
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Концертмайстор  на 
Виенския камерен и на 
Виенския оркестьр за 
филмова музика е Ма-
рина Димитрова, внучка 
на известния в Балчик 
профсъюзен деятел Ма-
рин Димитров Иванов. 
Родителите ѝ са видни 
столични актьори – 
Здравко Димитров /кук-
ловод/ и Василка Сугаре-
ва /актриса, с номинация 
за ИКАР 2019

в категория „най-добър 
дублаж”/. 

Марина свири в 5 ор-
кестъра, а в два е солист и 
диригент като Андре Рио. 

Неслучайно тя бе по-
канена като концертмай-

стор  на Виенския бал, 
проведен на 23 февруари 
2019 г. в София и с бал-
чиклии радостно я забе-
лязахме до австрийския 
посланик Андреа Вике и 
до щастливите ѝ родите-
ли.

Благодарим ти, Мари-
на, че отново имаме удо-
волствието да пишем за 
теб. Пожелаваме ти успе-
хи, тъй както с дядо ти ти 
пожелахме да превземеш 
музикалния свят, когато 
още съвсем малка, бе из-
брана за Лице на чешките 
авиолинии.

Дерзай, Марина!
Маруся КОСТОВА

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам * Давам къща под наем 
целогодишно, обзаведена 
тел. 0886690650 в Балчик                      

                                    /50-2/
* Търся квартира /

гарсониера, апартамент, 
стая/ целогодишно в ж.к. 
„Балчик“ Балчик. Тел. 
0885 079116                       

                                      /4-4/
* Сдружение „Българ-

ско наследство“ Балчик 

* Продавам част от 
къща в центъра на Балчик. 
Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 
тел. 0897 617 426                         

                                /10-8/
* Продавам апартамент 

в бл.2 ж.к.“Балик“ Балчик  
тел.0898 440 709                         

                                  /10-8/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 

организира екскурзия по 
родните места: Констан-
ца, Сараюрт, Саръгьол, 
Бая, Еникьой, Тулча. 2 
нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разходи. 
Екскурзовод: Иванка 
Унгуряну. Цена на екс-
курзията .150 лв. Тел. 
за справки и записвание 
0887983113 /Деспина 
Маринова, водач/, НА 
ПРОЛЕТ

* Продавам ябълки, 
екологично чисти, бъл-
гарски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Ако желаете фо-
тосесия, заповядайте
в рекламна агенция
“КОНТРАСТ2018”Град
БалчикУл.Д-рЗлатко
Петков 34АТел: 0878
247581/0886461492

Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/
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РАЗПИСАНИЯНААВТОБУСНИЛИНИИ№1,№3,№2ИБАЛЧИК-

АЛБЕНА
„ПЪТНИЧЕСКИПРЕВОЗИ”ЕООД,0894667450
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№1
Новогробище–ПлощадРибарски
07.15,09.45,11.15,13.15,14.05,16.15,17.45
ПлощадРибарски–Новогробище
07.40,10.20,11.40,13.40,14.30,16.40,18.10
*Линия№1сеизпълнявацелогодишно
* Маршрут на линия №1: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен 

съд – Елпром – Тунджа /сп.3/ – Тунджа /сп.2/ – Тунджа /сп.1/ – Камчия – 
кв.Левски – Р.Даскалов – СОУ “Хр.Ботев” – спирка на ул. „Черно море” /до 
бивша автогара/  – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№3
Новогробище–ПлощадРибарски
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*,16.30,17.00,17.30,18.30,19.30,20.30,21.30,23.30;
ПлощадРибарски–Новогробище
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*,17.00,17.30,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,24.00
*Линия№3сеизпълнявацелогодишно,без20.30,21.30и23.30,които

сеизпълняватот01.07до31.08.вкл.
*ОтНовигробища08.00,09.00,12.00,13.00,16.00иотпл.Рибарски

08.30,09.30,12.30,13.30,16.30сеизпълняват безсъботаинеделяпрез
периода01.09-30.06

* Маршрут на линия №3: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен съд 
– Елпром – ОУ”Антим I” – Средна гора – Варненска – кв.Левски – Аквилон 
– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№2
Балчик–Тузла
08.30,09.30,12.00,14.00,16.00,18.00
Тузла–Балчик
09.00,10.00,12.30,14.30,16.30,18.30
*Линия№2сеизпълнявавпериода15.06–15.09
* Маршрут на Линия №2: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Р.Даскалов – спирка 

на ул. „Черно море” /до бивша автогара/ – Център – пл.Рибарски – Тузла 
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯБАЛЧИК–АЛБЕНА–

БАЛЧИК
Балчик–Албена/лятноразписание15.06-15.09/
07.25,08.15,08.45,09.45,10.15,11.15,11.45,12.45,
13.15,14.15,14.45,15.45,16.15,17.15,17.45,19.15;
Албена–Балчик/лятноразписание15.06-15.09/
08.00,09.00,09.30,10.30,11.00,12.00,12.30,13.30,
14.00,15.00,15.30,16.30,17.00,18.00,18.30,20.00;
Балчик–Албена/зимноразписание16.09-14.06/-07.20,08.15,12.15,

