
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА   27 май - 2 юни  2021 г.        6
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

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи 
в общините Балчик, Каварна, 
шабла, Г.Тошево и Варненска 
област. Подготовка на доку-
менти. Тел. 0885838354 0579 
7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с двор-

но място 10 декара в село 
Драганово, квартал Войсил 
– Рафаил Арсов, 0898/66-
26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

* Продавам двустаен 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик,  в  бл .11 .  Тел . 
0888552899   /2-1/

* Продавам в град Ка-
варна, среден южен апарта-
мент, ул.“България“ № 39, 
вх.Б ет.7; 50 000 лв. Тел. за 
справка: 0885 67 11 47 

*  П р од а ва м  а г н е т а 
тел.0895039957  Каварна

* Търся гарсониера или 
едностаен апартамент на 1 
етаж, под наем или за заку-
пуване. Тел. 0886 199790 
и тел. 0897 974411   /10-1/

* Църковно настоятел-
ство при храм „Св.Велико-
мъченик Георги победоно-
сец” град Балчик

До Боголюбивите право-
славни християни на град 
Балчик

Позволете ми от името на 
Църковното настоятелство 
и от мое име, най-сърдечно 
да се обърна към Вас с мол-
ба да ни окажете финансова 
помощ за нуждите на храма.

Предприели сме някои 

неотложни ремонти по 
храма. За извършване на 
ремонтните работи имаме 
събрани средства, но те не 
са достатъчни. Обръщаме 
се към Вас, понеже Ви по-
знаваме като добри, честни 
и благочестиви. Ще Ви бъ-
дем много благодарни, ако 
можете да отделите, каквато 
сума Ви е възможна. Сред-
ствата, които се набират по 
сметката на Църковното 
настоятелство, ще се из-
ползват само за ремонт на 
храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛ-
БАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДО-
ВЛЕТВОРЕНА И ОСТА-
ВАМЕ С ПОЧИТ И УВА-
ЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ 
ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка 
ДСК ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църков-

ното настоятелство
* Предлагаме парцел 

от 300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

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

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 1 
ет. Цена 52 000 лв. Тел.0887 
521783  0579 7 7011  /3-3/

* Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

Расизъм: Жилища 
за бели

Изминаха 170 години 
от първото честване на 
празника на Светите бра-
тя Кирил и Методий и120 
години от първото изпъл-
нение на вечния химн 
„Върви народе възроде-
ни“ – символ на българ-
ския дух и национални 
ценности. Стоян Михай-
ловски написва стихо-
творението, посветено на 
първопросветителите ни 
през 1882 г. в гр. Русе, а 
музиката композира „на 
един дъх“ Панайот Пи-
пков в Ловеч през 1901 г. 
Българската православна 
църква първа канонизира 
двамата братя след тяхна-
та смърт в края на IX век, 
а от началото на ХIII век 
се установява една дата 
за отдаване почит на два-
мата братя – 11 май.
Дипломатическият та-
лант на Св. Кирил–Кон-
стантин Философ, не-
говата изключителна 

ерудираност и владеене-
то на почти всички го-
ворими езици, създават 
условия за приобщава-
нето на създадената от 
двамата братя през 855 
г. четвърта писменост за 
богослужение – глаголи-
цата, на която са написа-
ни преведените на бъл-
гарски  език литургични 
книги, благословени от 
папа Адриан II.
11 май е празник само в 
българския православен 
календар до 1855 г., ко-
гато руският богослов Д. 
Ростович пише житие-
то на двамата братя и го 
публикува в църковния 
месецослов за м. май. 
От тази година, 11 май 
започва да се празнува 
във всички православни 
държави.
Св. Св. Кирил и Методий 
са обявени за съпокрови-
тели на Европа от папа 
Йоан Павел II на 30 де-

