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 * Обяви * Обяви * Обяви *

Ресторант Балчик
предлага всеки ден

различно обедно меню
и доставка по офисите

и домовете.
Тел. за заявка:

7 - 28 - 09
 0893 576 410

ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ
№3 от гаража 7.35; 8.30 - 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от
пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/
Балчик - Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25,
12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски
Балчик - Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски”
8.50; 10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00 (без неделя);7.30; 8.00;  8.30;  9.20;
10.30; 11.05; 11.40;12.00. 13.00; 13.20; 14:00;14.50;
15.20; 16.30; 17.10; 17.20;18.30;
Балчик - Варна 6.30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00;
11.04; 11.30; 12.30; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30; 15.09 (само с.
и н.) 15.30; 16.30; 17.20; 18.00; 18.30 (само петък и неделя);
19.30
Балчик -Шабла 8.30; 9.50/без с. и н./;13.20;16.00
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 10.24; 14.25
Балчик-Гурково-Тригорци  7.30; 16.15
Балчик-Дропла-Змеево 7.00; 15.00
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква 9.30; 16.05
ЖП информация Варна - тел. 052/63-04-14
Автобуси Балчик-София-9.45;21.30;тел.7 40 69
Автобуси Варна - София и Добрич - София
фирма “Юниън Ивкони” Балчик - Варна - В.Търново -
София 9:55h, 22:19 тел.:0879 356 232 София - Балчик
10:30h, 22:30h - www.union-ivkoni.com
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
"Лафи" - 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
АПТЕКИ
Аптека “Вива” - центъра, ЕТ Калоян Лазов,
тел. 7-22-50всеки ден от 8.00 - 18.00 ч.
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека "Фарма" - ж.к. "Балик" тел. 7-29-31
 8.00 - 20.00 ч. неделя: 8.30 - 12.30; 14.00 - 18.00 ч.
Аптека “ЕЛДИ’- партерен етаж на Медицински център
от пон.до петък от 8 до 20 часа, събота от 9 до 18.тел: 7 45 99
ДРОГЕРИЯ ‘АНИ, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. ТЕЛ;
0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна централа - тел. 7-26-91
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 от 9-11ч. 15-18ч. събота
9-12. поч. ден неделя. спешни случаи тел:75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /поликлиниката/
раб време 8-12; 15-18.30 ч. събота 9-12.30 ч.
GSM 0888/81-43-10
Д-р Димова -АГ  с видеозон, бл. 6 вх. Б, 17-18:30 ч.
Д-р Димов - хирургичен к-т, бл. 6 вх. Б, 17-18:30ч.
Д-р Прахалчева -Хирург  Хомеопатия 0887/484 957
Д-р Бекиров - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу
Полицията/; понеделник - петък от 13:30 до 17:30
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог
 GSM:088 8/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, вторник и пе-тък от 16 ч.
до 19 ч., дом. тел. 7-51-47,
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
работи със Здравната каса.
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
НОТАРИУСИ
Обретен Обретенов, ул. "Черно море"
тел.7-64-46; GSM: 0888/63-78-60
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
Георги Чолаков, ул. “Черно море” 33
GSM: 0888/ 62 40 33 Тел: 7 47 10 Факс 7 47 11
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27
8.00 - 12.00; 12.30 - 16.30

ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за
погребения - денонощно; изработва и монтира
паметници, снимки.
Отец Стратия - тел. 7 51 36
Отец Георги Петков - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще"П.Хилендарски"тел.7-26-11, 8.00 - 18.00;
събота и неделя - поч.дни
при ч-ще "В.Левски" тел. 7-20-86 с Интернет център
Частна книжарница “Рива 2” /до Музея/
ул. “Витоша” 2  Тел: 7 41 82 формуляри, ученически
пособия, канцеларски материали, книги
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;
ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 9.00-17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕРИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА тел.160
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛУЖБА
Паричен салон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00;   неделя - почивен ден;
тел. каса 8.00 - 18.00;
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
КАБЕЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ
"Херос Ком" тел. 7-50-24
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
 ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34
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Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”
Балчик можете да направите

във всички пощенски станции
на Общината и в книжарница

“Рива” / до Музея /
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Продавам
*Продавам  3-стаен апарта-

мент  в гр. Балчик , къща в с.
Кремена + 2,6 дка земя.

