
ние за стопанския риболов в 
България. 

Екипът на вестник „Бал-
чишки телеграф” е известен 

поклонник на рибните ястия 
и поздравява краневци за 
откритата нова фестивална 
ниша – така привлекателна, 
вкусна и оригинална. Хайде, 
на слука и на следващите 
фестивали на цацата.

Маруся КОСТОВА
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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

*Из ку пу вам зе мя в об-
щи ни те: Бал чик, Ка вар на, 
Ша б ла, Г.То ше во и Вар-
нен с ка об ласт. По д го то-
в ка на до ку мен ти. Тел: 
0885 83 83 54, 0579 7 70 
11                               /45-7/ 

*Ку пу вам зе ме дел с ки 
зе ми в   ця ла Бъл га рия 
на най-ви со ки  це ни. Тел: 
0898/ 37 22 71          /13-13/

 *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.                            /5-5/

*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 * 
Тел.0896692699       /10-9/

*Продавам двустаен 
апартамент в Балчик, на 
ул.”Черно море”.Тел.0896 
692 699                     /10-9/

* Продавам дворно мяс-
то в Промишлената зона 
на Балчик. 1000 кв. м. Тел: 
0895/68 55 59            /10-5/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и 
постройка за отглеждане 
на гъби. Тел: 0898/56 45 
02                                     /10-7/

Продавам 
* Продавам метално 

бунгало , 700 кв.м., ток 
и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпе-
на станция, в.з.“Кулака“. 
Тел.0888001106  /4-2/

* Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 

Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам Опел Ве к т-
ра, 1,8i, 115 к.с., га зов ин-
же к цио, 1996 г. 220 835 
км., ме та лик, на пъл но оп-
с лу жен, ре мъ ци, све щи, 
ма с ла, фил т ри; пре д ни 
въз ду ш ни въз г ла в ни ци, 
цен т рал но за к лю ч ва не, 
ха ло ген ни фа ро ве за мъ-
г ла, зим ни гу ми. Це на: по 
споразумение. Тел:0899 
929 600                       /10-10/ 

*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                            /7-4/ 

* 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. Стара цена 25 
000 лв., нова цена 20  000 лв. 
Тел:0889/61 47 62    /10-7/

*Продавам голям ап. в ж.к 
Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 440 709

*Продавам тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” №24 
Тел. 0895554040       /10-7/

*Продавам тухлен, ед-
ностаен, обзаведен апар-
тамент в Балчик, бл.35. 

* Давам под наем апар-
тамент в ж.к.”Балик”бл.в.9 
тел.0579 9 02 46 Николина 
Кантемирова  /4-2/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 
821                               /6-2/

* Тър ся пер со нал за 
хра ни тел ни сто ки и бър за 
за ку с ка, на “Икан тъ лъ ка” 
(мом че и мо ми че)

Тел: 0899/720942   /2-2/
* 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                           /7-4/

Първия фестивал на 
цацата в с. Кранево

В програмата на Пър-
вия фестивал на цацата в 
с.Кранево от 10 до 12 юни 
2016 г. имаше включени раз-
нообразни състезания и де-
монстрации, работилници, 
поляна за игри, спорт, музика, 
лятно кино, кулинарни шоу 
програми, плажни забавле-
ния, мото и акробатични де-
монстрации и много други, в 
които посетителите се вклю-

чиха с интерес и желание. 
Проведе се атрактивен кон-

курс за вицове на рибарска 
тематика, надяждане с цаца 
и надпиване с бира, състе-
зания за улов на жива риба 
в басейн, яхтена надпревара, 
детски танцов кемп и вечер-
ни дискотеки. Акробати и 
рокери от Варна и Добрич 
подгряха шоуто, в разгара на 
което с бурни аплодисменти 
бяха посрещнати и през ця-
лото време съпровождани с 
овации любимите певци от 
„Тоника Домини” и Рафи, 
придружен от новия си балет.

Заради наситената програ-
ма улиците станаха пеше-
ходни зони, а през уикенда бе 
пуснат специален Party Bus, 
който свързваше Кранево 
със Златни пясъци, Албена и 
Балчик. Проработи и лятното 
кино, но не с филма, който 
обещаха, а с „Живи легенди”, 
но все пак началото е поста-
вено и през лятото ще има 
редовно филмови прожекции 
в Кранево. 

