ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Отворено писмо до кмета
на Община Балчик

Замисляли ли сте се с
какво се слави Община
Балчик?

Мартин Кръстев

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БАЛЧИК
Г-Н НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
ОТВОРЕНО ПИСМО
от
Мартин Кръстев Кръстев – ученик в
СУ „Климент Охридски“ гр. Добрич
Адрес: Балчик, ул. „Пейо Яворов“ № 15
Уважаеми, г-н Кмет,
Преди повече от месец се даде гласност
на проблема, касаещ новата автогара в
гр. Балчик, в квартал „Васил Левски“, по
точно обособяването на спирка в старата
част на града за автобусите до и от гр. Добрич и гр. Варна.
Както знаете, за Варна няма постоянна
линия от град Балчик, а само преминаващи маршрутни коли. Това състояние
изключително затруднява гражданите-работещи, ученици, студенти и хора, нуждаещи се от специализирана лекарска помощ.
Другата линия, Добрич – Балчик и обратно съществува, но успоредно с това
вървят и проблеми, които се изразяват в
следното: маршрутните коли от Добрич,
пристигат на автогарата в кв. „В. Левски‘ и не слизат до старата част на града.
Това представлява трудност за учениците
(които живеем в долната част на града) и
пътуваме до Добрич и Варна в ранните и
късни часове на деня. При зимни условия,
особено вечер, ние придвижващите се от
Добрич, сме принудени да чакаме на студа около 40 минути на спирка „Акапулко“, за да се приберем у дома с градския
транспорт. Превозвачите категорично ниотказват да ни откарат до старата част на
града. В тъмнината, при заледени тротоари и бурен вятър изминаването на 2,5 км,
неминуемо застрашава здравословното
състояние и живота ни. Да не говорим, че
родителите ни се притесняват безкрайно.
Уважаеми, г-н Ангелов,
В регионалните медии, както и в БНР
Варна (на 29.11. 2018 г.), Вие направихте
изявление, че се работи по проблема и
той ще бъде разрешен до 20 дни, максимум месец. Времето изтече, но резултат
няма.
Гражданите, а също и много други хора,
участвали в подписката за уреждане на
транспорта, от и до двата големи града,
очакват с голяма надежда, че на въпроса
ще има незабавенположителен отговор и
всички най-накрая ще си отдъхнем.
С уважение,
Мартин Кръстев

Славчо Колев е посветил живота си на пчеларството и така, вече 50 години
пази пчелите от изчезване, а те му помагат да оцелее. Честит трудов юбилей!
Фото: Маруся КОСТОВА /2011 г./

Някои ще отговорят
със спиращите дъха
гледки към морето,
Двореца, знаменити
спортисти, красивия
стадион, художествената галерия, морската
алея….. Но има едно
скрито съкровище, за
което пътуват все повече посетители от целият свят, но ние местните се сещаме за него
единствено, когато настъпва грипният сезон
и вирусите почукат на
вратата ни.
За да бъдем защитени през зимата, можем
да подпомогнем своя
организъм и да избегнем лошите заболявания с употребата на
пчелни продукти. Аз
ги наричам « аптеката
на живота»! Често ми
задават въпроса , защо
пчеларите са толкова
дълголетни , със силна
имунна система, бодър
дух и добро настроение? Всичко това дължа на редовната консумация на пчелен мед и
пчелни продукти.
Гордея се, че все повече млади хора, които
аз обучавам, се занимават с пчеларство в
нашият регион. Всеки
е чувал за уникалните
лечебни свойства на
чистия пчелен мед, а

ние в Балчик добиваме
мед от рапица, акация,
многоцветен билков,
кориандър , лавандула, и експериментално
мед от салвия.
Какво беше учудването ми, когато гости
на града ни, лекари
от Русия, почукаха на
вратата ми да търсят
чист мед от рапица. На
въпроса ми за какво
помага, ми обясниха
, че е чудесна профилактика за дихателната
система и белия дроб.
Тук можем да напомним и за безценните качества на пчелния прополис ( клей) , и както
аз казвам « инжекцията действа моментално
успокояващо,
докато прополисовата
тинктура, приготвена с
чист спирт за вътрешно приемане действа
феноменално. Лекува
трудно заздравяващи
рани, венци, стомашни
заболявания, подпомага имунната система.
Още през миналия
век на конгрес на световната организация
„Апимондия” водеща
тема за пчеларите от
цял свят беше прополисът и неговите
лечебни
свойства.
Други уникални продукти - дар от при-

родата са: пчелният
прашец, пчелното млечице, пчелната отрова
и восъкът. Не случайно световно известният учен Айнщайн е
казал, че ако си отидат
пчелите, до четири
години ще си отиде и
човечеството. Нека за
това много добре да си
помислят и зърнопроизводителите - колко
са важни пчелите за
кръстосаното опрашване. При употреба на
пчелни продукти трябва бъдете внимателни
и сигурни, че не сте
алергични към тях.
Наближават Коледните празници и всеки
се чуди какви подаръци да купи. Каква похубава и нестандартна
идея да добавите красиво опакован буркан
мед и прополисова
тинктура за близките
Ви хора. По този начин ще подпомогнете
местните пчелари и ще
бъдете в крак с най-новите тенденции, защото едни от най-ценните и изискани дарове
в момента по света са
истинските локални
храни и продукти. А
пчелният мед е символ
на здраве и дълголетие.
Славчо КОЛЕВ

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

* 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. Тошево и Варненска област.
Подготовка на документи.
Тел. 0885838354 0579
77011
/10-10/
Продавам
* Продавам част от
къща в центъра на Балчик. Ул.“Хр.Смирненски“
№ 6 тел. 0897 617 426
/10-8/
* Продавам апарта-

мент в бл.2 ж.к.“Балик“
Балчик тел.0898 440 709
/10-8/
* Продавам къща в
с.Кремена с 2.8 дка земя.
Изгодно. Тел. 0884474858
Лидия

Разни

* Заменям апартамент за
земеделска земя или давам
под наем тел.0896699046
* Давам къща под наем
целогодишно, обзаведена тел.
0886690650 в Балчик
* Давам квартира под
наем обзаведене, дългосрочно. в бл.35. те. 0888702805
2-1
* Търся квартира /гарсониера, апартамент, стая/
целогодишно в ж.к. „Балчик“
Балчик. Тел. 0885 079116
/4-3/

* Сдружение „Българско
наследство“ Балчик организира екскурзия по родните
места: Констанца, Сараюрт,
Саръгьол, Бая, Еникьой, Тулча. 2 нощувки, 2 вечери, 2
закуски+пътни разходи. Екскурзовод: Иванка Унгуряну.
Цена на екскурзията .150 лв.
Тел. за справки и записвание
0887983113 /Деспина Маринова, водач/
* Продавам ябълки, екологично чисти, български сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка
Стоянова
* Ако желаете коледна
фотосесия, заповядайте в
рекламна агенция “КОНТРАСТ 2018” Град Балчик
Ул. Д-р Златко Петков 34А
Тел: 0878 247 581 / 0886
461 492
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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
БЕНЗИНОСТАНЦИИ

“Лафи” - 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
АПТЕКИ
Аптека”Панацеа” - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека “Фарм а” - ж.к. “Бал ик” 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
ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура 7 -28-66;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
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
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 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
БИБЛИОТ
 ЕКИ
при ч-ще”П.Хилендарски”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; събота и
неделя - поч.дни
при ч-ще “В.Левски” тел. 7-20-86 с Интернет център
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
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 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕРИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА тел.160

