
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА   4 - 10 март  2021 г.        8
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
Петрол ул. „Дунав“ 088 530 3699 ; 089 5044604
Лафи - Балик ул.”Хр.Ботев” 18 089 565 3012
Лафи - ул.”Дунав “48  089 682 0516
Gas Station LAFY  „Гео Милев“ 8 
Yaht port 089 794 5049
Двореца  кръстовище Албена-Балчик
Доджи Комерс  089 794 5049 ул.Варненска 41
ПЪТНА ПОМОЩ
Д е н о н о щ н о  -  т е л .  7 - 4 6 - 0 0 ,  ж к . ” Б а л и к ” ,  б л . 3 4 , в х . А  
0888/65 49 19
АП ТЕ КИ
 “Павел Фарм” ЕООД  ж.к “Балик”  ул.”д-р Ж.Бончев” 18 пон-събота 
от 8-19 ч. нед. 9-17 тел. 0883336927
“Полин-Фарм” ул.”Хр.Ботев” 19 в к-с “Форум” пон-събота от 9-21ч. нед  
от 8-20 ч. , тел. 0898 91 8228 
ПО ЛИ К ЛИ НИ КА
Регистратура 7 -28-66; 
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
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
Керина Иванова ул.”Приморска” 11, ет.1 тел. 0889 22 60 70  notarius757@
gmail.com  раб.време вс.делник от 8.00 - 17.00 ч.   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  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

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик пл.”21 
септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

Това е моят роден град, 
където всички улици во-
дят към морето. Белока-
менен град, от преди хи-
ляди години, от Овидий 
възпят. 
Балчик, пристанище, лю-
бов-това са посредници-
те, които срещат Слънце-
то и Земята-единствена за 
всички ни.
 Когато дойдете, идете 
до фара, останал с едно 
око от дългото си взира-
не. Там някога почиваха 
делфините, уморени от 
дългото пътуване. Заед-
но с вълните-скитници 
и мечтатели-ритуално 
влюбени, вие няма как да 
знаете, колко далече се 
носеше делфиновата им 
песен, тяхното грегори-
анско пеене. 
Останете миг в яхтената 
ни марина, където яхтите 
тромаво се поклащат, по-
добно гърбове на отдале-
чаващи се слонове. 
Тук са безспирните чав-
гъни, идващи от Северна 
Добруджа, които до края 
на дните ми ще обветрят 
поляните на моето дет-

Белият град те нарича 
Овидий
ство и спомена на близки-
те ми за родината, откъ-
дето са летящите наоколо 
облаци, пълни с младо 
вълшебство, чиято сила 
прилича на религия. 
Това е то да си роден в 
Балчик.
Тук дойдоха заедно и 
живяха моите родители, 
роднините, които не само 
сватбите едва ги сбираха. 
Тук бяха някога, а сега и 
завинаги. 
За баща ми Земята и дър-
ветата бяха най-истински 
приятели. Майка ми, все 
ме чакаше да се завърна 
отнякъде, да ме посрещне 
в двора с мъдри думи, как 
да не заобичаш тежината 
им? 
Щастлива е и дамбата, 
която ни посреща с из-
ящество, щастливи са и 
момичета, които сякаш 
виждах за първи път. Аз 
се учих от вятъра, който 
уж бе  небрежен скулп-
тор, а старателно извай-
ваше, амфорните форми 
на телата им. Те, с очи 
каляски пъргави, флир-
туваха с рибарите. А же-

