : доц.д-р Веселка 
Тончева , БАН , и членове : 
доц. д-р. Ангел Гоев и Олег 
Цонев - хореограф . Във фес-
тивала ,, Песни в полите на 
Балкана” участвахме с доб-
руджанските песни ,, Задало 
съй мамо”, „Разлюляла съй 
Драгана”и ,, Мър момиче”. 
Председателят на журито 
доц. д-р. Веселка Тончева 
каза : Аз вече видях това, 
което исках да видя . Когато 
се връчваха наградите и пла-
кетите намаляваха , намаля-
ваха и вече всички певици 
си мислехме , че ще останем 
без награда, обявиха : СПЕ-
ЦИАЛНАТА НАГРАДА НА 
ОРГАНИЗАТОРИТЕ СЕ 
ДАВА НА ХОР ,, ДОБРУ-
ДЖАНКИ”.
Всички певици, с песента 
,, Малки моми добруджан-
ки” отидохме при журито и 
получихме заслужената си 

Предстои на 14 юли 
Третият фестивал 

„Пясъчни творения” 
– идея на балчишкото 

момче Мартин Кръстев

С подкрепата на Общинския 
детски комплекс, Държавен 
културен институт – Кул-
турен център „Двореца“ в 
Балчик започна през 2016 г. 
реализирането идеята на уче-
ника Мартин Кръстев децата 
да направят на балчишкия 
бряг замъците на своите меч-
ти. Още през първата година 
се включиха деца и от други 
държави, освен от България. 
Награди взеха в следващото 
издание деца от Швеция, Да-
ния, Литва, Русия и Украйна. 
Естествено главен организа-
тор на фестивала  „Пясъчни 
творения”е  Мартин Кръстев, 
който е само на 14 години, но 
знае силата на рекламата и 
сам сътворява сайт на фести-
вала, от който за него се знае 
в цяла България и извън нея. 
Старанието и креативността 
на Мартин не остават незабе-
лязани и той получи преди 3 
седмици национална награда 
за ученическа лоялност. Той е 
още солист и самодеец в НЧ 
„Паисий Хилендарски 1870” 
Балчик, в хор „Черноморски 
звуци” и в камерен състав на 

музикалното училище в До-
брич, където учи сега. 
Тази година има новост – по-
ради напора на родителите, 
бабите и дядовците, да пома-
гат на децата да творят с пя-
сък, им се разрешава семей-
но участие! Да видим какво 
моделиране ще се получи 
и как ще бъде оценено от 
скулптора Венцислав Марков 
/автор на скулптурата на Све-
тите братя Кирил и Методий 
в Балчик/; Христина Цонкова 
/художник/ и Ивелина Рома-
нова /експерт „Връзки с об-
ществеността” в Регионален 
исторически музей Добрич/
Очакваните награди са от 
Културния център “Дво-
реца”, вестник „Балчишки 
телеграф” и спомощество-
ватели: дипломи, медали и 
награди. 
В сайта на „Пясъчни творе-
ния” има информация как да 
се подадат заявки за участие. 
Има снимки и материали за 
първите две издания и виде-
орепортажи.

Маруся КОСТОВА 

Добруджанки от Балчик

Многократният носител на спортна слава на града ни, “Лице на град Бал-
чик за 2013” и “Общественик на годината – 2014 ”лекоатлетът  Айхан 
Апти поднася поздравление и признанието “Лице на град Балчик” на Рафаил 
Кръстев, домакин на ФК “Черноморец” Балчик, дългогодишен футболист от 
отбора на „Черноморец” Балчик. 

ПОЧИНА РАФАИЛ КРЪСТЕВ – 
РАФО! СБОГОМ ПРИЯТЕЛЮ! 
ЩЕ ТЕ ПОМНИМ С ДОБРО!

СКЪРБЯ!
Моите дълбоки и най-искре-
ни съболезнования към Ва-
шето семейство, което загуби 
Големия Човек, родолюбец, 
търсач, пазител на древност-
та ни - проф. БОЖИДАР ДИ-
МИТРОВ-уникалният позна-
вач на българската история.
 Той беше един от малкото, 
който имаше усещането, не 
само за принадлежност, но 
и силата на духа, идваща от 
дълбокия и древен корен на 
своя произход.
 БОЖИДАР ДИМИТРОВ! 
Ще остане име легенда сред 
съвременните българи - окат, 
устат, учен, патриот - борец 
за справедливост. С часове 
сме слушали неговите инте-
ресни лекции, които са чис-
тата българска истина. Увле-
кателен разказвач, пленяващ 
оратор, не на празни думи. 
Ако всеки българин е прих-
ванал по нещо от това, което 
той ни разкриваше и е готов 
на саможертва за Родината - 
БЪЛГАРИЯ ще я има, такава, 
каквато той я виждаше и ис-
каше.
 Мило семейство, Вие загу-
бихте своя голяма опора в 
живота, но той продължава. 
Винаги ще споменавате него-
вите думи, изречени в трудни 
и радостни моменти. Той ви-
наги ще Ви напътства духом 
и ще Ви помага, макар и от 
Там.
 Тoва е животът-една и съща 
писта върху два паралелни 
свята.
 Всичко това, със сълзи в очи, 
споделя с Вас една непозната 
жена. Казвам се Пенка Дими-
трова и съм съпругата (вдо-
вица от 14 години) на добрия 
приятел и колега на Божидар-
Марин Димитров – археоло-
гът от балчишкия музей. Той 

си отиде на 63. От него задоч-
но познавам проф.Димитров. 
Те имаха своята приказка и 
много общи възгледи по мно-
го въпроси. Приличаха си по 
хъса, с който работеха в пол-
зу роду. Понякога неудобни, с 
удари под кръста отстояваха 
не само себе си, но и всич-
ки нас. Много са малко днес 
хора като тях. Всеки бяга от 
отговорност, всеки гони ка-
риера и интерес. Българите 
днес са много различни от 
онези, които успяваха да ни 
извадят от пепелта и да ни 
доведат до тук. Ние проме-
нихме народопсихологията 
си, дано не посегнем да про-
мени и гена си, както опра-
знихме земята си, готова да 
я населят чужди, а не наши.
 Нашите съпрузи, може би са 
се срещнали вече ТАМ.
Ще споделят информация 
единия за там, а другият за 
тук. Дано е така и да са на 
по-добро място за справед-
ливост.
Това ще бъде нашата утеха.
Те имаха още много неща да 
ни разкажат и разкрият пред 
нас, но СЪДБАТА така е ре-
шила.
 На цялото Ви семейство 
изказвам съпричастност в 
голямата Ви болка и мъка по 
загубата на Божидар.
Дано БОГ Ви дава сили, сми-
рение и търпение да преодо-
леете случилото се.
 Мир и покой на неспокойна-
та душа на Божидар!
 Запалете свещица и сложете 
стръкче цвете на гроба му от 
мен.

С уважение и скръб:
Пенка Димитрова-Балчик

5 юли 2018 
Гр.Балчик