кември 1980 г. с апосто-
лическото послание „За 
безпримерно достойн-
ство” (EgregiaeVirtutis)
Дълбоко залегналото 
убеждение в народното 
съзнание, че дължим на 
Светите братя нашата 
идентичност и нейното 
опазване, независимо от 
превратностите на време-
то, намира естественото 
си проявление в чества-
нето след 1851 г. на цър-
ковния празник на 11 май 
в училищата и първите 
читалища през Възраж-
дането. Тази традиция 
трайно се установява 
след Освобождението и 
11 май става училищен 
празник в цялата страна. 
Смяната на Юлианския с 
Григорианския календар 
през 1916 г. изместват 
празника на 24 май, кое-
то се запазва до 1968 г., 
когато Българската пра-
вославна църква приема 
поправка към Юлианския 
календар и се възстановя-
ва църковният празник на 
Св. Св. Кирил и Мето-
дий на 11 май. Запазва се 
честването на 24 май като 
Ден на българската азбу-
ка, просвета и култура, а 
от 2006 г. 11 май се чест-
ва като професионален 
празник на пазителите 
на знанието – библиоте-
карите.
Спорът кога да се чест-
ва празникът на Светите 
братя – равноапостоли - 
на 11 май или 24 май про-
дължава, но независимо 
от промените в датата, 
за нас празникът на све-
тите братя остава символ 
на нашите букви, които 
носят българския език, 
пазят и развиват българ-
ската духовност вече 13 
века и половина.
Проф.Кристина 
ВЪРБАНОВА-ДЕНЧЕВА

Кога да се чества празникът на 
Светите братя Кирил и Методий?

Четирима млади германци кан-
дидатстваха, но само двама по-
лучиха оферта за апартамент: 
Примамките от Радио Бремен и 
предаването Панорама на ARD.
(Снимка: Радио Бремен)
KT като кърпа за глава, WE като 
западно интегриран: Втората 
по големина жилищна компа-
ния в Бремен Brebau сортира 
кандидатите си по расистки 
критерии. Хората с миграцио-
нен произход или лошо владе-
ене на немски език почти не са 
имали шанс.
От Лина Бруне, Петер Бургард 
и Стела Весперман, Бремен
Всичко на интернет-страницата 
на Brebau изглежда прекрасно. 
„Пространство за разгръщане“, 
се чете там, „пространство за 
разпускане“, „пространство за 
почивка“ или „пространство за 
пресни зеленчуци“. Снимки-
те показват младо семейство, 
млада двойка, млада жена с 
татуировка, по-възрастна двой-
ка пред саксия с цветя. „Прос-
транство за живот“ стои в лого-
то на Бременската жилищната 
компания, а друг девиз на стра-
ницата е: „Живеене означава 
доверие.“
Втората по големина жилищна 
компания, собственост на хан-
сеатския град, притежава почти 
6 000 апартамента и търговски 
обекти, управлява и повече от 4 
000 други. При избора на свои-
те клиенти обаче Brebau GmbH 
(бел. пр. ООД) изглежда, че 
до момента частично прилага 
много специални критерии, те 
имат нещо общо с произхода и 
цвета на кожата.
Според информации от радио 
Бремен, предаването Панорама 
на ARD (бел. пр. Първа дър-
жавната немска телевизия) и 
Зюддойтче Цайтунг(бел. пр. на-
ционален немски ежедневник), 
сътрудниците на Brebau трябва 
между другото да подхождат с 
оглед на език, националност и 
външен вид при раздаване на 
апартаменти под наем. Като 
образец служели вътрешни 
документи, „така да се каже 
инструкции за употреба“, обяс-
нява информатор от персонала 
на Brebau. Като причина се 
изтъква, че в противен случай 
щели да се натресат „всички от 
Молукските острови, ние не ги 
искаме тук“.
Радио Бремен, Панорама и 
Зюддойтче Цайтунг успяха да 
видят материал от Brebau. В 
бележките от края на септем-
ври 2019 г. са посочени „опре-
деления на целевите групи“, 
сортирани по съкращения. E40 
е кодът за „черен“, наричан на 
друго място „People of Colour“ 
(бел. пр. хора на цвета, цвет-
нокожи), към които съответно 
принадлежат „също синти и 
роми, българи, румънци“. kE40 
означава „нецветнокожи хора“.
Търсещите апартаменти под 
наем с „лоши адреси“ трябва да 
бъдат отхвърлени
На първо място е поставена це-
левата група DE, кодът посоч-
ва, че се притежава „германско 
гражданство“ и: „лицето гово-
ри свободно немски, тъй като 
майчиният му език е немски.“ 
Фамилията „не е задължител-
но да е типично немска“; ако 
се желае немско фамилно име, 
„това допълнително бива отбе-
лязано в описанието на целева-
та група“.
WE е кодът за „западно интег-
риран“, към него спадат „хора 
с миграционен произход“ и 
мигранти. „Лицето е запознато 
с немската култура.“ Не съ-

