
Баба Николина Кантимирова /91 г./, избрана 
преди две години за “Общественик на годината” 
получава мартенски подарък от г-жа Димка 
Малева, председател на Клуб “Хинап” Балчик.                   
                                                 Фото: Маруся КОСТОВА

ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

На 7  ноември  2018 
година в гр. ЧадърЛунга, 
АТО  Гагаузия, се проведе 
научно-практическа кон-
ференция на тема «Пър-
вата световна война 1914 
1918 гг. в историята на 
Южна  Бесарабия».

Форумът бе органи-
зиран  и проведен от ин-
формационно-консулта-
тивния  център «Диалог» 
(Комрат), Института за 
културно  наследство на 
Министерството на об-
разованието, културата и 
инвестициите, Научното 
дружество на българисти-
те в Република Молдова и 
фонда «Руски свят, Русия.

О р г а н и з а ц и о н н и я т 
комитет бе оглавен от 
Светлана Николаевна 
Капанжи, координатор 
на проекта «Да възро-
дим паметта  заедно», 
директор на ИКЦ «Диа-
лог». Модератор на на-
учно-практическата кон-
ференция, посветена на 
военнитесъбития (1914 
– 1918) и участието в тях 
на бесарабци, бе ученият 
Иван Думиника – научен 
сътрудник на Института 
за културно наследство 
към Министерството на 
образованието, културата 
и инвестициите на Репу-
блика Молдова.

В сградата на държав-
ната администрация на 
район ЧадърЛунга, АТО  
Гагаузия, където се про-
веде националната кон-
ференция, бе разгърната  
фотоизложба «Родените 
в Буджак -  герои и учас-
тници в Първатасветовна 
война 1914 – 1918 гг.».  
Снимките от войната на 
бесарабци и фотосите на 

върнали се живи по домо-
вете и живели десетки го-
дини достоен живот, бяха 
разгледани с голям инте-
рес от представителите 
на Молдова, Украйна и 
Русия.

   След поздравителни-
те адреси към участници-
те във Форума на Вален-
тина Кара – председател 
на ЧадърЛунгския район, 
АТО Гагаузия, Андрей 
Кибарев – и.д. зам.-пред-
седател на Русийския 
център за наука и култу-
ра в Република Молдова, 
от гостите и домакини-
те бяха изнесени над 20 
научни, изкуствоведски, 
публицистични и краев-
едски  доклади.

Интересни и съдържа-
телни доклади на кон-
ференцията изнесоха 
историците Анатолий Пе-
тренку, Иван Грек, Диана 
Никогло, Иван Думини-
ка, филолозите Надежда 
Кара, Татяна Зайковская, 
изкуствоведите Наталия 
Юрченко и Алла Частина, 
краеведите Федор Куру, 
Николай Куртев, Дими-
тър Боримечков, журна-
листът и общественик 
Олег Косъх и др. 

   След завършването 
на научно-практическата 
конференция «Първатас-
ветовна война в истори-
ята на Южна Бесарабия» 
участниците ѝ положиха 
цветя пред Паметника на 
загиналите войни през 
1914 – 1918 година , кой-
то се намира в Парка на 
Победата, муниципий Ча-
дър Лунга.

ДИМИТЪР 
БОРИМЕЧКОВ 

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам * Давам къща под наем 
целогодишно, обзаведена 
тел. 0886690650 в Балчик                      

                                    /50-2/
* Търся квартира /

гарсониера, апартамент, 
стая/ целогодишно в ж.к. 
„Балчик“ Балчик. Тел. 
0885 079116                       

                                      /4-4/
* Сдружение „Българ-

ско наследство“ Балчик 

* Продавам част от 
къща в центъра на Балчик. 
Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 
тел. 0897 617 426                         

                                /10-8/
* Продавам апартамент 

в бл.2 ж.к.“Балик“ Балчик  
тел.0898 440 709                         

                                  /10-8/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 

организира екскурзия по 
родните места: Констан-
ца, Сараюрт, Саръгьол, 
Бая, Еникьой, Тулча. 2 
нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разходи. 
Екскурзовод: Иванка 
Унгуряну. Цена на екс-
курзията .150 лв. Тел. 
за справки и записвание 
0887983113 /Деспина 
Маринова, водач/, НА 
ПРОЛЕТ