 Тел: 0878 796 174 /4-4/

       Купувам
*Купувам земеделска земя  в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змеево,
Дропла Тел: 0878 438 684,

0899 457 479

Разни
*Промоцията на книгата

“Жироскопна изповед” от
Г. Йовчев ще се състои на
8-ми юли 2011г. от 18:00ч.
в Худ. галерия - Балчик.
Канят се да присъстват
всички любители на
литературното изкуство.

*От 1-ви юни 2011г. д-р
Пламен Владов работи в
кабинета си на ул. Б. Янев
срещу бл. 34 в ж.к Балик и
записва пациенти по
здравна каса. Работно
Време - понеделник, сряда
и петък от 14:30 до 20:30;
вторник и четвъртък от
7:30 до 13:30; съботаи

неделя - на повикване на тел
0893 90 88 36, 0893 90 88

38, 0898 41 98 15 /10-3/

*Пивница “Червените
камъни” търси да назначи
готвачка за постоянно.

Тел: 0895 700 568, 0898
634 461.                        /2-2/

*Търся почасова работа
след 20:00ч. “камериерка, чи-
стачка, миячка, детегледачка.

Тел: 0897 404 057 /10-2/
*Монтаж на домофонни

уредби и SOS ел. услуги
Тел 0887 635 71 /10-4/
*Монтаж, ремонт и про-

филактика на климатици -
всички марки. Вентилация
и соларни системи. Ел инс-
талации, окачен таван, зи-
дария, хидроизолация.

Тел: 0884 985 983 /5-1/
*Заменям апартамент 73

кв.м в ж.к Балик, бл.12 за гар-
сониера срещу доплащане.

Тел: 0885 428 367  /10-7/
*НСИ изплаща в Банка

ДСК хонорари на всички пре-
броители, консултанти и др.
сътрудници в преброяването.

Същите трябва да попълнят
данъчни декларации в ОбА.

*Продавам четири двой-
ки фазани по 40 лева двой-
ката.

Тел. 0899 836 964
*Рекламна агенция

“BKdesign” Компл. “Мари-
на Сити” предлага; Пред-
печат и печат, визитки, фла-
ери, брошури, плакати, су-
венири, надписи от фолио,
транспаранти, знамена, та-
бели, светещи табели, обем-
ни букви, облепяне на ав-
томобили, билбордове.

 Тел :0888 94 25 23 0885
97 91 10  /10-4/

bkreklama@gmail.com

Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

ОВЕН
Времето ви ще е твърде ценно, затова

организирайте добре ангажиментите си.
Имате работа за вършене, която в крайна
сметка ще ви носи много дивиденти за в

бъдеще. В даден момент ще трябва да отстъпите от
мнението си, за да избегнете конфликтна ситуация. Човека
до вас има нужда от вниманието ви.

ТЕЛЕЦ
Чудесно начало на седмицата. Дори и за

ваша изненада предложенията ви ще се
приемат добре и веднага ще бъдат
предприети стъпки към осъществяването

им. Имате нужда от повече работа тези дни.
Съсредоточени сте и това ви носи желания успех. В личен
план ви очаква сериозен и полезен разговор.

БЛИЗНАЦИ
Финансови успехи ще отвлекат

вниманието ви от интимната сфера. Все пак
може би някои от вас ще забележат
вниманието, с което ви дарява

привлекателна личност от противоположния пол. Не
пропускайте шанса си, може да съжалявате. Някои от вас
се насочват към мащабни покупки, планирани отдавна.

РАК
Упоритата и всеотдайна работа ви носи

желаните резултати. Спокойният и
предразполагащ подход ви помага да
постигнете разбирателство с околните.

Откриват ви се чувесни възможности за финансови
постъпления. Добри приятели ще се погрижат за отличното
ви настроение. Начало на нова връзка за някои от вас.

