
ОБЩЕСТВО 30 септември - 6 октомври  2021 г.       6

с п р а в о ч н и к
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Площад Рибарски - Ново гробище Линия №3
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
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
Ново гробище - Площад Рибарски Линия № 1
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 16.40, 18.10
Балчик - Албена /зимно разписание 16.09-14.06/ - 07.25, 08.45, 12.15, 14.45 
/събота, неделя и празнични не пътува/, 17.15
Албена - Балчик /зимно разписание 16.09-14.06/ - 08.00 /събота, неделя 
и празнични не пътува/, 9.30,  13.30, 16.30, 18.10
БАЛЧИК - ВАРНА / BALCHIK - VARNA
         07:44       10:00       11:04       13:14*     15:05*     17:20       18:10     
►Преминаващи:
07:44 - Кооперация “Калиакра Експрес”
10:00 - ЕТ „Мильо - Димитър Димитров”
11:04 - ЕТ “Баланс - Иван Иванов”
13:14* /без събота и неделя/; 15:05*/само събота, неделя и празнични дни/;
18:10-”Варна Бус 2000”ООД
17:20 - ЕТ “Мильо - Д.Димитров”
БАЛЧИК - ДОБРИЧ / BALCHIK - DOBRICH
07:00 (без неделя)  08:00 (без събота и неделя)   09:20       10:30      11:05 11:40
13:20       14:00      15:20       16:30       17:20       18:30 (19:00 - от 15.06 до 15.09)
БАЛЧИК - СТРАЖИЦА - ОДЪРЦИ - ДОБРИЧ
BALCHIK - STRAZHITSA - ODARTSI - DOBRICH
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
07:30       17:10
► “Травел Балчик” ООД
► “Пътнически Превози” ЕООД;
► “Минибус Експрес” ООД;
► “Албена Автоекспрес”;
БАЛЧИК - КАВАРНА - ШАБЛА / BALCHIK - KAVARNA - SHABLA
► Преминаващи:
08:30 - “Пътнически превози” ЕООД
09:10 - “Варна Бус 2000” ООД - БАЛЧИК - КАВАРНА - ШАБЛА - 
ГРАНИЧАР
/само събота, неделя и празнични дни/
09:50 - “Варна Бус 2000” ООД
13:20 - ЕТ „Мильо - Димитър Димитров”
16:00 - “Варна Бус 2000” ООД
БАЛЧИК - КАВАРНА / BALCHIK - KAVARNA
► Преминаващи:
10:24 - Кооперация “Калиакра-експрес”
14:25 - ЕТ “Баланс-Иван Иванов”
БАЛЧИК - ТРИГОРЦИ / BALCHIK - TRIGORTSI
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
07:30       16:15
► “Травел Балчик” ООД
БАЛЧИК - ЦЪРКВА / BALCHIK - TSARKVA
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
14:00
► “Пътнически Превози” ЕООД
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 

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

След „Английските интервюта” 
Галин Люцканов издаде 

„Българските интервюта”

„На 9 януари 2021 г. бяха 
връчени статуетките от 
шестото издание на годиш-
ните награди за култура и из-
куство Media AwARTs, една 
от които получих за книгата 
ми «Английските интерв-
юта» – сподели във ФБ Галин 
Люцканов, роден и завършил 
средното си образование в 
Балчик. Беше известно време 
редактор на в.”Балчик”. Сега 
живее и работи в Лондон. 

Син на детската учителка 
Йорданка Люцканова /ЦДГ 
№3/ и Люцкан Люцканов, 
учител по машинознание в 
гимназията. Сестра му Бо-
ряна също живее и работи в 
Лондон.
„Искам още веднъж да бла-
годаря на колегите журна-
листи, които отразяват кул-
турния живот в морската 
столица Варна и определят 

художничката Теменуга 
Станчева, възпитаниците на 
Варненската детско-юноше-
ска школа и студио «Балет» 
при ЦПЛР-Общински детски 
комплекс, Варна, фотографът 
Росен Донев, преводачът 
Христо Боев, Varna Dance 
Theater и разбира се, колеж-
ката Нина Локмаджиева!
Благодаря отново на колеги-
те от журито, които ме «сле-
дят» и ценят, въпреки че вече 
почти 20 години не съм във 
Варна!
Искрени поздравления на ос-
таналите наградени!
Ако все още нямате «Ан-
глийските интервюта», от 
чийто първи тираж има ос-
танали само 15-ина бройки 
- позвънете на 0886522063 
- Люцкан Люцканов за 
България или на мен - 
00447780671533, galin.l@
gmail.com за извън Бълга-
рия!”
На тържествената сесия на 
ОбС Балчик общинските 
съветници гласуваха да се 
подпомогне с 1200 лв. изда-
ването на втората книга на 
Галин Люцканов – „Българ-
ските интервюта” – 115 на 
брой.
По всяка вероятност и двете 
книги ще бъдат представени 
пред балчишката публика 
на есен, заради пандемията, 
със съжаление, че майчицата 
му е покойница и няма да го 
види. 
„Английските интервюта” са 
много интересни. Аз вече ги 
представих във в.”Балчишки 
телеграф”- 64 на брой. Те 
представят една обща карти-
на на западния начин на жи-
вот и внедряването на бълга-
рите в него. Интервюирани 
са забележителни хора на 
музикалното и литературно-
то изкуство: певци, различни 
музиканти, продуценти, пи-
сатели, журналисти, актьо-
ри, футболисти, фигуристи, 
лекоатлети, треньорки по 
гимнастика, икономисти, 
представители на снукъра, 
на джедайската религия, ди-
ригенти,изследователи на 
българската история и бал-
чиклия – колекционер на бу-
тилки. 
Всички те – с коментиран ан-
глийски период в живота си.
Знам, че във втората Люцка-
нова книга има също и пове-
че интервюирани в България 
– най-вече в Балчик и Варна. 
Поръчах си книгата. Ще видя 
написаното и ще я представя 
във вестника с радост от по-
стиженията на талантливия 
балчишки гимназист и със 
специален поздрав за баща 
му  Люцкан Люцканов – мой 
колега в гимназията.

Маруся КОСТОВА

МФФ „Море от ритми“ оцени високо ансамбъл  „Дръстър“ 
Силистра, които очаквахме още в края на август в Балчик, 
на Събора на преселението.

номинациите, защото да по-
лучиш признание от коле-
га-журналист е нещо наисти-
на изключително специално.
Абсолютна чест е да съм в 
компанията на останали-
те наградени - галеристът 
Борис Стателов, актьорът 
Стоян Радев, композиторът 
Юри Стойков, музикантката 
Даниела Белчева, преводач-
ката Теменуга Маринова, 

Жури с тежка-
та оценка на над 
1200 участници 
Данислав Кехайов, 
Антон Андонов, 
Галина Гавраило-
ва, Даниела Дже-
нева, Николай Ни-
ков. 
МФФ «Море от 
ритми» е един-
ствен за България 
конкурс, в който 
ме жд у народни-
те колективи и 
участници се до-
пускат в конкур-
сната програма 
само с български 
фолклор.

Специални 
страници за 

МФФ „Море от 
ритми“ Балчик, 

очаквайте в 
следващия брой 

XI МФФ „Море от ритми“ Балчик


