
                          14 - 20  юни 2018 г. 6ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
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
“Ла фи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А  
0888/65 49 19
АП ТЕ КИ
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
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
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 
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

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 
37 22 71                /10-9/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготов-
ка на документи. Тел. 
0885838354  0579 77011

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирнен-
ски“ № 6 тел. 0897 617 
426                         /10-9/

* Продавам апарта-
мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 
709                         /10-9/

* Продавам двустаен 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик, спешно 50 000 
лв. тел. 0887 983 113 

* Заведение за бързо 
хранене търси да назна-
чи персонал за летния 
сезон. Тел. 0885 66 76 
53                              /4-1/

* Автомивка D & D 
Балчик търси работ-
ници с целогодишна 
заетост.  Тел. 0885 011 
694                            /1-1/

* Автомивка D & D 
Балчик предлага ця-
лостно почистване на 
автомобили и пране 
на килими от врата до 
врата. Тел. 0885 011 
694   /1-1/

*Търся апартамент 
под наем. Тел. 0886 
607818* 

* Престижният рес-
торант “Ел Симпатико” 
/на крайбрежната алея 
на Балчик/  търси пер-
сонал: Бармани, серви-
тьори, готвачи и каме-
риерки. Тел. 0898 60 38 
40                             /10-10/ 

* Давам стая под 
наем Тел. 0898 440 709 
ул.”Хр.Ботев” 35    /10-
10/

* Давам помеще-
ние под наем 20 кв.м., 
подходящо за офис, 
адвокатска кантора, 
счетоводна къща или 
друга дейност. Поме-
щението се намира 
на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Ма-
рина Сити”. Цената 
е по договаряне. Тел. 
за връзка 0899890050, 
0893678607

По утвърдена традиция, Ли-
тературният клуб „Йордан 
Кръчмаров” в Балчик, с ръ-
ководител г-жа Росица Шал-
тева, завършва активната си 
дейност с пътуване до ем-
блематично място, свързано 
с живота на видни български 
писатели, поети, художници 
– изявени творци на култура-
та. Тази година това се случи 
на 2, 3 и 4 юни и бе свързано 
с личността на големия бъл-
гарски поет Яворов.
Природата бе особено щед-
ра откъм приятно, слънчево 
време през първия ден от пъ-
туването, разходки, почивки, 
обяд, настаняване и колек-
тивна вечеря в ресторант, 
привличащ освен с вкусно 
приготвена храна, но и с об-
становка, изпълнена с карти-
ни, дърворезби и множество 
произведения на изкуството 
– дело на собственика, та-
лантлив художник и дърво-
резбар /за нещастие, поразен 
вече от тежко заболяване/ - в 
село Змейово, близо до Чир-
пан. Вечерта продължи с 
китара, с любими шлагери, 
с аромата на разцъфналите 
цветя и вкуса на узрелите 
череши и вишни наоколо.
Вторият ден започна с по-
сещение на родния дом на 
Яворов в Чирпан. Тук бяхме 
изненадани от подробния 
разказ за родословието на 
големия наш поет, за про-
изхода на родителите и рода 
му, за детските му години 
– факти, които не може да 
прочетеш в никой учебник 
и енциклопедия. Не само, 
защото в училищата и уни-
верситетите не се говори по 
този увлекателен начин, не 
само, защото тук се обръща 
внимание на по-обикнове-
ните битови подробности, 
но човек бива завладян от 
увлекателния разказ, от 

обичта и удоволствието, с 
което уредничката говореше 
и ако отговорностите и за-
дълженията ѝ в този ден не 
бяха толкова големи, тя би 
разказвала още много, без 
умора. 
Точно в неделния ден, тук се 
проведе рецитал-конкурс по 
стиховете на Яворов. Има-
хме щастието да попаднем 
и да се насладим на Яво-
ровите стихове, поднесени 
ни по възхитителен начин 
от ученици. Участниците 
бяха деца от 5 до 12 клас от 
Чирпан и околните селища, 
от Ст. Загора, от Бургас и 
много други градове. Стран-
ното беше, че по-малките 
деца рецитираха популярни 
любими стихове, но които 
още не са изучавали в учи-
лище. Онова, което възхити 
всички присъстващи и ни 
изпълни не само с възхита, 
но и с гордост, беше вели-
колепното изпълнение на 
„Арменци”, „На нивата”, 
„Градушка”. Изпълнения, 
на които биха завидели дори 
нашите изявени актьори.
Хубавите преживявания 
продължиха и в къщата на 
големия художник Никола 
Манев, закупил и превърнал 
в галерия тази красива и ти-
пично българска къща, на-
помняща къщите в Трявна.
Пътуването продължи с 
посещение на първия мана-
стир по нашите земи, осно-
ван от Св.Василий Алексан-
дрийски през IV век /343 г. 
– 345 г./ На това свято място 
е съществувал преди това 
тракийски нимфеум, езеро-
то по-късно се превръща в 
християнско светилище с 
лековита вода. Тук е първи-
ят и най-стар християнски 
манастир, обитаван от Све-
теца, както и скални обита-
лища, където той е прекар-

Едно незабравимо пътуване с 
Литературния клуб 

„Йордан Кръчмаров”