Напористият кмет на село 
Кранево Румен Николов, 
заедно с Ути Бъчваров, сго-
тви вкусна рибена чорба за 
посетителите на феста, който 
нарочно съвпадна с тради-
ционния сбор на Кранево. А 
чорбата бе с 9 вида риба, на 
първо място с цаца.

„Жителите на селото, които 
се препитават основно от 
туризъм, чакат силен сезон. 
Още в началото на юни ид-
ват украинци, молдовци, 
руснаци, а за фестивала има 
заявки и от много българи. 

Записванията сочат, че това 
лято ще посрещнем 20-30% 
повече туристи от миналото“ 
– заяви Румен Николов пред 
журналистическия наплив на 
откриването на фестивала, 
където беше дошла специ-
ално областният управител 
Детелина Николова, народ-
ният представител Живко 
Мартинов, Живко Табаков 
- съветник на министъра на 

туризма.
Кметовете на Смилец, Ба-

бук, Айдемир и Сребърна /
Силистренска област/ поздра-
виха в знак на приятелство 
кмета на Кранево със специ-
ално музикално изпълнение.

Като че ли винаги са ор-
ганизирали подобни фес-
тивали, организаторите от 
кметство Кранево, Соник 
Старт, СНЦ „Зелени посо-
ки” и Община Балчик бяха 
помислили за транспорта 
към селището, безплатната 
рибена чорба, обособените 
паркинги, включването на 
20 ресторанти и други заве-
дения за съвместна работа 
по привличане на клиенти и 
генериране на печалби. Е, тук 
имаше някои пробойни, но за 
в бъдеще ще се знае какъв да 
бъде подходът.

Най-голямо бе културното 
разнообразие от шоу програ-
ми, в които участваха талант-
ливите деца на Балчик от ТА 
„Балик” с ръководител Гали-
на Гавраилова и ТФ „Данс” 
с хореограф Жени Добрева. 
Доста балчиклии отидоха до 
Кранево, за да чуят любимата 
си певица Невена Димитрова 
от Балчик, известна от раз-
влекателните тв-формати. Чу-
хме още Годжи, смяхме се със 
скечовете на Виктор Калев, 
на „Тутурутка”, тропахме и 
се веселихме с невероятните 
музиканти на „Карандила 
Джуниър”.

Хумористично се настрой-
ва човек и като види изри-
суваното от артистите на 
Sunshiners кметство на се-

лото. Доста поизтръпнахме, 
когато по главната алея за-
почна стънт и мотошоуто от 
Extreme attack.

Завидяхме на Милена Пеева 
– Георгиева, която спечели 
уикенд за двама в Кранево по 
време на феста. 

Отличени бяха Билент Мус-
тафов като майстор на суши 
с цаца; кулинарни съвети 

дадоха Сидония Радева /от 
ресторант First Line/ и Хрис-
то Гайдаров /от ресторант „ 
Therma Palace”/.

Най-добре и бързо в състе-
занието по чистене на риба 
се отличи Кичка Дойчева 

от с.Кранево, макар че ние, 
старите балчиклии, не при-
знаваме цацата да се чисти.

Цаца, Трицона, Черномор-

ски шпрот, Копърка, Еuropean 
sprat.

Дължина на тялото до 13 
см, тегло до 15г. Разпростра-
нена в Европа - Черно море, 
Северно море, Балтийско 
море. Живее до 5 години. 
Има първостепенно значе-

Блестящата певица, която пее всички жа-
нрове музика, известна от „Гласът на Бълга-
рия” – Невена Димитрова бе гост на Фести-
вала на цацата. Фото: Фейсбук 

Невероятните музиканти от Карандила Джуниър завладяха публи-
ката на „Фестивала на цацата” с изпълнението на народна музика. 
Фото: Фейсбук

Кметът на Кранево Румен Николов, заедно с областният управител 
на Добрич Детелина Николова, съветникът на министъра на туризма 
Живко Табаков и народният представител от област Добрич Живко 
Мартинов, приветстваха официално гостите на Фестивала на Цаца-
та! Фото: Фейсбук