* Продавам ябълки, 
екологично чисти, бъл-
гарски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Ако желаете фо-
тосесия, заповядайте
в рекламна агенция
“КОНТРАСТ2018”Град
БалчикУл.Д-рЗлатко
Петков 34АТел: 0878
247581/0886461492

Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/
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с п р а в о ч н и к
РАЗПИСАНИЯНААВТОБУСНИЛИНИИ№1,№3,№2ИБАЛЧИК-

АЛБЕНА
„ПЪТНИЧЕСКИПРЕВОЗИ”ЕООД,0894667450
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№1
Новогробище–ПлощадРибарски
07.15,09.45,11.15,13.15,14.05,16.15,17.45
ПлощадРибарски–Новогробище
07.40,10.20,11.40,13.40,14.30,16.40,18.10
*Линия№1сеизпълнявацелогодишно
* Маршрут на линия №1: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен 

съд – Елпром – Тунджа /сп.3/ – Тунджа /сп.2/ – Тунджа /сп.1/ – Камчия – 
кв.Левски – Р.Даскалов – СОУ “Хр.Ботев” – спирка на ул. „Черно море” /до 
бивша автогара/  – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№3
Новогробище–ПлощадРибарски
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*,16.30,17.00,17.30,18.30,19.30,20.30,21.30,23.30;
ПлощадРибарски–Новогробище
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*,17.00,17.30,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,24.00
*Линия№3сеизпълнявацелогодишно,без20.30,21.30и23.30,които

сеизпълняватот01.07до31.08.вкл.
*ОтНовигробища08.00,09.00,12.00,13.00,16.00иотпл.Рибарски

08.30,09.30,12.30,13.30,16.30сеизпълняват безсъботаинеделяпрез
периода01.09-30.06

* Маршрут на линия №3: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен съд 
– Елпром – ОУ”Антим I” – Средна гора – Варненска – кв.Левски – Аквилон 
– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№2
Балчик–Тузла
08.30,09.30,12.00,14.00,16.00,18.00
Тузла–Балчик
09.00,10.00,12.30,14.30,16.30,18.30
*Линия№2сеизпълнявавпериода15.06–15.09
* Маршрут на Линия №2: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Р.Даскалов – спирка 

на ул. „Черно море” /до бивша автогара/ – Център – пл.Рибарски – Тузла 
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯБАЛЧИК–АЛБЕНА–

БАЛЧИК
Балчик–Албена/лятноразписание15.06-15.09/
07.25,08.15,08.45,09.45,10.15,11.15,11.45,12.45,
13.15,14.15,14.45,15.45,16.15,17.15,17.45,19.15;
Албена–Балчик/лятноразписание15.06-15.09/
08.00,09.00,09.30,10.30,11.00,12.00,12.30,13.30,
14.00,15.00,15.30,16.30,17.00,18.00,18.30,20.00;
Балчик–Албена/зимноразписание16.09-14.06/-07.20,08.15,12.15,

17.15
Албена–Балчик/зимноразписание16.09-14.06/-09.00,13.30,16.30,

18.10
* Маршрут на Линия Балчик – Албена: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Аквилон 

– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски – Двореца – Сборно 
място – Хоризонт – Бадема – Лозята – Зл.рибка – Орехите – Лагера – Фиш-
фиш – Бариера – Албена 

АКТУАЛНАИНФОРМАЦИЯЗАРАЗПИСАНИЯТАНАМЕЖДУСЕ-
ЛИЩНИТЕАВТОБУСНИЛИНИИ–АВТОГАРА БАЛЧИК: 0893 590060
Интернет сайт: http://avtogara-balchik.free.bg

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 – ГРА-
НИЧАР
/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

Два мартенски турнира 
по шахмат в Балчик

Първата  световна  война  в  
историята  на  Южна  Бесарабия

На 2 и 3 март в хотел-
ски комплекс ’’Бяла къща’’ 
гр.Балчик се проведоха 
два турнира по шахмат. 
През първия ден сили ме-
риха децата за Втора дет-
ска купа’’Балчик’’. Участ-
ваха 12 деца от Балчик и 
Варна.