ните им, подпрели ръцете 
си  на нетърпеливите си 
хълбоци, чакаха всеки 
ден морето да върне мъ-
жете им и като ги видеха 
да идват – се усмихваха и 
не ревнуваха. 
Може би ще чуете песен-
та на младите-неистовия 
ритъм, скрит в китарите, 
защото това става в Бал-
чик, в неговата ежедневна 
орбита. 
Посетете и Двореца с 
царствената цветна ана-
томия, с кактусите си 
безукорни, достойни за 
величие.
 И Слънцето, как отго-
ре праща весели своите 
мълнии, без изгорели или 
ранени да има. То пее с 
такава наслада, като съ-
общава на всички ни, че 
краят на света се отлага. 
Балчик, това е моят омаж, 
моят възторг от нашия 
град, моят покров, моята 
скрита любов и разди-
раща болка, че теб ще те 
има извечно, а аз ще съм 
много светлинни години 
далече. 
хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Благодарност за благодарност
Омаж за Балчик, или По-
чит към града Балчик, 
е нова творба за нашия 
град, инспирирана от не-
говата богата история, 
магичната природа и не-
повторимото усещане за 
онова райско кътче, към 
което винаги ще ни те-
гли, даже и да живеем на 
хиляди километри. Идея-
та на творбата и нейната 
музикална реализация 
самият автор д-р Дими-
тър Станков е представил 
в увлекателния си разказ. 
Към казаното няма какво 
да се добави.
В „ОМАЖ ЗА БАЛЧИК“ 
И НЕГОВАТА ИСТОРИЯ 
авторът неколкократно 
изтъква, че това е него-
вият и на съпругата му, 
дар за родния град, като 
благодарност. Всеки жест 
на внимание и благодар-
ност, благовъзпитано се 
приема с искрена радост 
и дълбоко уважение. На-
шият град с традиции в 
духовността и налагащ 
през последните години 
своята битност на фести-
вален град, мисля, може 

да отвърне на този жест 
подобаващо. Със сигур-
ност, една или може би 
даже две от големите му-
зикални прояви през на-
стоящата година в града 
биха могли да представят 
пред публиката «Омаж 
за Балчик», изпълнен от 
хора на Варненската опе-
ра. 
Известно ми е, че това е 
свързано с повече усилия 
и водене на продължител-
ни преговори, но смея да 
твърдя, че резултатът ще 
си заслужава. А, и какво 
по-красиво от благодар-
ност за благодарността?!
Вместо заключение ще 
използвам изреченото 
от мислителя Цицерон: 
«Нито едно качество не 
бих искал да притежа-
вам в такова количество, 
както умението да бъда 
благодарен. Чувството на 
благодарност е не само 
най-висшата добродетел, 
но и майката на всички 
други добродетели».

Илияна ДИМИТРОВА
Една благодарна 

балчиклийка

Благослов за Балчик
Отправям искрени поз-
дравления към д-р Дими-
тър Станков за създава-
нето и менажирането на 
оригиналното по форма 
родолюбиво начинание – 
„Омаж за Балчик“! Градът 
безспорно заслужава та-
къв израз на възхищение и 
прослава! 
Приятно впечатлена съм 
от музикалната „риза“, с 
която е облякъл текста на 
д-р Станков, талантли-
вият композитор Нелко 
Коларов, под чиято дири-
гентска палка оркестърът 
и хорът при Варненската 
опера звучат прекрасно!
Слушах с наслаждение и 
„виждах“ морето в различ-
ните му образи и състоя-
ния. Очарова ме звуковата 
палитра на цветовете му 
-ту яростно, сиво-разпе-
нено и мажорно-гневно, 
ту прозрачно-минорно, ла-
зурно и ласкаво-усмихна-
то, обещаващо тайнствени 
приключения и далечни 
пътешествия. А в мидата 
на залива, блеснал под яр-
кото слънце, бравурно-би-
серно -грее Балчик!
За съжаление, гласът на 
уважавания от мен актьор 

Николай Урумов, не е ми-
ксиран добре – на фона на 
музиката той звучи глухо, 
далечно; думите в текста 
на д-р Станков достигат до 
слушателя неясни, а това 
дразни и измъчва, разваля 
магията. Моята препоръка 
е, ако е възможно, да се ак-
центира върху текста, като 
се презапише и изведе зву-
ково на преден план. 
Нека не прозвучи уко-
рително, но бих посъ-
ветвала автора на текста 
да помисли за промяна 
на заглавието. Думата 
„Омаж“,предполагам за 
мнозина ще прозвучи 
непознато, стъписващо 
и озадачаващо. А загла-
вието на едно произве-
дение трябва да извежда 
неговото послание – ясно 
и категорично. Лично аз 
тълкувам заглавието като 
„Благослов за Балчик“. 
Считам, че произведе-
нието е впечатляващо и 
запомнящо се заклинание 
за синовна вярност и обич 
към родния край и Бълга-
рия!

Тоня Борисова 
 писател и актриса

гр.Ямбол

Каварненка признава Балчик
„Омаж за Балчик” описва 
историята на града. По 
много оригинален начин 
представя красотите на 
този малък, но много жи-
вописен градец. На фона 
на величествената музи-

ка човек чувства страхо-
почитание към Майката-
Природа и вдъхновение 
от прекрасните гледки!

