
                                     5 - 11 ноември 2015 г. 6ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Гл. редактор - Маруся Костова - 089/965 52 49
Предпечат - М. К.
Печат -ЕТ “Нилекта” Добрич - 058 600 299

*Фирма изкупува неог-
раничено количество земе-
делска земя в общини: Бал-
чик, Каварна, Шабла и Г.
Тошево. Тел: 0885 83 83 54,

0579 7 70 11       /45-45/
*Купувам земеделски земи

в  Балчишки, Каварненски, Ген.
То шевс ки, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки регио ни. Тел: 0878
462784, 0886462784 /8-8/

*Изкупувам земеделска

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

*Продавам Опел Вект-
ра, 1,8i, 115 к.с., газов ин-

Продавам

Разни
*Рускиня с английска

филология търси работа. Тел:
0897 465 260 /10-9/

*  Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела о т 1718  кв. м . и
1500 кв. м в с. Соколово

Тел:052/341981;
0899 42 33 28 /7-4/

земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна
България. Изгодни цени.
Тел: 0887 240 569 От 9.00
до 18.00 часа. /5-1/

*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна, Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-6/

споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28  /7-4/

*Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст. планина" до пожар-
ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път. Стара цена
25 000 лв., нова цена 20  000
лв.

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

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

жекцио, 1996 г. 220 835 км.,
металик, напълно опслу-
жен, ремъци, свещи, масла,
филтри; предни въздушни
възглавници, централно за-
ключване, халогенни фаро-
ве за мъгла, зимни гуми. Це-
на: 3300 лв. Тел:0899 929
600 /10-3/

*Продавам: 1. В с.
Соколово къща, с
прилежаща площ 1718 кв.
м. 2. Градинска площ в с.
Соколово, без постройка,
1500 кв. м. Двата парцела
са съседни. Цена по

*Продавам тухлен,
едностаен, обзаведен
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699 /10-2/

*Продавам двустаен
апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699 /10-2/

ñ ï ð à â î ÷ í è ê
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)
Шо фьор ски курс ове П.Пенев тел. :088/8 99 3710
БЕ НЗИ НОСТАНЦ ИИ
"Лафи"  - тел. 7-65-70
“ Калипс о” - тел. 7 30 67; о фис 7 24 86
“ По по в - Ко мерс ” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪ ТНА 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 о т 8-
20ч .,  с ъбота от 9.00 - 20.00 ч .,  неделя - по чи-
вен ден
Аптека "Фарма"  - ж.к.  "Балик"  тел.  7-29-31
 9.00 - 13.00 ч .,  15.00-19.00 ч . събо та и неделя
- поч . дни
Д Р ОГ ЕР ИЯ  “АНИ”,  В  ХОТ ЕЛ  ‘ МАР ИНА
СИТИ’ . ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефо нна централа -  тел.  7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел.  7-24-42 /дено но щно/
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 Бе киров  -  инте рнис т 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:08 86 199  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
НОТАР ИУСИ
Светлин Илче в-ул."Че рно м оре" 28 ,те л.7 -3 0-1 2 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
ВЕТЕР ИНАРНА Л ЕЧЕБНИЦА 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
по гре б е ния  -  д е но но щно ; из раб о тва и м о нтира
пам етници, сним ки.
Оте ц Страти я - тел. 7 51  36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще "П.Хиленд арски"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;
ЕТНОГ РАФСКА КЪЩА 9 .0 0 - 1 7.0 0 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕР ИЯ те л.7- 41- 30  9.30 -1 2.0 0ч .; 12 :3 0-
18:0 0ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-3 1; 7-2 4-32
ПРОТИВОПОЖАР НА ОХРАНА те л.16 0
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛ УЖБА
Паричен салон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00;   неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛ ЧИК”
рабо ти целогодишно. тел: 7-2 8-09
ИНТЕРНЕТ - Bal chi k.Net - тел. 7 50 34

