
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА   1 - 7 юли  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 - 7.00; 9:20 ;11.40; 14.00; 15.20; 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 

* Телевизионен сервиз 
Балчик  Васил  Тодоров 
тел.0885 597 188

*  П р о д а в а м  а г н е т а 
тел.0895039957  Каварна

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

* Църковно настоятелство 
при храм „Св.Великомъченик 
Георги победоносец” 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 молба да 

ни окажете финансова помощ 
за нуждите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по храма. 
За извършване на ремонтните 
работи имаме събрани сред-
ства, но те не са достатъчни. 
Обръщаме се към Вас, поне-
же Ви познаваме като добри, 
честни и благочестиви. Ще 
Ви бъдем много благодар-
ни, ако можете да отделите, 
каквато сума Ви е възможна. 
Средствата, които се набират 
по сметката на Църковното 
настоятелство, ще се използ-
ват само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА 
НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНА И ОСТАВАМЕ С 
ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ 
ВАС. БОГ ДА ВИ БЛАГО-
СЛОВИ!

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 Църковно-

то настоятелство
* Предлагаме парцел от 

300 кв.м. в центъра на град 
Балчик, срещу обезщетение. 

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

 Най-личната мома във 
виртуалното село Кра-
тунци, превъплатила се 
в образа на Калина, ще 
гостува със своята първа 
книга – хумористична 
поезия. Тя е събирателен 
образ от находчивост, 
честосърдечност, самои-
рония,  чувство за хумор 
и непримиримост. Коло-
ритният ѝ  цветист език 
ръси  както напоителен 
смях, така и захапва зло-
бодневни теми. Калина 
има мнение по всички 
въпроси и се изживява 
като последна инстан-
ция, но не рядко зад ду-
мите ѝ прозира истинска 
позиция и ангажира-
ност. Всеки избира как 
да чете – само редовете 
или между тях. И едни-

ГАЛЕРИЯ „АРТ МАРКОНИ“
Представя

„Редки плетки ут Калина”
сборник хумористична поезия на

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА/ Калина/
18.30 часа   02.07. / петък /2021 г.

Г-н Адриан Василев, докладчик на 6 МФ 
„Българско наследство“ Балчик, България, 
получава от г-жа Маруся Костова, специ-
ално изработен плакет на Форума. 
                          Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

те и другите могат да 
се забавляват с нейната 
изключително гъвкава и 
находчива мисъл. 
 Всяка творческа поява 
на Калина, в рубриката 
„Нъ чис бългЪрски“  в 
любимия ни сайт ХуЛи-
те.нет, провокира лавина 
от коментари написани 
в същия стил. Част от 
тях станаха основа за 
театрализирано участие 
на авторите им по вре-
ме на две телевизионни 
предавания от пореди-
цата „Щръклица” с во-
дещ Кирил Аспарухов и 
излъчени по телевизия 
МСАТ.
 Маргарита Стефанова е 
сериозен и много взиска-
телен към творчеството 
си автор. По тази причи-

на до момента е одобри-
ла за печат стихове само 
за един сборник, под 
заглавие „Празни при-
казки за Франкенщайн”. 
„Редки плетки ут Кали-
на” е втората ѝ поетична 
книга, събрала всички 
шеговити лакърдии, ри-
суващи колоритния об-
раз на своята героиня.
 Сборникът е илюстри-
ран от Орлин Атанасов 
и носи запазения знак 
на издателство – Сдру-
жение „ХуЛите”. Двете 
орисници: Камелия Кон-
дова – редактор и Ганка 
Филиповски – коректор, 
добавят допълнителен 
блясък и гаранция за ця-
лостно изпипана книга. 
Ваня Маркова- галерия 
„Арт Маркони”, Варна

РАДИОМЪЛЧАНИЕ
Откъде идвате? От Вавилон.
 Къде отивате? В око на циклон.
 Кого обичате? Една циганка.
 Как й е името? Фата Моргана.
                                      Никос Каввадиас*

Когато в щил** задъхва се морето,
платната щом в безветрие отмарят,
последният моряк затваря бара,
и небесата тайно се отварят,
но праща в мрака  точки и тирета
към живите антената на фара,
в кабината на стария Маркони
със тебе ще изпием по цигара,
и с твоя кораб ще поемем в оня
рейс, който със съдбата ще ни скара.
Ще ни се смее зад гърба кръчмарят
за смешната ни обич към вълните,
а ние с теб ще търсим тъжни хора
на древни градове в развалините,
ще чуем Чо-Чо-Сан след всеки кораб
как още праща своите молитви.
В пазарите на Порт Роял ще чуем,
пиратите как злато са делили
и празните черупки ще открием,
които едри бисери са крили.
Във дрехите прозрачни на медуза,
в кервансарай щом зърнем одалиска,
ще си припомним пак дъха на узо,
носталгия ще давим във уиски.
Във барчето на доня Барбарита
на чашка ром ямайски ще поспорим,
кое надвива, пак ще те попитам,
във спора стар между криле и корен.

                                            Адриан Василев 
Никос Каввадиас*(1910 - 1975) – гръцки поет и писател-
маринист. Целия си живот на море е прекарал като корабен 
радист. Много от стиховете му, пресътворени в музикални 
балади, са част от пристанищния фолклор на Гърция щил** 
- пълно безветрие

„Ваканция на село“ за 
деца от 8 до 15-годишна 
възраст организира Лятна 
академия към НЧ „Свобо-
да – 1897“ в село Гурково.
 От 2 юли, два пъти сед-
мично – вторник и петък, 
децата ще се занимават, 

Ваканция на село“

играейки навън в селския 
двор. Това съобщава г-жа 
Поликсения Петрова, 
която е един от педаго-
зите в Лятната академия. 
Таксата е символична - 1 
лев. Търсят се спонсори, 
за да може тази идея да се 

развие и да не е само през 
лятото, а да обхване всич-
ки сезони, в които деца-
та могат да бъдат близо 
до корените си, близо до 
природата и чистия въз-
дух на детските взаимо-
отношения.

Ефективно наказание и глоба за мъж, 
разпространявал наркотици в Балчик
Наказание  лишаване от 
свобода за срок от 3 години 
и 6 месеца при първонача-
лен строг режим ще търпи 
мъж от Балчик, след като 
Окръжният съд в Добрич 
одобри споразумението, 
постигнатото между обви-
няемия, неговия защитник 
и прокуратурата. Мъжът 
трябва да прати и глоба в 
размер на 15 000 лева, както 
и направените разноски по 
делото в размер на 1499.81 
лева.
 Съгласно споразумението 
страните приемат за без-
спорно установено, че в 
периода от 30 юни до 12 
ноември 2020г., в Балчик, в 
условията на продължава-
но престъпление и опасен 
рецидив, без надлежно раз-
решително, обвиняемият 
Е.Я. е разпространил ма-

рихуана и метамфетамин 
на пет лица от същия град. 
Разпространени били общо 
0.3 грама метамфетамин и 
0.39 грама марихуана. Мъ-
жът признава още, че на 12 
ноември 2020г. е държал с 
цел разпространение висо-
корискови наркотични ве-
щества - едно полиетилено-
во пликче с метамфетамин 
и три пликчета с марихуана.  
Е.Я. има четири предходни 
осъждания, като послед-
ната му присъда е била за 
идентично престъпление. 
Деянията, за които мъжът е 
наказан сега, били извърше-
ни в изпитателния срок на 
условното му предсрочно 
освобождаване от затвора.
Одобреното от съда спо-
разумение е окончателно и 
има последиците на влязла 
в сила присъда.