ЛЪВ
Не се разсейвайте с дреболии. Предстоят

ви дела, които ще изискват от вас пълна
отдаденост. Влезте във форма и не губете
време. Личните ви ангажименти ще отнемат

голяма част от времето ви, но със сигурност е за добро.
Върнете сигурността си в нещо, ако то наистина означава
много за вас.

ДЕВА
Тази седмица се доверете на интуицията

си. В определени случаи ще се чудите как
да постъпите и прозорливостта ви ще се
окаже доста полезна - вашият таен съветник.

Не се старайте да предвидите всичко - едва ли ще успеете,
но бъдете доволни от попаденията си. В определени
моменти сте прекалено критични към себе си.

ВЕЗНИ
Тази седмица е подходяща за всякакъв

вид дейност, особено ползотворна е за
онези от вас, които контактуват с много
хора. Успявате да се справите с

всевъзможни ситуации единствено и благодарение на
бързата си мисъл. Печелите уважението на хората около
вас. Очаквайте добри новини, свързани с пътуването на
близък човек.

СКОРПИ ОН
Тази седмица сте привлекателни за

противоположния пол. Внимавайте това да
не наруши работоспособността ви или
плановете ви. Не се поддавайте на мисли,

които ще дестабилизират душевното ви равновесие. Очаква
ви решаващ разговор с важен за вас човек. Бъдете готови
да чуете съвсем неочаквани неща.

СТРЕЛЕЦ
Тази седмица ще е динамична и

изпълнена с разнообразни преживявания.
Подходете с чувство за хумор към
несгодите и не се поддавайте на колебание

относно важни въпроси. Действайте уверено и обмисляйте
всяка своя стъпка. Установявате контакти с важни хора, с
които впоследствие ще имате съвместна работа.

КОЗИРОГ
Деловите ви срещи ще бъдат особено

ползотворни. Умеете да бъдете убедителни
и това ще е акцентът на успеха ви. Бъдете
добре информирани за нещата, с които се

занимавате, за да не изпаднете в неловка ситуация. Близък
човек има нужда от емоционалната ви подкрепа. Очаква
ви спокойна вечер у дома.

ВОДОЛЕЙ
Действайте решително и не се колебайте

да изложите възгледите си. Шансовете са
на ваша страна, затова бъдете сигурни в
успеха на начинанията си. Проверявайте

всяка информация, която е необходима за работата ви. Не
излагайте на риск нещо, което вече сте постигнали.
Получавате ценен съвет.

РИБИ
Възможно е да ви се наложи да се спра-

вите с доста неприятности, но в никакъв
случай не трябва да се отчайвате. Бъдете
сигурни, че това са преодолими пречки и

те с нищо не застрашават бъдещия ви успех. Необходимо
ви е повече търпение. В личен план действате смело и
имате значителни успехи.              /Балчишки телеграф/

Животът е река, в която
има обич и болка, радост
и тъга. С приливи и спа-
дове следва своя път. Вър-
вях по течението на река-
та, водена от стихията на
живота, с желанието да
проследя пътя до девето
поколение на Кръстевия
род.          И успях. Истори-
ята на един многовековен
род описах в книгата ” Ре-
ката на живота ”, за да зна-
ят следващите поколения
своите корени. Представих
книгата на потомците на
рода ни през месец август
2010 г. Над 400 човека до-
йдоха в центъра на гр.
Балчик, уважиха труда ми.
Веселихме се, празнувах-
ме. Обещах им следваща-
та среща да е във Фантъна
Маре/ Башпунар/, както
преди две десетилетия по
Великден. Отново с авто-
бус и автомобили от раз-
лични краища на страната
прекосихме границата на
Румъния.