Öåíè çà ïóáëèêàöèè
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%

Íîâîîòêðèò
âóëêàíèçàòîð

гр. Балчик ул. “Ком” 11

ПРЕДЛАГА
зимни гуми втора

употреба, нов внос от
Германия

тел.: 0896/ 442 526

Моля, ако
някой види

женски
санбернар

из града, да се
обади на мен

или на
Станислав.
Предлагаме

възнаграждение.
0898564502 или

0895707671.
Силвия

Стойчева

Програма на фестивала
1.Градско първенство по шахмат

Дата:21-22.11.2015 год.
2.Турнир по шахмат за деца

Дата:28.11.2015 год.
3.Турнир по шахмат за пенсионери

Дата:13.12.2015год.
4. IV Детски турнир „Надеждите на Балчик”

Дата:19.12.2015 год.
5. VIII Мемориал „Иван Райчев”

Дата:26-27.12.2015 год.
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ОВЕН
Тази седмица не се колебайте да рискувайте, ако това се

окаже път към успеха ви. Притежавате нужният потенциал
за да се справите успешно със задачите, които си поставяте.
Търпението също няма да ви е излишно. Седмицата е
свързана и със значителни парични постъпления за част
от представителите на знака.

ТЕЛЕЦ
Тази седмица успявате бързо да се приспособите към

всяка нова ситуация. Не прекалявайте с ласкателствата и
бъдете по-сдържани в отношенията си с непознати.
Прекомерната ви чувствителност може да ви изиграе лоша
шега. Имате интересни идеи, които ще трябва да почакат
по-благоприятен момент за реализация.

БЛИЗНАЦИ
Тази седмица благоприятства напредък във всички на-

соки. Възползвайте се максимално от обстоятелствата.
Здравословни проблеми могат да се обадят, затова вземе-
те своевременно мерки. Използвайте познанствата и кон-
тактите, които имате пълноценно. Имате шанса да полу-
чите онова, към което се стремите в личен план.

РАК
Тази седмица обещава да бъде от най-успешните ви

напоследък. Какво по-добро начало на седмицата.
Одобрението на околните ще ви съпътства на всяка крачка.
Не пренебрегвайте ангажиментите си в личен план.
Можете да направите много за да облекчите положението
си. Всичко зависи от вас. Действайте разумно и деликатно.

ЛЪВ
Очаква ви сравнително спокойна седмица. Отдавна

плануваните покупки е добре да почакат. Семейните ви
ангажименти ще са с предимство. Там не ви очакват
някакви изненади, просто има неща, които не търпят
отлагане. На някои от вас ще им се наложи да пътуват по
рабо та.

ДЕВА
Тази седмица започва с редица ангажименти, но и с

добро настроение. За някои от вас предизвикателствата са
стимулиращи. Можете да успокоите темпото в личен план.
Там ще се радвате на разбирателство с всички около вас.
Ще бъдете приятно изненадани от предложението, което
получавате.

ВЕЗНИ
Тази седмица ще трябва да положите достатъчно усилия,

за да останете доволни от себе си. Работата ви ще е
напрегната. Очакват ви доста ангажименти, но ако
разпределите времето си правилно ще успеете да
съхраните свежо настроението си през цялата седмица.
Обърнете внимание на въпросите, вълнуващи сърдечния
ви партньор.

СКОРПИОН
Особено успешна седмица очаква онези от вас, чието

ежедневие е непосредствено свързано с изкуството. Не се
спирайте, всичко е във ваши ръце. Непредвидени разходи
могат да объркат плановете ви, но за кратко. Приемете с
чувство за хумор всичко, което ви се случва в личен план.
Едва ли ще е нещо, което да ви притесни.

СТРЕЛЕЦ
Някои от вас ще трябва да се съсредоточат повече вър-

ху професионалната си ориентация. Потърсете скритите
таланти в себе си и ги оползотворете. Не мислете, че това,
с което се занимавате е единственото, на което сте спосо-
бни. Използвайте потенциала си пълноценно. Времето ра-
боти за вас.

