
                          21 юли - 27 юли 2016г. 6ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Гл. редактор - Маруся Костова - 089/965 52 49
Предпечат - Мария Петрова
Печат -ЕТ “Нилекта” Добрич - 058 600 299
Балчишки телеграф – ISSN 2367-9263

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%

Премиера на документалния филм “Войната на краля”, с 
която се отбелязва 150-годишнината на Румънската кралска 
династия - 9 юли 2016 г.: ДКИ КЦ “Двореца”, Каменна зала

Всички ние сме израснали с 
приказки за царства-господар-
ства, принцове и принцеси. 
Но никога не съм мислила за 
това, че ще видя една истин-
ска принцеса. На 9 юли имах 
такава възможност -  Нейно 
Височество Мария Румънска, 
най-малката от петте дъщери 
на Михай I, правнучка на кра-
лица Мария, беше в Балчик, за 
да участва в представянето на 
документалния филм „Война-
та на краля”, който разказва за 
нейния баща. 
Събитието бе инициирано от 
Румънския културен институт 
в Букурещ,  с домакинската 
подкрепа  на ДКИ КЦ ” Дво-
реца” – Балчик. Княз Карол 
Хохенцолерн-Зигмаринген  е 
обявен през 1866 г. за владетел 
на Обединените княжества. 
След обявяването на незави-
симостта на Румъния през 
1881 г. той става първият крал 
на новата държава.Румънската 
кралска фамилия е управлява-
ла до 1947 г., когато страната 
става република.
  Кралското семейство на Ру-
мъния е обявило, че става са-
мостоятелно юридическо лице 
в обществена полза. Преди 
това то не е имало официална 
позиция в Румъния. Съглас-
но установените традиции, 
бившите кралски особи са 

ангажирани с благотворител-
ност и представляват страната 
неофициално. Новата роля в 
обществото им позволява  да 
участват в културни, хумани-
тарни и други дейности, които 
насърчават румънската иден-
тичност.
Няма по-подходящо място 
от  „Двореца” за празнуване 
юбилея на румънското крал-
ско семейство, защото той е 
построен от кралица Мария, 
каза д-р Иво Георгиев в своето 
приветствено слово. Това мяс-
то се нарича „Тихото гнездо” и 
д-р Георгиев призова да стро-
им отношенията между двете 
страни,  съгласно понятието 
„тихо гнездо”. Той е президент 
на Сдружението на етнически-
те румънци, живеещи в Бълга-
рия – „АVЕ”.
Директорът на ДКИ „Дво-
реца” г-жа Жени Михайлова 
подчерта значението на Бал-
чишкия „Дворец”, където се 
развива богат духовен живот. 
От 1924 г. до 2016 г. се поя-
вяват нови и нови сгради – 
например „Каменната зала”, 
която е вече на 10 години. 
Залата  регулярно се използва 
за културни и музикални съ-
бития, концерти и срещи. Г-жа 
Ж.Михайлова подчерта, че 
кралица Мария е създала това 
място за общуване и почивка. 

Културен център „Двореца” 
действително е средище на 
културен обмен, магия за цял 
свят, още от създаването си с 
едно „простичко” послание 
– послание за толерантност 
между хората, едно особено 
място, където нещо се случва 
и твори.
  Г-н Виктор Дедю, културно 
аташе на румънското посол-
ство в България,се  присъеди-
ни към оценката на г-жа Ми-
хайлова за духовната  роля на 
„Двореца” и изрази желание за 
възходящо развитие на култур-
ното сътрудничество между 
България и Румъния. Връзки-
те между България и Румъния  
имат стари корени, още от 12-
13 век, каза той. Двете страни 

Отляво надясно: д-р Иво Георгиев, президент на „АVЕ”; двамата синове на Джон 
Флореску; Джон Флореску, продуцент на филма „Войната на краля”; майката на 
Джон Флореску; принцеса Мария, правнучка на кралица Мария; Дан Драгическу, пом.-
продуцент; гост историк; Виктор Дедю, културно аташе в румънското посолство. 
                                                                                                                               Фото: „Б.Т.”