17.15
Албена–Балчик/зимноразписание16.09-14.06/-09.00,13.30,16.30,

18.10
* Маршрут на Линия Балчик – Албена: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Аквилон 

– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски – Двореца – Сборно 
място – Хоризонт – Бадема – Лозята – Зл.рибка – Орехите – Лагера – Фиш-
фиш – Бариера – Албена 

АКТУАЛНАИНФОРМАЦИЯЗАРАЗПИСАНИЯТАНАМЕЖДУСЕ-
ЛИЩНИТЕАВТОБУСНИЛИНИИ–АВТОГАРА БАЛЧИК: 0893 590060
Интернет сайт: http://avtogara-balchik.free.bg

БАЛЧИК–ВАРНА/BALCHIK-VARNA
 07:44  10:00  11:04  13:14* 15:05*  
17:20  18:10 
►Преминаващи: 
07:44 – Кооперация “Калиакра Експрес”
10:00 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
11:04 – ЕТ “Баланс – Иван Иванов”
13:14* /без събота и неделя/; 15:05*/само събота, неделя и празнични дни/; 
18:10–“Варна Бус 2000”ООД 
17:20 – ЕТ “Мильо – Д.Димитров”

БАЛЧИК-ДОБРИЧ/BALCHIK-DOBRICH
 07:00 (без неделя) 08:00 (без събота и неделя) 
09:20 10:30 11:05 11:40 
 13:20       14:00 15:20 16:30 17:20 
18:30 (19:00 – от 15.06 до 15.09)

БАЛЧИК–СТРАЖИЦА-ОДЪРЦИ–ДОБРИЧ
BALCHIK–STRAZHITSA–ODARTSI-DOBRICH
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30  17:10
► “Травел Балчик” ООД
► “Пътнически Превози” ЕООД;
► “Минибус Експрес” ООД;
► “Албена Автоекспрес”;

БАЛЧИК–КАВАРНА–ШАБЛА/BALCHIK–KAVARNA–SHABLA
► Преминаващи:
08:30 – “Пътнически превози” ЕООД
09:10 – “Варна Бус 2000” ООД – БАЛЧИК – КАВАРНА – ШАБЛА – ГРА-
НИЧАР
/само събота, неделя и празнични дни/
09:50 – “Варна Бус 2000” ООД 
13:20 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
16:00 – “Варна Бус 2000” ООД

БАЛЧИК–КАВАРНА/BALCHIK–KAVARNA
► Преминаващи:
10:24 – Кооперация “Калиакра-експрес”
14:25 – ЕТ “Баланс-Иван Иванов”

БАЛЧИК-ТРИГОРЦИ/BALCHIK-TRIGORTSI
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30 16:15 
► “Травел Балчик” ООД

БАЛЧИК–ЦЪРКВА/BALCHIK–TSARKVA
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 14:00
► “Пътнически Превози” ЕООД

Вечерта на възторзитеМарина Димитрова – първа сред 
музикалния и светски елит

По случай Националния празник 3 март в Исторически музей Балчик Национал-
ният музей “Шипка-Бузлуджа” гр.Габрово, откри втора изложба в нашия град, 
посветена на 140 г. от Освобождението. Първата изложба бе през август 2018 г. 
в рамките на IV Международен форум “Българско наследство” Балчик, България.  
На снимката: Откриване на изложбата на 25 февруари 2019 г. отляво надясно: 
г-жа Радостина Енчева, директор на ИМ Балчик; д-р Чавдар Ангелов, директор 
на НПМ “Шипка-Бузлуджа” гр.Габрово; г-н Венцислав Чаков /уредник в ИМ Бал-
чик/; г-н Йордан Йорданов, депутат в НС, лидер на ВМРО Добрич; д-р Красимир 
Кирилов,обл.управител; г-н Георги Зл.Георгиев /общ.съветник в ОбС Балчик/

Беше съпътствана с непре-
къснати аплодисменти на 21 
февруари 2019 г. от балчиш-
ката публика и се случи в 
препълнената голяма зала на 
ч-ще „ П. Хилендарски 1870“, 
когато пред нас застана поп 
певицата № 1 за 2018 г.- бур-
газлийката Тони Димитрова, 
която ни представи песенния 
концерт с работно заглавие“ 
Моите неизпратени писма“. 
Тя ни ги „прочете” – пеещи 
послания, будещи дълбок раз-
мисъл за бъдещото време, като 
дори в паузите казваше нещо. 

