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ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ
№3 от гаража 7.35; 8.30 - 20.00ч. /на час/,22.00; №3
от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/
Балчик - Албена (от Рибарски пл.) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25,
12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски
Балчик - Гробищен парк /стар и нов/- от Пл.
“Рибарски” 8.50; 10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00 (без неделя); 8.00; 9.20;  10.30;
11.05; 11.40; 13.20; 14:00; 15.20; 16.30; 17.20; 18.30;
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.00; 11.30; 12.30; 13.14/
без с. и н./; 13.30; 15.05 (само с. и н.) 15.30; 16.30; 17.20;
Балчик -Шабла 8.30; 9.50/без с. и н./;13.20;16.00
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 08:30; 9:50; 10.24; 13:20; 14.25;
16:00
Балчик-Гурково-Тригорци  7.30; 16.15
Балчик - Дъбрава 15:20
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква 9.30; 16.05
ЖП информация Варна - тел. 052/63-04-14
Бързи влакове Вн-Сф - 11:00; 12:50; 21:55; 22:20;
07:50 (експрес).
Автобуси Балчик-София-9.45;21.30;тел.7 40 69
Автобуси Варна - София и Добрич - София
фирма “Юниън Ивкони” Балчик - Варна - В.Търново
- София 9:55h, 22:19 тел.:0879 356 232 София - Балчик
10:30h, 22:30h - www.union-ivkoni.com
Автобуси “Етап”; Тел: 0894344049
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 “Вива” - центъра, ЕТ Калоян Лазов,
тел. 7-22-50всеки ден от 8.00 - 18.00 ч.
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека "Фарма" - ж.к. "Балик" тел. 7-29-31
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч.
дни
Аптека “ЕЛДИ’- партерен етаж на Медицински център
от пон.до петък от 8 до 20 часа, събота от 9 до 18.тел: 7 45 99
ДРОГЕРИЯ ‘АНИ, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. ТЕЛ;
0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна централа - тел. 7-26-91
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 от 9-11ч. 15-18ч. събота
9-12. поч. ден неделя. спешни случаи тел:75883;0887/
238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /поликлиниката/
GSM 0888/81-43-10
Д-р Димова -АГ  с видеозон, бл. 6 вх. Б, 17-18:30 ч.
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/; понеделник - петък от 13:30 до
17:30
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог
 GSM:088 8/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, вторник и пе-тък от 16
ч. до 19 ч., дом. тел. 7-51-47,
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
работи със Здравната каса.
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
Обретен Обретенов, ул. "Черно море"
тел.7-64-46; GSM: 0888/63-78-60
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
5 7

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
Отец Георги Петков - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
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;
ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 9.00-17.00;
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
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛУЖБА
Паричен салон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00;   неделя - почивен ден;
тел. каса 8.00 - 18.00;
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
 ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

с п р а в о ч н и к

 * Обяви * Обяви * Обяви *
Великденски
концерти

Купувам
*Апартамент в  Балчик.
Тел: 0895638778 /5-3/
*Фирма изкупува неогра-
ничено количество земе-
делска  земя в  об щин и:
Балчик, Каварна, Шабла и
Г. Тошево.
    Т ел: 0 887  52  1 7 8 3,
0579 7  70 11 /45-14/
*Купувам зем. земя в
общините Балчик,
Каварна, Добрич, Г.

Тошево, Шабла, Тервел.
Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699 /4-3/
*Купувам земеделска земя в
Балчишки, Каварненски,
Шабленски, Ген. Тошевски,
Добрички, Тервелски,
Тутракански, Силистренски
и Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,

0886 462 784 /4-3/
Продавам

*Продавам двуетажна
вила във в.з. “Кулака”, 140
кв.м. с двор 600 кв.м. на
цена 65 000 евро.
Тел:0877100294 /2-2/

*Продавам мотопед Мар-
ка: Лифан, производство:
Тайван, 49 куб. см, първа
регистрация - 10.06.2008 г.
Цена - по договаряне.

Тел.: 0899 233 248
*Продавам 500 кв.м.

дворно място в регулация на

ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по догова-ряне.
Тел: 0898 34 33 44 /4-4/

*Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация,
на ул. “Ст. планина” до по-
жарната и летище Балчик
с лице на асфалтов път.

Тел: 0889 614 762 /20-2/
* Продавам 4 ст. ап. в Балик,
б л . 3 е т . 2
Тел: 0886081432 /3-3/
*Продавам Вилно Място,

1650 кв.м. на “Сб. Място”
Тел:0886081432 /3-2/

Разни
* Сон д а жи  за  в ода ,  из -
ливн пилоти и инженер-
н о-г еолож ки  п роуч в а -
ни я.
  Тел: 0878 901 155 /20-16/

*Продавам стари цигли,
300 бр. по 0,50 лв.