КОЗИРОГ
Очаква ви успешна и динамична седмица. Имате шанса

да постигнете целите си във вида, към който сте се
стремили. Опитайте се да извлечете максималното от
всичко, което ви се предлага. Вечерта направете
удоволствие на семейството си с приятна изненада.
Усмивките им ще ви накарат да се почувствате чудесно.

ВОДОЛЕЙ
Успешна седмица предстои на онези от вас, които се

занимават с творческа дейност. Имате прекрасни идеи,
необходимо е само да пристъпите към изпълнението им.
Не мислете за другите, съсредоточете се върху собствената
си работа. Приятна среща ще разведри вечерта ви.
Възможно е ново сърдечно увлечение.

РИБИ
Работете по задачите на седмицата, за да не останете

неприятно изненадани. Усилията може и да не ви донесат
удовлетворение, но това е моментно стечение на обстоя-
телствата. Устремени сте към нова любовна връзка с пред-
ставител на огнените зодии. Не действайте прибързано и
можете да се надявате на успех.
                                /Балчишки

                                             телеграф/
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Студио за маникюр,
педикюр,

ноктопластика,
Балчик, ул.”П.К.Яворов” № 16

/срещу Горското стопанство/

Тел. 089 4476 554

ÀÇ ÑÚÌ ÆÅÍÀ ÒÈ
Казват, че човек и добре да живее

се женел… Аз няколко пъти добре
съм живял в живота си, но
мазохизмът си е мазохизъм. От
всичко може да избяга човек, ама от
наивността си не може да избяга.
Отдаваше ми се да ме лъжат жените
в този живот и аз им го позволявах,
както казваше Христо Фотев, с пълна
сила… От всички пороци само
любовта към жените не съм смятал
за порок… Пък и защо ли наричат
любовта порок? Порокът е нещо
вредно – пушенето например.
Докато любовта… Да, любовта не е
порок. Паметта е порок, когато не си
върши работата, пък човек разчита
на нея. Аз винаги съм разчитал на
паметта си и съм я проверявал в
различни ситуации. Като се започне
от училище, та се стигне до
рециталите, които си организирахме
съвсем спонтанно по купони.
Знаехме десетки, не, стотици стихове
знаехме. И, забележете, не само
собствените си стихове.

Знаехме ненаписани от нас
стихотворения и ги рецитирахме по
купоните, блестейки пред
момичетата не само с водката в очите.
Нали знаете, че водката свети. С бяла
светлина. Сливовата свети жълто –
тя мъждука като манастирска свещ в
очите и, както казваше един поет,
„можеш да си запалиш цигара с този
поглед”… Виж, стихове помнехме,
но не винаги помнехме поетите и се
излагахме. Знаеш стихотворението,
пък авторът не помниш. Случва се.
Имената се забравят. Пък и в онези
времена ние пиехме до забрава на
собствените си имена, чужди ли
трябва да помним. Понякога си
получавахме наградата от тези
денонощни рецитали, взимахме я
под ръка тази награда, водехме я в
студените квартири, разглеждахме я
като статуетка в тъмното.
Момичетата бяха от гръцки мрамор
– понякога студени като гръцки
мрамор в полунощ, когато вече
фигурата е забравила топлината на
слънцето. Ние се опитвахме да
заменим слънцето – стопляхме ги с
дъха си, палехме им цигарите в
тъмните квартири с поглед само и
ако някога съквартирант влезе съвсем
закономерно, за да си легне на
съседното легло, се ориентираше по
светещите очи и бягаше в другия край
на стаята…

И вместо да заспи
синхронизираше своето дишане с

нашето – забързано и страстно.
Случвало се е да се намеси в
среднощния рецитал, поправяйки
награденият със статуетката от
гръцки мрамор в леглото,
припомняйки автор, рима,
метафора…

