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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
Те ле фон на цен т ра ла - тел. 7-26-91; 
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
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
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
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

Цени за публикации
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на 

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни 

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%

Разни
*Из ку пу вам зе мя в об щи-

ни те: Бал чик, Ка вар на, Ша б-
ла, Г.То ше во и Вар нен с ка об-
ласт. По д го то в ка на до ку мен-
ти. Тел: 0885 83 83 54, 0579 7 
70 11                               /45-8/ 

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар-
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. Тел: 
0887 240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                            /5-5/

*Ку пу вам зе ме дел с ка зе-
мя в об щи на Бал чик, Ка-
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 
79083                           /10-10/

Ку пу вам 
 * Обяви * Обяви * Обяви * 

глеждане на гъби. Тел: 0898/56 
45 02                                /10-7/

Продавам 

*Продавам апартамент в 
ж.к.“Балик“, обзаведен, с кли-
матик и гараж. Тел.0895 714 39
4                                           /1-1/

* Продавам апартамент в 
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 263308 
Тодор Тодоров                        /3-3/

* Продавам метално бунга-
ло , 700 кв.м., ток и вода, на 
главен път. ул.1 № 57, над Пом-
пена станция, в.з.“Кулака“. 
Тел.0888001106                  /3-1/

*  Про д а в ам  к ъщ а  в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. Из-
годно. Тел. 0884474858 Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со ко ло-
во къ ща, с при ле жа ща площ 
1718 кв. м. 2. Гра дин с ка площ 
в с. Со ко ло во, без по с т рой ка, 
1500 кв. м. Два та пар це ла са 
съ се д ни. Це на по спо ра зу ме-
ние. Тел: 052/ 34 19 81; 0899 42 
33 28                                          /7-4/ 

* Про да вам из го д но пар-
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, 
на ул. “Ст. пла ни на” до по-
жар на та и ле ти ще Бал чик с 
ли це на ас фал тов път. Стара 
цена 25 000 лв., нова цена 
20  000 лв. Тел:0889/61 47 
62                                      /10-7/

*Продавам голям ап. в ж.к 
Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 440 709

*Прод а в ам  т ри с т а е н 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     /10-7/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент в 
Балчик, бл.35. Тел.089669269
9                                         /10-9/

*Продавам двустаен апар-
тамент в Балчик, на ул.”Черно 
море”.Тел.0896 692 699                                                                                    

                                   /10-10/
* Продавам дворно място 

в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-6/

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с дър-
вена барака и постройка за от-

*  З а м е н я м  и з ц я л о 
ремонтиран  апартамент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-1/

*  Продавам  двустаен 
апартамент. Цена 50 000 лв. 
Тел. 0887 98 3113             /10-1/

* Давам под наем или 
п р од а в ам  с т р о и т е л н о 
скеле. Цена по договаряне. 
Тел.0896611789               /1-1/

* Хотел „Елит Палас и 
Спа” град Балчик организира 
тренировки по плуване. Тел. 
0899949470 и тел. 08970016
15                                     /1-1/

* Хотел „Елит Палас и 
Спа” град Балчик набира 
персонал за зимния сезон. 
Тел. 0897001617                  /1-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к .с . ,  НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                         /6-3/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) два 
парцела от 1718 кв. м. и 
1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 33 
28                                        /7-5/