Тел: 0886316264
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-22/

 * Обяви * Обяви * Обяви *

Хор “Черноморски звуци” Балчик ще
изнесе Великденски концерти на 19 април
от 21:20 ч. в църквата “Света Петка” и от

22:10 в църквата “Св. Георги” Балчик

Немски експерт от SES в Балчик

Ришард Винкен - немски експерт от SES  в Балчик,
като конслутант в хлебопроизводителната фирма
“Бал клас”.                         Фото: Маруся КОСТОВА

Саъществуващата от
1983 г. немска организа-
ция "SES"/Senior
Experten Service/ работи
от 12 години с българс-
ки фирми и има разра-
ботени над 500 успеш-
ни проекта за икономи-
ческо сътрудничество.
В рамките на тазгодиш-
ната си програма тя ока-
зва съдействие при въ-
веждането на нови тех-
нологии в балчишкия
хлебозавод "Бал Клас"

като по покана на дире-
ктора Николай Пармак-
съзов в Балчик на дву-
седмично посещение
бе Ришард Винкен, екс-
перт от "SES", майстор-
хлебар, с 32-годишен
стаж като хлебар и слад-
кар, работил като кон-
султант в Париж, Лон-
дон, в редица градове в
Германия, както и в Ал-
бания, Азербейджан,
Казахстан, Украйна, По-
лша, Чехия и сега в Бъл-

гария. У нас Р. Винкен
донесе специфични зна-
ния и умения за работа
с материала лимец /ди-
ва пшеница, която се сее
вече и в нашия район/и
помогна в усъвършенс-
тването на вече създаде-
ния бренд "Стонбред -
хляб на каменна пещ",
който се произвежда от
миналата година в "Бал
Клас" по немска техно-
логия и помощни про-
дукти, а Н.Пармаксъзов
бе награден в Пловдив
от SIHRE за постижени-
ето в Балчик. С типична-
та си немска прецизност
и високо качество, в бъл-
гарски условия, е създа-
ден немски продукт - че-
рен хляб от лимец -
STONE BREAD - хляб на
каменна пещ, както и
диетични сладкиши от
100-процентово брашно
от лимец, които скоро
ще бъдат на пазара.

Със своя СТОНБРЕД -
хляб на каменна пещ,
фирмата "Бал Клас"
Балчик се стреми да да-
де възможност на хора-
та от града, общината и
от голяма част от Севе-
роизточна България и
Бургаска област да имат

на трапезата си здраво-
словен хляб на европей-
ско ниво. Гостът от Гер-
мания определено има
голям дял за това. Той
беше изненадан от пос-
тигнатото добро качес-
тво на продуктите в хле-
бозавода, доставени от
фирми с високо реноме
и от наличието на кли-
енти от Европа. Оказа се,
че в собствената му пе-
карна има същата ка-
менна пещ като тази в
Балчик. Това допълни-
телно го стимулира да
покаже истинските си
умения и опит в рабо-
тата с лимец.  Много че-
сто, инспектирайки ра-
ботата в завода, възкли-
кваше: "Също като у
нас!" В свободното си
време Р.Винкен оглеж-
даше с интерес роман-
тичните улички в Бал-
чик, сградите и хората.
Особен интерес у него
събуди сбирката в Исто-
рическия музей - нахо-
дките от стари времена
и особено експонатите
от храма на Кибела.
Учуди се, че не са ста-
нали световно известни,
а заслужават това. Осо-
бено преживяване за

Ришард Винкен бе уча-
стието му на 29 март в
градското събрание за
определяне "Обществе-
ник на годината", орга-
низирано от Община
Балчик и редакцията на
вестник "Балчишки те-
леграф".

Такова обществено
явление е непознато в
немските градове и го-
стът с радост поздрави
кмета Николай Ангелов
и редактора Маруся Ко-
стова.

Особено му се понра-
ви естественото отно-
шение между кмета и
обществениците в зала-
та. В съботния ден по
крайбрежната алея се
провеждаше национал-
ният шампионат по
спортно ходене.

Този спорт Р.Винкен е
виждал само на родна
земя и не бе очаквал да
го види у нас. Но го ви-
дя и оцени. Германски-
ят гост си замина с на-
мерението да разкаже
на колегите си от SES за
град Балчик, за курорта
"Албена" и "Русалка", за
нос "Калиакра" и за ху-
бавите хора в България.