ществуват „езикови бариери“. 
И: „Традиционно културно об-
лекло е възможно“, например 
кърпа за глава. Кърпата за гла-
ва е написана на друго място 
съкратено като KT. „Хората с 
кърпа на главата реално нямат 
шанс“, съобщи свидетелят от 
компанията.
Радио Бремен и Панорама по-
молиха четирима млади гер-
манци през април да попитат 
Brebau за апартамент под наем. 
Двама от мъжете не са бели и 
имат арабско или африканско 
име, останалите двама са бели 
и имат немскозвучащи име-
на, и четиримата искали да се 
преместят с подобен бюджет в 
едни и същи квартали. Двамата 
бели са получили предложе-
ния. Brebau уведомил единия 
от двамата кандидати, които не 
са бели, че пазарът на жилища 
в желания квартал бил поме-
тен, празен, а другият кандидат 
дори не получил отговор.

Документите съдържат освен 
това списък на така наречени 
„лоши адреси“. Този включва 
затвори, терапевтични заведе-
ния, социални грижи за деца и 
младежи или места на социал-
ни асоциации, както и „лоши 
сгради от Vonovia“, концерн за 
недвижими имоти. Тези, кои-
то са регистрирани тук, не би 
трябвало да получат оферта от 
Brebau, според указанията на 
посветените.
„Млада жена, малко странна, 
но добре поддържана“
Има дори трикове, за да се 
прикрият рейтингите от засег-
натите. Ако кандидат иска да 
провери данните в маската на 
монитора, то те може чрез ком-
бинация от клавиши временно 
да бъдат премахнати от полето 
с бележки. В един пример там 
се чете този коментар: „Млада 
жена, малко странна, но добре 
поддържана, изучава изкуство, 
личи си, но по принцип се впис-
ва в нашия инвентар и всички 
квартали на града, с удоволст-
вие ще получи жилище“.
Изглежда, че едва ли някой в 
компанията досега се е притес-
нявал от систематичната дис-
криминация, казва информато-
рът. Всеки, който кажел нещо 
против, бил аутсайдер: „Какво 
искаш пък ти, та това го правят 
всички жилищни компании.“
Случаят е особено смущаващ, 
защото Brebau GmbH е 100% 
собственост на град Бремен. 
„По-важно от всякога досега 
е, правото на жилище да не се 
оставя на силите на пазара“, 
каза тогавашният кмет Карстен 
Силинг (SPD), обосновавайки 
пълното поглъщане през 2019 
г. В Надзорния съвет седят за-
едно с настоящия кмет Андреас 
Бовеншулте (SPD) още една 
сенаторка и един сенатор от Зе-
лените, както и един сенатор от 
Левицата.
Председателят на Надзор-
ния съвет на Brebau Дитмар 
Щтрел от Зелените иска, след 
като обвиненията вече станаха 
публично известни, веднага да 
изясни, Бремен бил „пъстър 
град“. Brebau обявява незабав-
на програма. Първите стъпки 
към изясняване били показа-
ли, че при регистрацията на 
интересуващите се от наемане 
на жилища се е стигнало до 
неразрешени от ръководството 
процеси. „Ние непосредствено 
спряхме този подход.“
Превод от немски език: Да-
ринка и д-р Димитър Станков
Берлин, 24 май 2021 г.

11 май –църковен празник на  Св. св. Кирил и Методий и професионален праз-
ник на библиотекарите в България
„11 май стана празник народен, празник, който трябва да ни вдъхновява за 
духовно и политическо обединение“ (Христо Ботев, в. „Знаме“, 9 май, 1975 г.)