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

Такова обръщение към ру-
ския народ буди уважение 
като към по-голям брат, дори 
като братска любов. Такова 
чувство е взаимно между 
двата народа, защото имат 
много общо помежду си – 
език, писменост и религия, 
но не и като народност, за-
щото произходът на прабъл-
гарите и от там на българите 
като цяло не е славянски, но 
това е друга тема. 
Въпросът е дали управници-
те на руския народ питаят съ-
щите чувства? За съжаление 
многобройните им действия, 
в ущърб на българския на-
род, от векове насам доказват 
точно обратното. Импер-
ските амбиции на всичките 
правителства на върхушката 
на Русия, с всичките ѝ превъ-
плъщения, не мислят изобщо 
за народите, чиито територии 
са заграбвали през вековете. 
Така е и с българския народ, 
който трябваше да се съобра-
зява с плановете на окупа-
тора и да играе по неговата 
свирка. 
Да вземем например послед-
ното отбелязване на 144- го-
дишнината от гибелта та 
Васил Левски. В архива на 
Найден Геров се съхранява 
кореспонденция, която сви-
детелства за отношението 
на официална Русия към 
Левски и неговите сподвиж-
ници. Заради сакралното 
русофилство, мутирало по-
късно в съветофилство, тези 
документи упорито са пре-
мълчавани, защото са част 
от драмата, разигравана през 
1872-1873 год. Турското пра-
вителство още не е усетило 
дейността на Апостола за 
революционните комитети из 
страната, но Руските тайни 
служби вече го държат под 
око. Причината е, че „Някой 
си комита” върши нещо на 
своя глава, и то, представете 
си, без да съгласува дейст-
вията си с азиатския депар-
тамент на външното минис-
терство, без благословията 
на Дядо Иван.      Вицекон-
сулът писал в свое писмо, 
че „Дяконът дето ходи, все 
иска да му дават пари за хар-
чилък”. Това е най-гадното 
петно, лепнато на Апостола 
от Найден Геров, който дори 
не е знаел значението на ду-
мата „Дякон” и го е изричал 
„Дяко”. Във вестник „24 
часа” от 18 февруари 2015 г. 
има статия „Защо Русия не 
спаси Левски?”Там е цити-
рано  обръщението на тур-
ското правителство към Граф 
Игнатиев и представителя на 
Великобритания в Истамбул, 
след залавянето на Левски, 
дали Левски има някакво 
значение за тях, а Игнатиев 
отговаря, че не само няма 
значение, но има вреда за 
българския народ, тъй като 
го излага на смърт и унищо-
жение. Българският народ се 
уповава единствено на Дядо 
Иван за освобождението си. 
Русия няма да прости слова-
та на Васил Левски, че за ос-
вобождението на българския 
народ не му трябва Русия, 
като е казал „който ни осво-
боди, той ще ни пороби”. 
Аз мисля, че ако не беше обе-
сен Васил Левски, то Април-
ското въстание щеше да се 
вдигне в цяла България, а не 
само в един окръг и още то-
гава щяхме да бъдем освобо-

Детски шах турнир във Варна

На 26.02.2017г. в Дво-
реца на културата и 
спорта гр.Варна се про-
веде детски турнир от 
веригата’’Веселин Топа-
лов’’. В него взеха участие 

27 деца от Балчик, Варна, 
Бургас, Добрич и Вълчи 
дол.Те бяха на възраст от 
8-14 г.  Представители на 
ШК ’’Балчик’’ бяха Райчо 
Милев -‘’Професора’’ и 

Даниил Енчев. Страхотно 
представяне и на двамата. 
Дани стана шампион до 
12 г. , а Райчо - първенец 
до 14 г. Шахматът възпи-
тава децата на самостоя-
телно мислене.
Ние, като родители и въз-
питатели, трябва да нау-
чим подрастващото поко-
ление, как, а не какво, да 
мислят. 
На 5 март от 10.00 ч. ШК 
‚‘Балчик‘‘ организира от-
крит турнир - 2-ри мемо-
риал ‚‘Тихомир Енчев“. 
Турнирът ще се прове-
де в залата на клуба, на 
ул.”Дионисополис” № 3.

Красимир КИРЧЕВ

БРАТУШКИТЕ
дени без чужда помощ. 
Нима гърците и сърбите 
са по-борбени от бълга-
рите , та се освободиха 
50 години преди нас - 
ето действията на Русия 
в наш ущърб. 
След елиминирането на 
Левски, Русия саботира 
и Априлското въста-
ние, именно с цел да не 
успее. Спомнете си и 
историческите доказа-
телства за саботирането 
на Съединението през 
1885 год. Бунтът на по-
робените българи също 
така няма благословията 
на имперската политика, 