вал дни на пост, молитви и 
усамотение. 
Васил Левски е посещавал 
този манастир, който в го-
дините на социализма е бил 
превърнат в овчарник. На 
2 май е празникът на мана-
стира, посещаван от много 
християни, които идват и 
заради лековитата вода.
За да не скучаем, навярно, 
пътуването след обяд беше 
разнообразено от природа-
та с неописуемо проливен 
дъжд, което наложи вни-
мателният ни шофьор да 
отбие на подходящо мяс-
то, да изчакаме пороя и да 
пристигнем отново във вече 
слънчевата Стара Загора, 
ухаеща на цъфнала липа, но 
и с много изпочупени клони 
на дърветата от дъждовната 
стихия.
Втората вечер продължи от-
ново с китарата, с любимите 
шлагери, изпълнени от Ва-
лентин Шалтев, с поезия и 
вицове.
В третия ден посетихме 
местността Кабиле. Жарко-
то слънце не спря интереса 
към римските исторически 
паметници, но най-много 
време отделихме в огромна-
та музейна зала, където са 
изложени исторически ар-
тефакти от времето на тра-
ките и римляните – съдове, 
оръдия, статуи, надгробни 
паметници с интересни над-
писи.
Пътуването към Балчик бе 
разнообразено отново със 
силен дъжд, с ярко слънце, с 
покупки на пресни продукти 
и плодове от крайпътните 
търговци. Само скуката не 
беше наш спътник. И въпре-
ки това, акуратният шофьор 
бързаше да ни доведе до 
Балчик при нашите фестива-
ли, празници и при Кибела.
                Мария АНДРЕЕВА

* Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка 
земя. Изгодно. Тел. 
0884474858 Лидия

Държавен културен институт
културен център „Дворецът“- Балчик
и Фондация “Проф. Николай Райнов” 

представят
Изложба „ДИРЕКТНО ОТ ПАРИЖ” 

БОЯН РАЙНОВ /1921 - 2005/
Сериграфии и литографии

Боян Райнов, син на пи-
сателя Николай Райнов 
- едно от най-значимите 
имена на българската ли-
тература и култура, е от 
малцината български ху-
дожници, чието изкуство 
е познато и високо оцене-
но в Париж. За творчест-
вото му са писали извест-
ните френски критици 
и интелектуалци Дора 
Валие, Морис Брюзо, 
свeтовно известният поет 
Рьоне Шар и Кристиан 
Зервос, импресарио на 
Пикасо. 
Изложбата представя 
малко известни в Бълга-
рия произведения на ху-
дожника, сериграфии и 
литографии. Те са създа-
дени в Париж, в различ-
ни периоди от живота на 
художника между 1945 – 
1973 г. и свидетелстват за 
развитието на творчески-
те му идеи, преминаващи 
в търсенето на една осе-
заема хармония на съз-
даваните от него форми. 
Боян Райнов става извес-
тен в Париж през 1945 г. 
с изложбата си в галерия 
«Ариел», в която показва 
цикъл цветни рисунки 
към книгата на Пол Елю-
ар «Зверовете и красави-
ците». За тях Дора Валие 
пише «Ах! Рисунките на 
скулптор! Те винаги го-
ворят много за творбата, 
те вече имат масата, имат 
ритъм, улавят светлина-
та. Те вече са тример-
ни...». Завършил скулп-
тура в Художествената 
академия в София през 
1945 г., установил се в 
Париж, Боян Райнов като 
цяло в изкуството си се 
стреми да постигне или 
да изрази перфектната за-
вършеност на творбата. В 
стила на произведенията 

му, известният френски 
критик и галерист Крис-
тиян Зервос, импресарио 
на Пабло Пикасо откри-
ва, че пластичните фор-
ми са предадени в раз-
витие – свободно, леко, 
т.е. с онази артистична 
лекота на естетическата 
емоция, която не познава 
граници за въображение-
то, и която не отнема от 
дълбокото им значение и 
идентичност. В изложба-
та са включени някои от 
литографии на рисунки 
от 1940-1942 г., издаде-
ни в албум от Кристиян 
Зервос, които са пред-
ставени в галерията му 
“Кайе д’Ар” през 1972-
1973 г. Особено ценни са 
сериграфиите от 1971 г., 
които художникът прави 
към ръкописните тек-
стове на френския поет 
Рьоне Шар. Наситени 
със символика, родени 
сякаш извън времената, 
образ и слово са споени 
в поетичната метафо-
ра. За големия талант на 
Боян Райнов в скулпту-
рата, Мориз Брюзо казва: 
«След предшествениците 
си, Боян единствено тър-
си осезаема хармония на 
създаваните от него фор-
ми...».
Произведенията на Боян 
Райнов са носители на 
неговата вътрешна твор-
ческа и духовна светли-
на. Магията от срещата 
с неговото изкуство се 
случва и сега, защото 
творенията му могат да 
вдъхнат живот на въобра-
жението и на сетивата ни. 
Откриване: 19 юни (втор-
ник) 11.00 часа Галерия 
„ТИХОТО ГНЕЗДО”
Пламена ДИМИТРОВА 
- РАЧЕВА
изкуствовед

Незаличим е в сърцата ни  споменът за твоята 
човечност, за твоята доброта, за неповторимото 
ти излъчване! Нека е тих и спокоен вечният ти 
сън! Дълбок поклон!

От близки, роднини и приятели от Каварна, 
Балчик, Варна и Добрич

На 17 юни се навършват
2 години от смъртта на
Димитър Желев


