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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

* Купувам земеделска земя 
в общините: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготовка 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.                                /10-4/

*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 790
83                                     /10-4/

* Купувам малка къща в 
град Балчик/без кв.“Левски“/. 
Тел.0899079138 Недева 

                                       /2-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*  П р о д а в а м  а п а р -
тамент с 3 стаи, кухня в 
ж.к.“Балик“ бл.9 гр.Балчик. 
Тел.0898977059              /2-2/

*  П р о д а в а м  а п .  в 
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по 
договаряне. Тел. 0888 26 33 
08                                  /10-4/

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 
тел. 0895 714394            /5-3/

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 

евро, 0898 309330             /5-3/
*  П р од а ва м  к ъ щ а  в 

с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-5/

*  П р о д а в а м  м е т а л -
но бунгало , 700 кв.м., 
ток и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция ,  в . з .“Кулака“ . 
Тел.0888001106                  /2-2/

*  П р о д а в а м  к ъ щ а  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                                         /7-7/ 

* 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. Тел:0889/61 
47 62                                      /10-10/

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

                                   /10-10/
* Продавам двустаен 

апартамент в Балчик, на 
ул.“Черно море“. Тел. 0896 
692 699                          /10-2/ 

* Продавам дворно място 
в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-10/

* Обновеното Бистро 
Акапулко, търси да назначи 
готвач/ка целогодишно. Тел. 
0899836865                    /10-2/ 

* Давам дългосрочно под 
наем обзаведена квартира в 
бл.35. Тел. 0888 70 28 05                         

                                       /1-1/
* Давам помещение под 

наем 20 кв.м., подходящо за 
офис, адвокатска кантора, 
счетоводна къща или друга 
дейност. Помещението се 
намира на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Марина 
С и т и ” . Ц е н а т а  е  п о 
договаряне. Тел. за връзка 
0899890050, 0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе-
сладкарница “Седете лули”.                          

                                     /5-5/
* Давам под наем или 

п р о д а в а м  с т р о и т е л н о 
скеле. Цена по договаряне. 
Тел.0896611789               /1-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                       /6-6/

* 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                                     /7-7/

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

На 8 септември 2017 г. „ 
Непотопяемият самолето-
носач“ на България - лети-
ще Балчик, ни посрещна 
с обновения мемориал на 
загиналите пилоти-летци 
и парашутисти при из-
пълнение на служебния 
си дълг по време на полет 
тук и на други летища. 32 
имена ни посрещнаха, по-
тънали в тишина и мъдро 
мълчание, с което са на-
дарени само мъртвите. 32 
герои, извършили послед-
ния си полет, през раз-
лични периоди от време, 
започнали от 15. 4. 1943 г. 
до 09. 06. 2017 г. 
Над 400 души отдадохме 

човешката си почит, съ-
причастност и дълбок по-
клон  пред тяхната памет 
и дела. 
Основен мотор за това 

събитие бе полк. о. р. 
Иван Н. Апостолов- пред-
седател на С О С З Р- Бал-
чик. Сред многобройните 
почетни гости бяха: полк. 
о. р. Илия Милушев- въз-
душен ас, президентски 
съветник, който впослед-
ствие прочете прочувстве-
но писмо, изпратено от 
нашия Главнокомандващ 
въоръжените сили на РБ  
и двамата кадри на слав-
ния 15-и ИАП, /оттук са 
започнали и генералите 
от Авиацията - Любчо 
Благоев, Станьо Станев, 
Димитър Георгиев; ко-
мандирите на II ПВО-Ди-
визия генералите Дело Г. 
Джулев, Стефан Попов, 
Михо Михов, Илия Сина-
пов, Гърбачев… /; кметът 
на нашата Община г-н 
Николай Ангелов, почет-
ният консул на Германия и 
Франция у нас г-н Недял-
ко Неделчев, зам.-област-
ният управител- г-н Кра-
симир Николов, кметът на 
гр. Ген. Тошево- г-н Ва-
лентин Димитров, пред-
ставители от к к. „ Албе-
на“- г-жа Елка Станева и 
г-жа Атанаска Белякова, 
командирът на „Чайка“- 
подп. Спас Спасов, секре-
тарят на Областния съвет 
на С О С З Р к-н III ранг 
Попов, изпълнителят на 
проекта- г-н Росен Ру-
сев, запасни офицери и 
сержанти от Норвегия и 
България, граждани на Ру-
сия, Германия, Франция, 
представители на партии, 
организации, дружества, 
много деца, граждани и 
гости на Балчик. 
Всички почетохме заги-

налите, отдадохме своето 

преклонение към ония, 
станали звезди-там горе, 
завинаги в небесната ни 
авиоескадрила. 
Балчишкото летище е 

създадено на 1октомври 
1941 г., заради удобното 
му стратегическо раз-
положение. До 1955 г. е 
„витловият“ му период, 
стигнал до ранг- авиоди-
визия. На 13 април 1955 
г. тя е разформирована, 
същата година на 18 ок-
томври започва „ реактив-
ният дозвуков“ изтребите-
лен период- най-тежкият 
профил във военната ни 
Авиация. От 17март 1978 
г. до 23 август 1978 г. бал-
чишките летци, след ус-
пешно приучване, стават 
„ свръзвукови“. Оттогава 
до 30 юни 1998 г., когато  
настъпва в 16 ч. и 34 мин. 
краят с излитането на са-
молет № 98, пилотиран от 
к-н Ивайло Тодоров /бачо 
Тодор/, който пребазира 
самолета на летище До-
брич в 16 ч. и 54 мин. 
Според книгата на Нико-