И когато след време някоя
статуетка, забравила да си тръгне
не без активната намеса и на нашата
памет, та когато някоя статуетка след
време се превърне само в къс
необработен мрамор, ни напомни,
че сме рецитирали стихове и как сме
ги забравили за няколко години, ние
осъзнаваме, че не е трябвало точно
тя да остава тогава, Ерос е имал
друга награда за нас, но тази точно
се е оказала прилепчива като
венерическа болест… И разбираш
в такива моменти, че младостта си е
отишла. Но е отнесла със себе си
тази младост и цялата
библиотека… Разбира се, че освен
библиотеката взима апартамента,
вилата, тенджерите, спомените…
И ти се иска да не е толкова жесток
животът. Иска ти се момичетата да
не идват при нас, стегнати като
мраморни статуетки, и да си отиват
като еротични малебита… И
виждаме тях, но не виждаме себе
си. Не виждаме, че рецитиращият
Аполон е сложил ръкавели,
химикалчето му стърчи изпод
лявото ухо, стиховете са написани
не на кирилица или латиница, а на
цифровица и следват своите
халваджийски закони…

Не се усещаме, че сливовата,
която е блещукала в очите ни сега
вони като джибри в устата. И не
можем да се познаем, защото
никога не сме се гледали с очите на
този до нас. И ако го направим ще
разберем, че любовта не е порок, а
начин на гледане. Порокът мирише
на джибри, любовта свети в
тъмното. Забравили сме да светим
един за друг, разбираме. И
единственото нещо, по което се
разбира, че сме някъде наоколо е
миризмата. Вонята е нашият
издайник. И вече никакви стихове
не могат да я спасят тази любов,
защото стиховете всъщност са били
мимикрията на нашите пороци. И
се мъчим да забравим по-бързо
статуетката, а тя е забравила блясъка
в очите ни… А после не се виждаме,
защото раздялата е била в такова
опиянение, в каквото сме
напуснали купона, за да отнесем

своята награда в квартирата. В такива
моменти разбираш, че всъщност
наистина си живял с късче мрамор,
от което само твоите очи са изваяли
фигура… Години след това се
срещате. Години след това вървя в
родния си град. Рецитирам стихове
наум, понякога ги рецитирам на
ухото на Милена. Понякога само така
си мисля. Мисля си, че и рецитирам
стихове, но и разказвам спомени за
Габрово, за Дядо Дянко…

 Очите ми се въртят – търсят
спомен, търсят познати
физиономии, но не ги намирам.
Хората се разминават с мен, някои ме
познават и чак ми се плаче, че не
разпознават в мен сина на Иванка
сръбкинята и Буката… Понякога ме
спират, аз им казвам кой съм – защото
тука не идвам като писател, а като
сина на Иванка и Буката идвам. Те се
учудват, казват: „Леле, колко си
пораснал” и че „се фукат с мен” и аз
сълзя. Да. Не очите ми сълзят – аз
целия сълзя… Разминаваме се с
двойка, жената се спира, усмихва ми
се – сигурно е съученичка, не я
познавам. Не мога да я позная. Търся
нещо в очите. Сигурно се е
припознала. Може да се е
припознала. Не може да не се е
припознала, защото не ми напомня
за нищо… Разминаваме се… Почти
се разминаваме, защото чувам: „Иче,
как си? Какво правиш тука?”… Как
какво правя? Че аз съм в родния си
град. По нормално от това да дойда
в родния си град е само никога да не
съм го напускал… Само това е по-
нормално. По-нормално е да не си
го напускал, въпреки че това не важи
за Габрово. Напротив. По-нормално
за Габрово вече е да си дойдеш на
екскурзия тука. Да си дойдеш на
екскурзия в родния град… Господи,
ние ли живеем в абсурдно време, или
ние създадохме абсурдното време…
Спираме с Милена, говорим. Аз се
опитвам да си спомня жената като
момиче, но не мога. Не умея да лъжа
и тя се усеща… И пита, дали се сещам
коя е, не, не мога да си спомня, казвам.
Първо погледът ми го издава, после
всичко останало, после всичко
останало го казвам аз. Тя се усмихва,
очите и светят, защото знае, че ще ме
изненада. И казва: „Аз съм Катя жена
ти”… Тъй рече. Рече, че била жена
ми. И името и каза даже. Каза името
на един осемнадесетдневен брак. Катя.
Жена ми… Ами това е…

Христо СТОЯНОВ