Преди повече от век и
половина Кръстьо Стоя-
нов идва по тези земи,
край Тулча. Напуснал ро-
дния си град Сливен след
като турчин удавил по-
малкото му братче в река-
та. Закърмен с борчески
дух и справедливост, уча-
ствал активно в народноо-
свободителната борба.
Малко преди освобожде-
нието на България свърз-
ва живота си със Стоянка.
Създават семейство и свой
дом в Тулча. Раждат им се
девет деца: Стоян, Жельо,
Иванка, Марийка, Парас-
кева, Иван, Фотин, Петър
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и Донка. По-късно си ку-
пуват къща и воденица в с.
Башпунар, не далеч от
Тулча. Селото е заобико-
лено от всички страни с го-
ра, през него минава река.
Дълги години Кръстьо и
Стояна живеят в своя свят,
с воденицата и многолюд-
ната си челяд, той до 90, а
тя до 107 години.

След Крайовската спого-
дба, осем от децата им се
връщат в България. Само
синът им Петър остава да
живее в Башпунар със се-
мейството си в бащината им
къща. Днес неговите деца и
внуци ни посрещнаха мило
и сърдечно в дядовата къ-
ща. Посрещна ни и най-
възрастната жена от рода:
96-годишната Елена Желе-
ва. Тръгнахме към нея да я
поздравим и й целунем ръ-
ка. Тя се вълнуваше, търсе-
ше с поглед сестра си Ма-
рия, която идваше с нас от
България. Двадесет и две го-
дини сестрите не бяха се ви-
ждали. Бяхме им осъщест-
вили виртуална връзка по
Интернет миналата година,
но срещата им на живо бе-
ше трогателна. Прегърнаха
се. В уморените им очи тре-
птяха пламъчета, удавени в
сълзи от радост. Портите на
двора бяха широко отворе-
ни. Пред нас се извиваше
дълга маса, чийто край сти-
гаше до самата къща. Раз-
мерите й бяха достойни за
книгата на Гинес. Символи-
чно масата бе застлана с ед-
на покривка, за да седнем за-
едно стоте деца на едни ро-
дители, събрали се от две
различни държави. Върху

масата имаше пролетни
цветя и червени великденс-
ки яйца. Изненадващо за нас
беше появата на Отец Гри-
гориу. Всички се събрахме
около масата. Слънцето жа-
реше лицата ни. Свещени-
кът отслужи тържествен во-
досвет за здраве на рода ни
и поръси със светена вода
всеки от нас. С упокойна мо-
литва почетохме паметта и
на тези, които не са между
живите. Подарихме икона
от България за храма в Ба-
шпунар. Поклонихме се на
гроба на прародителите ни.
После се събрахме около
голямата семейна трапеза,
вдигнахме тост и се позд-
равихме с ” Христос Възк-
ресе”и “ Христос амвиаца”.
Домакините ни сервираха
традиционни техни ястия,
домашно приготвени с мно-
го вкус, домашна ракия и
вино. От изворчето до къ-
щата ни сервираха изстуде-
на бира. Всичко беше есте-
ствено, богато и в изоби-
лие. Характерно за Кръсте-
вия род е, че са музикални и
весели хора. Възрастна же-
на от Добрич молеше бра-
товчедката си, народна пе-
вица и солистка в ансамбъл
” Хайде, Радке, запей, пока-
жи им какво можеш, подлу-
ди ги, разтърси ги, вдигни
ги на крака…” Певиците за-
пяха акапелно и ние се при-
съединихме към тях. Мно-
го песни се изпяха: народ-
ни, патриотични, забавни.
България беше в сърцата
ни. Чувствахме се деца у до-
ма си. Песни, смях и детски
глъч огласяха простора, ка-
кто някога многолюдната
челяд на комитата. Езикова-
та бариера не ни пречеше
да се разбираме. Градусът
на настроението се покачи
на всички ни, когато дойде
месният селски учител с
акордеона си. Той имаше
богат репертоар от песни и
музика на румънски, бъл-
гарски и украински език.
Играха се кръшни хора и
ръченици, пироника, каза-
чок и други танци. Беше ве-
село и забавно. Не искахме
да се разделяме. Обещахме
си нови срещи и то до ско-
ро. А аз благодарих на Бо-
га, че ми дари един от най-
красивите дни с любовта на
моя майчин род.

                Цонка Сивкова