Тони Димитрова беше при-
дружена с Разградската фил-
хармония с концерт-майстор 
Галина Коцева и диригент 
нейният „градски“- Левон 
Манукян, живеещ на поред-
ната култова улица в Бургас-“ 
Фердинандова“. Естествено 
със сигурен тил зад себе си в 
лицето на : Росен Сеновски- 
бенд, Ивелин Дуков- пиано, 
Даниел Желев - ударни, бек 
вокал Мирослав Станчев.

Още при самото посрещане  
ние забравихме, че сме дома-
кини, защото ни посрещна тя 
-  усмихната, приповдигна-
та, вярна и равна на себе си, 
колкото задушевна, толкова 
и предизвикателна. Тони Ди-
митрова е жена, пронизана 

от любовно единоначалие, 
съчетала хармонията с откро-
веността, които чрез песента 
са станали нейно призвание. 
А то е запечатано в албумите 
„ Ах, морето“, „Как си Тони?“, 
„Съмва се“, „Made in Burgas“, 
„Обещания“, „Добър вечер, 
добър ден…“- това е само про-
дължението, което започва с 
вълнуващо начало, наречено 
„Горещ пясък“ и Стефан Ди-
омов... Безкрайно мила, Тони 
Димитрова влезе в непосред-
ствен и неподправен диалог с 
публиката, която запя заедно 
с нея. Н е е ли това поредният 
знак за нейния професиона-
лизъм. Целият концерт беше 
пропит с нежност и някаква 
неведома тъга. Зад певицата, 

на големия екран, бяха изписа-
ни текстовете на нейните пес-
ни. Особено се развълнувах, 
когато с елегичен тембър каза 
името на бургазлията Пламен 
Ставрев /1953- 2011/- бари-
тона от „ Хълмовете с лудата 
трева“, който беше в тандем 
с родения в Харманли Гриша 
Трифонов /1955- 2015/и тяхна-
та песен от 2010 г. по текст на  
Иван Велев Тони Димитрова 
сърцато изпя: „Какво е всъщ-
ност лятото, какво е...?“- звучи 
все така носталгично за нещо 
отминало и което никога няма 
да се върне. Може би там от 
високото той ни благодари, 
чрез Тони Димитрова:“... Все 
някога ще стигна върха и жъл-
тата Луна,/ и с нея ще танцу-
вам над света... Над света!“

Концертът бе низ от споде-
лени моменти, важни за все-
ки един от нас, защото всеки 
шептеше заедно с певицата: „ 
Прости ми мамо...! „, почув-
ствахме гордата ѝ тръпка на 

Майка, чиято щерка Маги 

в момента учи „актьорска-
та азбука“ с : „Ах, моя малка 
Магдалена...“

Репертоарът на Тони Ди-
митрова е една истинска бом-
бониера от съкровени мигове 
и генератор за настроение, с 
тази изразителност на гласа 
ѝ, носещ надежда, огън, тъга 
и неприкрита обреченост на 
певческото изкуство. 

На сцената си е партнирала 
с известните певци: Веселин 
Маринов, Васил Найденов, 
Орлин Горанов, Борис Годжу-
нов, Георги Найденов- Гого /от 
„Тоника”/.

Чрез своя индивидуален 
певчески почерк е пресът-
ворила вълнуващи текстове 
от поетите: Пейо Пантелеев, 
Иван Ненков, Иван Вълев, 
Гриша Трифонов, Стефан Ди-
омов... Думите им показват 
колко необятна е Вселената на 
човешкия глас чрез песенното 
слово. Жалони на нейните ус-
пехи са песните: „Ах, морето“, 
„Ти, аз и морето“, „Старецът и 
морето“. За мен Тони Дими-
трова е момичето, което е въз-
пяло не само морето... Това е 
само стартовата площадка, за 
да стигне своя Еверест през 
2015 г. когато бе удостоена с 
титлата „ Почетен гражданин 
на Бургас“. 

В интерес на истината, в-к 
„Балчишки телеграф“ знаеше 
за номинацията, когато се със-
тезаваше с двама мъже за при-
за. И на 05. 10. 2015 г.  в кра-
тък разговор пред „ Аквилон“ 
ѝ предрекох, че я виждам като 
победител. Така на Никулден-
празника на Бургас- прогно-
зата ми стана факт. Щото зад 
нейния талант се крие труд и 
щедрост, която тя раздава, без 
остатък, в името на изкуство-
то. Защото само тук ще се спа-
си душата на човека-този фил-
тър на насъбралите се чувства, 
пречупен през призмата на 
любовта, скрита там в ляво...

Много букети с цветя и 
непрекъснати аплодисменти 
са най-верният часовник за 
всеки артист, в знак на заслу-
жена признателност. Гласът 
на Тони Димитрова е мецосо-
прано и не може да се сбърка 
с никой друг глас, подвластен 
на емоционалността, изящен 
и изразителен в своята непов-
торимост, който разпалва въ-
ображението ни, с желанието 
да го чуем отново и отново: в 
нетърпеливо очакване... 

Георги ЙОВЧЕВ