Детска фолклорна група към Сдружението на етническите румънци, живеещи в Бъл
гария.                                                                                                                       Фото: „Б.Т.”

работят заедно на различни 
нива. Повече от милион турис-
ти ежегодно пристигат в Бал-
чик, за да посетят Двореца на 
своята любима кралица, която 
остава в паметта на поданици-
те си със своите добродетели и 
харизматична личност.
Детска фолклорна група към 
Сдружението на етническите 
румънци „AVE” изнесе ин-
тересна програма от румън-
ска музика и танци. Децата 
прекрасно изпълниха сложни 
елементи на хора, които имаха 
свои особености. Тези хора, 
както и песните, са много ста-
ри – на стотици и хиляди годи-
ни. Децата изпълниха всичко, 
така както са го научили от 
своите семейства.
   След това беше представен 
документалният  филм „Вой-
ната на краля”. Това беше 

под влияние на баща си, виден 
историк. Интересът му към те-
мата не е случаен. Българската 
премиера на филма бе важна 
за него, защото майка му и 
двамата негови синове бяха 
тук от САЩ, за да споделят 
вълнението на баща си.
     Принцеса Мария 
каза няколко думи преди пред-
ставянето на филма за баща 
си, който винаги е възприемал 
себе си като една неделима 
част от своята страна и народ. 
Тя сподели свои спомени от 
детството си, нещата, които е 
научила от него, обща оценка 
на крал Михай, и като крал, 
и като човек. Филмът доказ-
ва смелостта на младия крал, 
неговите обмислени  действия 
при контактите с президен-
та Труман, Хитлер и Мусо-
лини. Няколко години той е 
бил между Хитлер и Сталин. 

Животът на Михай I в изгна-
ние не е бил  лесен - четирите 
десетилетия комунистически 
режим той прекарва в Швей-
цария. На 23 април 1992 г. Ми-
хай се завръща за първи път 
в Румъния. Обаче едва през 
1997 г. той получава румънски 
паспорт.  Сюжетът на филма е 
базиран на обширно интервю 
на Джон Флореску с Негово 
Величество Михай I - Крал на 
Румъния, взето на английски 
език. Снимането на филма е 
траяло  два дни и е било се-
кретно. Джон Флореску успя 
да ни представи времето  и 
ценностите на епохата  – една 
историческа реалност, сурова, 
каквато е била.
               Людмила ПЕТРОВА                                    

25 години - четвърт век - модерно 
изкуство представя в Балчик фестивалът 

“Процес - Пространство”

Който дойде в Балчик, 
веднага забелязва ембле-
матичната творба: Бял 
метален кръст, забит на 
белите скали над читали-
щето. Тя е дело на худож-
ника Стефан Лютаков, 
участник в първия фес-
тивал на авангардното 
изкуство „Процес-Прос-
транство”.
За тези години редица 
творби, над 500, са пода-
рени на Община Балчик, 
Историческия музей и 
Художествената галерия, 
в знак на признателност 
за условията, предоста-
вени на творците , при 
запознаване с нашия град 
и възможностите да отго-
ворят на провокативната 
красота на Белия град 
Балчик с нови и нови все 
по-хубави и оригинални 
творби. Художници – гос-
ти от всички континенти/
без Антарктида, смее се 
Д.Грозданов, който още 
помни скептичните думи 
на арх.Пламен Касабов, 
който му предрича фи-
аско на арт фестивала, 
защото балчиклии били 
инертни хора./
Юбилейната изложба на 
25 фестивал „Процес- 
Пространство”бе експо-
нирана в двора на Етног-
рафската къща към ИМ 
Балчик. Основополож-
никът на фестивала – ху-
дожникът и изкуствовед 
Димитър Грозданов бе 

