
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Разни

* 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. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* „Жена от бъдещето“ 
ЕООД провежда курс по 
ПСИХОТРЕНИНГ. Депре-
сии, страхови неврози, по-
зитивна реализация -  тел. за 
контакти: 0896940778

* Ако желаете фотосе-
сия, заповядайте в реклам-
на агенция “КОНТРАСТ 
2018” Град Балчик Ул. 
Д-р Златко Петков 34А 
Тел: 0878 247 581 / 0886 
461492

*Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка. 

  23- 29 май 2019 г.        6
с п р а в о ч н и к

ГРАДСКИТРАНСПОРТ
№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
“Ла фи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНАПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А  
0888/65 49 19
АПТЕКИ
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
ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура 7 -28-66; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧАСТНИЛЕКАРСКИКАБИНЕТИ
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 
ВЕТЕРИНАРНАЛЕЧЕБНИЦАтел.7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребалнообслужване“НИССИ”0897885042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за 
погребения - денонощно; изработва и монтира паметници, 
снимки.
ОтецСтратия-тел.75136
СвещеникТодор-тел.72441
БИБЛИОТЕКИ
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 
ГРАДСКИИСТОРИЧЕСКИМУЗЕЙ
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
ХУД.ГАЛЕРИЯтел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 
ПРОТИВОПОЖАРНАОХРАНА тел.160
ПОЩАИТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКАСЛУЖБА
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

Радостта от споделеното 
сякаш двойна стана. Всички 
официални лица от Чехия и 
България направиха позд-
равителни изказвания  на 
заключителната изложба на 
децата  и се възхитиха от 
труда им през тези няколко 
дни в Балчишкия Дворец, 
където под формата на пле-
нер  по Програма „Еразъм+” 
нарисуваха стотици скици, 
пейзажи и др, както и стък-
лени статуетки. Не искаха да 
ги продават, а да им останат 
за спомен от невероятния 
град Балчик, в който те вече 
са влюбени. 

Това почувствахме всич-
ки ние, дошли на 17-и май 
2019 г. в Каменната зала на 
Културен център „Дворе-
ца”- Балчик, с директор г-жа 
Жени Михайлова /” Общест-
веник на годината- 2015 
г.”/ Тя бе на два пъти сил-
но аплодирана от чешките 
ученици, в знак на възторг 
и благодарност за посреща-
нето и чудното прекарване в 
дворцовите покои./ 

Усетихме как се задвижва 
първоначалния механизъм 
на изкуството чрез сполуч-
ливо подредените картини 
и стъклени статуетки на 

29-те ученици от Стъклар-
ското училище по приложни 
изкуства на побратимения 
ни чешки град- Валашске 
Мезеричи. Естествено това 
стана в присъствието на  
зам.- кметът на нашата Об-
щина - г-н Димитрин Ди-
митров и съпругата му, г-н 
Сава Тихолов- началник 
отдел „Протокол и Връзки с 
обществеността“.

Съпреживяни мигове с 
първоначално сюжетно и 
тематично многообразие на 
натрупани впечатления – 
това е общото определение 
на заключителната чешка 
вечер в ДКИ КЦ „Двореца” 
Балчик, където през цяло-
то време екипът на г-жа 
Ж.Михайлова беше на кра-
ка, в буквалния и преносния 
смисъл. Идеално си свър-
шиха работата и създадоха 
много приятна атмосфера.

Младите чешки ученици 
бяха усетили и уловили в 
творбите си блажените кра-
сиви детайли на нашия хи-
лядолетен град. Сегашната 
група от Стъкларското учи-
лище във ВалМез  също бе 
с плодотворно присъствие в 
Балчик и също като предход-
ните беше забелязала и от-

разила миговете с инстинкт 
за интимност, които нашият 
град създава .Много нежни 
слова изнесоха зам.- кметът 
на побратимения ни чешки 
град г-жа Здислава Одстрч-
колова, красиво непринуде-
ната г- жа Ивона Воячкова- 
началник отдел „Култура“, 
развълнуваният от видяното 
г- н Йосиф Матоха- секретар 
на Общината, нашата съна-
родничкаи преводачка  г- жа 
Красимира Колчева - дясна-

тел.0887249111  /10-1/
* Продавам част от 

къща в центъра на Балчик. 
Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 
тел. 0897 617 426   /10-8/

* Продавам апартамент 
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                          /10-1/

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/

та ръка на всичко случващо 
се. Авторитетно и многоо-
бещаващо бе присъствието 
на г- жа Дана Будаева, която 
познаваме отдавна от дирек-
торството ѝ на Стъкларското 
училище. Вечерта,  заедно с 
учениците от този град,  се 
създадоха спойващи миго-
ве, благодарение на техния 
ръководител - взискателния, 
раздаващ се изцяло одухо-
творен учител г- н Йозеф 
Диван.