нещо повече-засяга честта на 
нейната дипломация, която 
се има за покровителка на 
християните на Балканите. 
За да осуети евентуален ус-
пех на това въстание, Русия 
всява междуособици в стра-
ната и района. Целта е да раз-
едини силите на целокупния 
разбунтувал се народ, за да 
бъде унижен. А как постига 
това? – Внушава на Сърбия 
война между нея и Турция, в 
която да се включат и българ-
ски четници. Така във въс-
танието не участват четите 
на Панайот Хитов и Филип 
Тотю, купени с франкове. 
Това пъклено дело извършва 
Михаил Черняев-руски глав-
нокомандващ в Сърбия. Но-
вият истински представител 
на четниците става Христо 
Ботев. На 7 юли 1868 г. Ду-
нава минава четата на Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа. 
По същото време и Желю 
войвода се стяга за подвиг.С 
намален състав, поради 
предателството на Панайот 
Хитов, хаджидимитровци 
са разгромени. Желю пък е 
арестуван преди да потегли 
и по тази причина четата на 
Христо Ботев е предварител-
но обезкървена. Ако не беше 
дългата ръка на Азиатския 
департамент, щеше да има 
двойно повече юнаци. Всич-
ки българи, които участват 
в Сръбско – Турската война 
са излъгани. Комшиите пре-
следват само своите интере-
си и нехаят за въстанието в 
България. Русия лицемерно 
използва кланетата, за да раз-
буни европейското общест-
вено мнение и обявява така 
наречената Освободителна 
война.
   Между другото убийство-
то на Христо Ботев е пак от 
руски агент в четата му, уж че 
са се скарали дали да продъл-
жат в България или да отидат 
в Сърбия.
   Русия е изхарчила 762 000 
франка за подривна дейност 
в България. „Рубладжиите”-
съвременните русофили, са 
купувани в твърда валута.
Вижте красноречивите от-
говори в статията на Захари 
Стоянов „Кой” от 1886 год., 
посочваща Русия като враг 
на България: „Кой въстана 
срещу нашето свещено дело 
Съединението на България? 
Кой отчисли българския княз 
от редовете на армията? Кой 
си дръпна от нашата войска 
офицерите, които хрантути-
хме, с единствената цел да ни 
съсипе войската, когато тя се 
намираше на път за бойното 
поле?  Кой насъска сърбите 
да ни нападнат?  Кой открад-
на княза от Софийския палат, 
когато на неговата глава още 
не бяха изсъхнали лаврови-
те венци от Сливница? Кой 
изпрати подир няколко дена 
подлия генерал Каулбарс да 
развращава, подкупва и вдига 
бунтове в България /гарнизо-
ните в Русе, Бургас, Сливен и 
др.), щото по този начин да се 
отвори път за чужда окупа-
ция? Кой…кой…и т.н , за да 
се отчае българския народ и 
да каже „елате ни спасете”?!
   Русия – нашата фатална 
освободителка, покровител-
ка, братската, християнската 
и великата Русия, с която сме 
една вяра!”
                                                                                                                                     
                               Иван МАЛЕВ

От 1 март 2017 г., От 1 март 2017 г., 
заповядайте заповядайте 

в новооткрития СЕРВИЗ ЗА ГУМИ  в новооткрития СЕРВИЗ ЗА ГУМИ  
„ ДЕМ АВТО” ЕООД- Деян Енчев, „ ДЕМ АВТО” ЕООД- Деян Енчев, 

с адрес: град Балчик, с адрес: град Балчик, 
ул. „Варненска”,ул. „Варненска”,

 Промишлена зона, граничещ с  Промишлена зона, граничещ с 
бетонов възел „Стимекс” ЕООД!бетонов възел „Стимекс” ЕООД!

НАТО в Черно море
Увеличаване на присъстви-
ето на НАТО в Черно море, 
като тема на разговор, оз-
начава повече учения. Това 
заяви по време на прескон-
ференция служебният ми-
нистър на отбраната Стефан 
Янев, предаде репортер на 
Агенция „Фокус”. „Такъв 
тип учения се провеждат от 
години и това се прави ре-

гулярно”, обясни министър 
Янев.
По думите му всичко се из-
вършва спазвайки установе-
ните международни режи-
ми. „Няма случай, в който в 
учение да са участвали не-
черноморски държави, тех-
ните кораби да са прекарали 
във водите на Черно море 
повече от 21 дни”, обясни 

служебният министър на 
отбраната. Той подчерта, че 
отбраната ни е преди всичко 
наша отговорност, но тя се 
осъществява съвместно от 
страните-членки на НАТО. 
„Графикът на учения е доста 
богат и това е добра новина 
за Българската армия”, заяви 
още министър Янев.

Да си спомнимДа си спомним
за за 

Никола Петров Никола Петров 
Гунчев Гунчев 

На 02.03.2017 г. На 02.03.2017 г. 
се навършват се навършват 

13 години от смъртта му. 13 години от смъртта му. 

Светла му памет Светла му памет 
                                        От семействотоОт семейството