щастлив да ни запознае 
с очарователната Велина 
Христова, дъщерята на 
неговия приятел Христо 
Господинов – Печката, с 
когото поставят началото 
на фестивала „Процес-
Пространство”през 1991 
г. в Балчик, под егидата 
на кмета Станко Стан-
ков и зам.-кмета Людмил 
Костов, за които той от-
ново каза най-хубавите 
си думи на благодарност 
за помощта, която са им 
оказали. 
Изложбата огряха с мла-
достта и усмивките си 
амбициозни начеващи 
художници от Национал-
ната художествена ака-
демия – София, с препо-
давател  доц.д-р Здравка 
Василева, които са на ле-
тен пленер в Балчик всяка 
година. Те бяха впечатле-
ни от творбите на Магда 
Абазова от 60-те години, 
изложени в чест на по-
койната художничка, ос-
танала до края на дните 
си влюбена в нашия град, 
от розовата феерия в кар-
тините на финландката от 
руски произход Лита По-
лякова; от трите творби с 
пресован метал на проф.
Милен Джановски от 
В.Търново; от дарението 
на Давид Попиашвили – 
две картини с изобразено 
ново виждане на градския 
дизайн; на нестандартно-
то съчетание на цветови 
гами от американеца Ууд 
и филипинеца Кобо Син, 

от неизменното синьо 
звучене в картините на 
самия Грозданов.
Приятно ми бе да срещна 
корифея на художниците 
в района, дългогодишния 
инспектор по рисуване 
Тодор Балев от Добрич, 
който подкрепя, от само-
то начало на творческото 
му развитие като худож-
ник, племенника си Ди-
митър Грозданов.
Чувстваше се липсата 
на малката огнена асис-
тентка на Д.Грозданов 
– Пенка Минчева, която 
с друга група художни-
ци подготвя експозиция 
в Берлин, а юбилейната 
изложба „25 творби и 7 
изображения”бе уредена 
преди Балчик, в Плевен, 
Варна и Русе.
25-годишният юбилей 
на фестивала „Процес-
Пространство” бе повод 

да си спомним с Димитър 
Грозданов за интересни 
идеи, картини, инстала-
ции. За преобразеното 
преди 20 години стълби-
ще до старите зърнени 
складове на пристанище-
то, което художникът Иво 
Бистришки бе превърнал 
в парижки художниче-
ски кът от Монмантр. 
За акцията „Черна баба” 
и личното участие на 
добричлийката Албена 
Казакова, студентка на 
Д.Грозданов. За инте-
грацията на ромите към 
модерното изкуство и мо-
тото на един от фестива-
лите, свързан с цигански-
те песни „Шукари Чая” и 
кючека, който няма нищо 
общо с изопаченото му 
представяне в попфолка.
Всяка година „Процес-
Пространство” има свое 
мото.  Една любопитна 

находка и идея за мото, 
което най-много му ха-
ресва, защото трудно 
се превежда на чужд 
език е „Обаче”- споделя 
Д.Грозданов. 
 В изкуството, в 
науката – трябват кадри.  
Балчик също има крещя-
ща нужда от тях. Многото 
културни мероприятия в 
Балчик компенсират лип-
сата на интелектуален по-
тенциал, което статукво е 
благоприятно за момента 
и трябва да се поддържа 
е изводът от беседата ми 
с Димитър Грозданов . Да 
му пожелаем още много 
юбилейни поводи за праз-
ници в гостоприемния ни 
град, в който се организи-
рат повече от 25 фестива-
ли и форуми на науката, 
културата, литературата и 
изкуствата.

Маруся КОСТОВА

Млади художници на юбилейната изложба на фестивала “Процес-Пространство”.                    
                                                                                                             Фото: Маруся КОСТОВА 

първа прожекция на филма в 
България, в балчишкия Дво-
рец. Режисьор и продуцент 
на филма е Тревър Потс. По-
мощник-продуцентът – Дан 
Драгическу,  присъства също 
на премиерата на филма. Той 
беше първият член на румън-
ската делегация , с когото 
говорих до пристигането на 
принцесата и  другите гости. 
Джон Флореску е изпълните-
лен продуцент, представител 
на фондация „Флореску”. Още 
през 2003 г. Джон Флореску 
се заинтересовал от кралската 
история – с какво Михай I се 
е занимавал по време на Вто-
рата световна война. Джон е  
израснал в една от най-извест-
ните фамилии в страната и 