Творения, демонстри-
ращи скок в непознати из-
мерения, защото видяното 

 Здислава Одстрчкова, зам.-кмет на ВалМез; Ивона Воячкова, нач.отдел 
“Култура” във ВалМез; Сава Тихолов, нач.отдел “Протокол и Връзки с 
обществеността” в Община Балчик; Димитрин Димитров, зам.-кмет на 
Община Балчик; Дана Будаева, бивш директор на Стъкларското училище 
във ВалМез; Йозеф Матоха, секретар на Общината във ВалМез. Фото: 
хаджи Георги ЙОВЧЕВ   Под егидата на Сдружение “Българско наследство” 
Балчик, с председател Маруся Костова, от 10-13 май 2019 г. в с. Саръгьол 
и град Тулча гостуваха 4 ансамбъла за песни и танци от с.Казаклия, АТО 
Гагаузия, Р.Молдова, водени от Иванна Кьоксал, депутат в Молдовския 
парламент, която беше осигурила гостуването на тези ансамбли в предните 
издания на Международния форум “Българско наследство”в Балчик от 2015 
- 2018 г., за което най-сърдечно  й благодарим, както и на съпруга ѝ виден 
бизнесмен Рафет Кьоксал. Пожелаваме  успешно участие на самодейците в 
Киев, за където вече отпътуваха и непременно участие в юбилейния Пети 
форум в Балчик.

Под егидата на Сдружение “Българско наследство” Балчик, с председател Маруся Костова, от 10-13 май 2019 г., в с. Саръгьол и 
град Тулча гостуваха 4 ансамбъла за песни и танци от с.Казаклия, АТО Гагаузия, Р.Молдова, водени от Иванна Кьоксал, депутат 
в Молдовския парламент, която беше осигурила гостуването на тези ансамбли в предните издания на Международния форум 
“Българско наследство”в Балчик от 2015 - 2018 г., за което най-сърдечно   благодарим, както и на съпруга ѝ виден бизнесмен 
Рафет Кьоксал. Пожелаваме  успешно участие на самодейците в Киев, за където вече отпътуваха и непременно ги очакваме на 
юбилейния Пети форум в Балчик. Фото: Б.Т.

демонстрира радост, изка-
зана на обикновен графичен 
език. Иновациите на това 
училище се множат и то 
съществува вече 75 години, 
но началото му е поставено 
още през 1920 г. Младите 
художници с безпогрешен 
усет са намерили момента 
на вдъхновение- откривай-
ки неговата същност, чиято 
свежест и пъстрота допъл-
ват куража до убедителна 
яснота.

През призмата на възторга от първите произ-
ведения на група чешки деца от Стъкларското 

училище във Валашске Мезиричи

В кратък разговор с г- жа 
Будаева / нали работих 7 
години в Чехия и ми беше 
много приятно да общувам 
с нея на чешки/ , разбрах за 
стремежа, който притежават 
младите съзидатели. А това 
е свързано с трудолюбие, та-
лант, деликатност,  в пълен 
синхрон с тяхната всеотдай-
ност. Ах, тази г- жа Будаева, 
която мислено ми напомни 
за О. Хайам с неговото : 
„Виж, как розата се опива от 
своята първа хубост!“

А в изкуството има две 
важни неща: Свобода и ис-

тина. Затова и традицията 
повелява,  в името на красо-
тата човек да върви напред, 
зареждайки се с Всеселен-
ска енергия поколения на-
пред, откривайки истинския 
живот и  както казва Ларо-
шфуко: „ На изкуство и на 
любов никой, никога не е 
научил..!“ Затова навярно до 
края ще бъдем ученици...

хаджи Георги ЙОВЧЕВ