Бистра ВЕЛЧЕВА

Бяла птица, парашутистка и поетеса
скочи с парашут над Балчик

Миналата седмица над ле-
тището в Балчик видяхме
парашута на бялата летяща
Пепи - Пенка Балева /род.на
3 юни 1935 г./. Като бяла ля-
стовица тя се рееше в бал-
чишкия простор и след то-
ва сподели, че гледката към
Белия град е изумителна, че
България е прекрасна със
своята неповторима приро-
да. На 79-годишна възраст
дряновката, станала варнен-
ка, след като завършила за
акушерка и се оженила за
кап.IIранг Д.Балев, живее,
посветила себе си на семейс-
твото си и работата си в здра-
вната инспекция. Има два-
ма сина, двама внуци и една

внучка. Гордее се с тях. Ма-
кар да живеят в Германия,
тя е винаги в мислите си с
тях. А мислите и са поетич-
ни. Опитва се и пише скром-
на и вълнуваща поезия. На
74 г. е с един инфаркт и 3
байпаса, но има в биографи-
ята си определението, че е
най-възрастният член на
варненския клуб "Адрена-
лин"и най-възрастният екс-
тремен спортист в света с та-
кива постижения: 2 пъти ска-
ча от Аспаруховия мост; 4
пъти от Витиня; 5 пъти от
Стамболовия мост във
В.Търново; веднъж над пе-
щерата "Проходна" в Кар-
луково; посвещава свой скок

от 3 500 м. на нашите медици
в Либия през 2005 г.; "раз-
хожда се" с делтапланер
край Казанлък. Има 15 ско-
ка с парашут и 40 скока с бън-
джи. Тя е приета в Асоциа-
цията на българите по света
и по този повод прави пара-
шутен скок, който е предше-
стван от обръщението и, ста-
нало емблематично за хора-
та, които са в състояние със
силна воля и желание да пре-
одолеят инстинкта си за са-
мосъхранение и да изживеят
невероятното - полета на пти-
ците, който те освобождава
от негативната енергия и те
приобщава към доброто за-
винаги: "Българи и българ-
ки,живеем в трудни време-
на, когато голяма част от нас,
предимно млади хора са при-
нудени да търсят личното си
щастие в други страни. Аз
вярвам, че макар и далеч от
родината, те носят в сърцата
си обичта към отечеството,
готовност да помагат с как-
вото могат, а някои от тях и
да се върнат да работят в
България. Затова реших да
посветя 11-тия си парашу-
тен скок на Втория велик съ-
бор на българите, който ще
събере във Варна на 1, 2 и 3

ноември българи от цял
свят. Аз вярвам, че за нас,
българите, с общи усилия ще
дойдат по-добри времена.
Няма невъзможни неща.
Щом човек желае да напра-
ви нещо, той ще намери на-
чин и средства, за да го осъ-
ществи. Аз съм родена през
1935 г., но не си поставям ба-
риери и не се страхувам да
се състезавам с младите. Ка-
то най-новият член на Асо-
циацията на българите по
света, призовавам всички
българи заедно за едно по-
добро бъдеще на нашия на-
род и родината ни." На ви-
зитката си Пенка Балева е на-
писала: "Да се надпреварваш
с времето е израз на жажда
да не се предаваш!" Варнен-
ският клуб "Адреналин", в
който от 12 години участва
и Пенка Балева,  съществу-
ва вече 22 години. Има над
10 000 привърженици у нас
и в други страни. Участва и
организира национални
шампионати. Състезава се и
в чужбина. Предлага се екс-
тремно преживяване и въз-
питаване на лични качества
чрез усвояване на: парашу-
тизъм, офроуд и сафари, па-
рапланеризъм, рафтинг /

спускане по водите на буй-
на река/, скокове с балон,
въздушна реклама. Всичко
това е привлекателно за мла-
дите хора и явно и за по-въз-
растните, които дръзват да
се съизмерват с тях. Мечти-
те на Пенка Балева се сбъд-
ват една след друга, въпре-
ки възрастта и времето, кое-
то я гони. Но, може би една
мечта не ще се осъществи.
Стефка Костадинова като
спортен министър и отказва
финансова помощ за полет с
ластик от най-високия мост
216  м.в Ю.Африка. Екст-
ремният спорт изисква бо-
гата материално-техническа
база, инструктори и пари.

Е, скокът в Балчик е успе-
шен, вълнуващ и запомнящ
се. Да благодарим на Пенка
Балева, че ни напомни в кол-
ко хубав град живеем и за
безплатната въздушна рек-
лама, която направи и която
ни е нужна. Разделяме се с
нея и споделяме жизнените
напътствия на Майка Тере-
за, които са за Пенка Балева
като пътеводна звезда: "Пра-
ви така, че всеки, който се е
докоснал до теб, тръгвайки
си, да отнесе малко радост!"

          Маруся КОСТОВА