лай Драганов „Пилотите 
на България- 1912-2009“ 
издадена 2010 г.- броят на 
обучените пилоти-летци е 
7940 /приблизително точ-
но/, като в края на книгата 
е списъкът на загиналите 
летци, като броят  им е 
около 550. А според ста-
тистиката на нашия Дан-
чо- първокласния пилот 
и инструктор подп. о. р. 
Йордан Тодоров Иванов 
в цялата ни Авиация про-
центът на загиналите в 
полет пилоти е 6,9 %, а за 
летище Балчик е 6, 6%.“ 
В наситения от данни до-

клад, прочетен от полк. о. 
р. Апостолов, разбрахме и 
си припомнихме за сила-
та, скрита в саможертвата 
на пилотите-летци от XV 
ИАП- Андон Коев Стоев 
и Иван Вълчанов, когато 
при задалата се критична 
ситуация, за да избегнат 
сблъсък  с нефтозавода 
край Бургас, остават зави-
наги край с. Братово, бли-
зо до летището Равнец. 
На 27 август 1986г./ денят 
беше сряда/ в началото 
на гр. Ген. Тошево заги-
ват нашите колеги- Венко 
Ангелов Савов и Йордан 
Тенчев Тенчев, които за 
да спасят града от по-
ражения, насочват своя 
падащ самолет  МиГ- 21 
У-№ 26 извън граници-
те на Г.Тошево, време за 
катапултиране няма /въ-
преки надеждната спаси-

Дълбок поклон пред величието 
на саможертвата

Бивши пилоти-летци от командния състав на Летище Бал-
чик, през различни периоди от време. Фото: Георги ЙОВЧЕВ

телна система- К- 26/, за 
да поемат неизменно пътя 
към звездите. Сега те са 
почетни граждани на на-
шия добруджански град, 
а две негови улици носят 
техните имена. Седмица 
след това, на 04. 09. 1986 
г, загина и парашутистът- 
инструктор на летище 
Балчик- Стоян Георгиев 
Калев. „Никой не е заб-
равен, нищо не е забра-
вено“- това са само някои 
фатални моменти, очерта-
ващи профила, контурите 
на българският пилот - 
летец, който пренебрегва 
младия си живот, но из-
пълнява докрай войниш-
ката си клетва-обет със 
себеотрицание, войнски 
дълг, чувство за отговор-
ност и чест.... Храброст!
Мигновението на само-

жертвата изгаря паметта 
на живите, защото в без-

мълвието на мъртвите се 
крие несподелената горда 
тръпка на подвига-неви-
дян, неусетен, обречен...
При всички създали се 
ситуации, липсва позата, 
фалшивото преиграване 
и демонстрацията на ге-
роизъм. Това е само част 
от техния начин на живот, 
защото летенето не е само 
професия, но и съдба. 
Това споделиха излъчва-
щите скрито благородство 
първокласни бойни пило-
ти, летяли във всички М 
Т О- условия, изпълнили 
прехвати по въздушни 
цели на долната граница 
на радио-локационната 
станция на самолета /РП-
21/ до стратосферни висо-
чини: Стоян Нанков, Ва-
лентин Милев, Николай 
Калев, Стефан Стефанов/ 
Стьопата/, слънчевият 
незаменим ръководител 
на полети- провадиецът 
Стефан Димитров Дянков 
/Дянича/, „късметлията“ 
Енчо Златев. Много тро-
гателно прозвуча песента, 
посветена на загиналия 
войник, от норвежкия 
мъжки хор- гр. Йевнакер 
с диригент българката 
Лидия Апостолова-Мире /
дано не съм объркал нова-
та ѝ фамилия/, със сакрал-
ното послание: „За падна-
лите войници,/нека пеем 
песни./ Там, където раке-
ти не летят./И куршуми 
не свистят бесни./Нашите 
спомени нека доведем/в 
Царството небесно.../ „ 
Тези стихове поддържат 
рефлексите ни будни и с 
тях ние се отнасяме в не-
изтриваемия спомен за 
тези, които не са между 
нас. Останах удивен от 
кратката, но разтърсваща 

реплика на Емона Нико-
лаева- Гешева /дъщеря на 
нашия незабравим генера-
тор на настроение- Нико-
лай Стоев Георгиев /Джо-
ко/, която говори за ония , 
които са прекрачили зем-
ния си праг, за да остане 
читав нечий дом, пълен 
и буден с музика, в при-
съствието на човека, кой-
то трябва да излъчва до-
брота, чистота и мъдрост. 
Кратка реминисценция на 
отронените от нея откро-
вения, наред с многоброй-
ните венци и цветя-“Кой 
предизвика нашето мъл-
чание?/ В телата ни натру-
пани от състрадание./ Има 
ли умора болката?/ Оста-
вила след себе си-не само 
спомена...
Изпълнявам команда-

та: „За почест!“за всич-
ки, които споделиха тези 
съвместни мигове на съ-
причастност. Благодарим 
за безрезервната и безко-
ристна финансова помощ 
на Балчишката админи-
страция и общинските ни 
съветници, президентите 
на водещи фирми от на-
шия град, председатели на 
печеливши земеделски ко-
операции, еднолични тър-
говци /най-вече, според 
мен, Димитър Анестев/.
Забързаното ежедневие в 

днешно време е постоянна 
величина. Но нека в него 
намерим време да разказ-
ваме на тия, които ще ос-
танат след нас, какво са 
свършили онези достойни 
мъже, останали завинаги 
в небесната ни ескадрила, 
поемайки заедно отговор-
ностите си за нас и за на-
шия ден. 

майор о. р. Георги 
ЙОВЧЕВ

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 
0898/56 45 02                 /10-10/

               