Галя МИЛЧЕВА
Каварна

Произведението е  нещо 
невероятно! 

Балчик и хората от Белия 
град го заслужават, защо-
то тук, в нашия Балчик, 
наистина се пази веков-
ната история, почитат се 
традициите и се предават 
на идните поколения! 
Ние знаем, че народ без 
история не е народ! А 

Вие сътворихте част от 
нашата история. Когато 
слушам „Омаж за Бал-
чик”, просто настръхвам! 
Благодаря на Димитър 
Станков, Нелко Коларов 
и на Николай Урумов!!!

Абена ВОЙЧЕВА
Балчик

Здравейте редакция, 
Получих по мейла 
„ОМАЖ ЗА БАЛЧИК”
Много приятна изненада 
в този мрачен сезон...
ОМАЖ ЗА БАЛЧИК вля 
хубаво носталгично
чувство в делника ми...
БЛАГОДАРЯ ВИ МНО-

ГО, ЧЕ МИ ГО ИЗПРА-
ТИХТЕ!
БЛАГОДАРЯ И НА СЪЗ-
ДАТЕЛИТЕ МУ!

Поздрави:
арх. Огнян Каменов

Варна

Омаж за Балчик – това е цяла магия!
Поздравления за уникалната творба, с която Балчик заслужено е възхвален. Поз-
дравете авторите от името на военните моряци на България! 

контраадмирал Митко А. Петев
командир на Военноморските сили на Р България

*** 
Много красиво и вълнуващо произведение! Почувствах се горда, докато го слу-
шах. Това е цяла магия!

Димитричка ГАНЧЕВА
 /читалищен секретар в с.Стражица, общ.Балчик/

***
Драга Маруся
Идвам да ти благодаря за изпращаните неща за прочит. Пък и да изразя удовлет-
вореността си, че едно градче като Балчик в твое лице има един неуморим култур-
трегер, без чиято дейност атмосферата в него ще бъде съвсем сиво-маркантилна, 
бездуховна и тягостна. 
Продължавай - и заради себе си, и заради Балчик. 
А музикалната творба “Омаж за Балчик” си я пусках няколко пъти. 
Браво на авторите, благодаря ти и за нея. 

Акад.Иван РАДЕВ
Поздрави и от проф.Пенка Радева.

***
Чудесно посвещение  и изпълнение, посветено на гр. Балчик! 
Изслушах го с удоволствие! 

Доц.д-р Васил КОНДОВ
Тараклийски български университет, Р.Молдова

Изключителна реализация
Намирам за изключителна 
реализацията на творбата  „ 
Омаж за Балчик“, която се 
явява едновременно крат-
ка историческа антология, 
на основата на прекрасния 
текст на д-р Димитър Стан-
ков,  и  чудесно съчетание на 
музикална  интерпретация и 
актьорско изпълнение. 
Възхитително структуриран  
синхрон на класически и 
джазови музикални елемен-
ти,  както и много прецизно 
и вълнуващо изпълнение от 
страна на артистите от Дър-
жавна опера Варна. 
За мен е огромно удоволсвие 
да съм част от първите слу-
шатели на този апотеоз на 

любимия ми роден град Бал-
чик! Още повече, че имам 
честта да познавам лично 
актьора Николай Урумов, 
който неповторимо интер-
претира текста и превръща 
своето вълнение, прекло-
нение и гордост от истори-
ческото наследство на род-
ния край в  обща вътрешна 
чисто емоционална позиция 
на всички нас, които сме се 
докоснали, по един или друг 
начин, до магията на Белия 
град!
Бих искала да благодаря на 
авторите и на всички учас-
тници в реализирането на 
този грандиозен проект, кой-
то има силата да ни направи 

по-единни и по-добри пред 
нашето общо минало и на-
стояще, както и да ни сплоти 
още повече  в продължаване-
то на традицията и в създа-
ването на общото по-добро 
бъдеще!
Благодаря от сърце на моята 
учителка, другарката Мару-
ся Николова 
( както я наричахме някога, 
за мен тя винаги ще носи 
тази титла), че сподели с 
мен удоволствието, макар 
и надалече, да бъда част от 
настоящето и културното 
развитие  на Балчик!

Кремена Димитрова
 Монреал, Канада