 След оспорвана бит-
ка се стигна до следното 
класиране: 1.Мартин Ди-
митров/Варна/-4т. 2.Рай-
чо Милев/Професора/ 
- 4т. 3-4м.Стефан Узунов 
и Григор Начев-3.5т. За 
всички деца бяха осигу-
рени награди- шахматни 
книги и списания. Първи-
те трима получиха медали. 
Победителят получи ори-
гинален плакет,изработен 
от БК Дизайн-гр.Балчик.

 На следващият ден се 
проведе открит турнир – 

IV мемориал ‘’Тихомир 
Енчев’’.   Участваха 17 
човека от Балчик и Ва-
рна. Изиграха се 6 кръга. 
Контролата за игра беше 
25 мин. на човек. Побе-
дител стана NM Минко 
Шишков- 5т. 2м. Пламен 
Петров/Балчик/- 4.5т; 
3м.Даниел Стоянов-4.5т. 
4. Росен Михалев-4.5т.  

 При децата пър-
ви е ‘’Професорът’’ -Райчо 
Милев, който успя да пре-
бори сериозната конку-
ренция от Варна. 2м. Да-
ниил Енчев/Балчик/, 3-то 
място за Григор Начев/
Варна/. 

 При пенсионери-
те :1.Тошко Григоров 
2.Христо Митев 3.Христо 
Генчев. За всички призьо-
ри бяха осигурени парич-
ни награди. 

 Благодарности за хо-
рата, с чиято подкрепа се 
проведоха двете състеза-
ния: Кооперация  ’’Черно 
море - Балчик’’, с предсе-
дател  г-н Младен Марти-
нов, БК „Дизайн”- г-н Иво 
Иванов и хотелски ком-
плекс ’’Бяла къща’’- г-н 
Суслан Кокаев и г-н Вик-
тор Каменов. 

 Бих искал да завърша с 
една мисъл: „ Започни да 
правиш това, което най-
много желаеш, още сега. 
Животът няма да трае 
цяла вечност. Имаш само 
този момент, блeщукащ 
като звезда в ръката ти и 
след това разтапящ се като 
снежинка” /Сър Френсис 
Бейкън/

Красимир КИРЧЕВ
Председател на ШК 

„Балчик”

Мартенско настроение в 
клуб „Хинап” Балчик

Събиране в Клуб „Хинап”, 
с председател Димка Ма-
лева, беше организирано с 
акцент върху трите празни-
ка: 1 март, 3 март и 8 март. 
Освен за Баба Марта и за 
Националния празник 3 
март, се говори и за жените 
– майки на великите бълга-
ри Васил Левски и Христо 
Ботев.  Отново интересен 
материал беше поднесен от 
библиотекарката Магдалена 
Върбанова, която  разказва  
увлекателно за живота на 
великите българки, родили 
велики синове.  
Мартенското празнично на-
строение,  обхванало Клуб 
“Хинап”, накара жените 
да подготвят изненади и 
обилна почерпка. Всяка 
беше подготвила и красиво 
оформила подарък, без да 
знае на кого ще се падне. 
Почерпихме се с лакомства-
та, солени и сладки, при-
готвени от присъстващите, 
повече от 30 жени, всяка 

от които се беше постарала 
да покаже кулинарното си 
майсторство и да го поднесе 
красиво. Импровизираното 
раздаване от Димка Малева 
на подаръците – изненади 
беше придружено с много 
песни, вицове, анекдоти, 
както и с поезия. Свои сти-
хове прочете Росица Же-
лязкова, а най-много песни 
изпяха Иванка Стоянова, 
Пенка Велчева и Адвие 
Мехмедова, която рецитира 
наизуст баладата „Хаджи 
Димитър”. Изявиха се като 
майстори на вицовете и 
анекдотите Янка Обретено-
ва и Нели Арабаджиева. 
Сред кулинарните шедьо-
ври имаше един тиквен 
кекс, който напомни Праз-
ника на тиквата в клуб „Хи-
нап” през миналия месец. 
Какво ли ще замисли Димка 
Малева, а нейните подглас-
нички ще организират през 
месец април ?
               Мария АНДРЕЕВА

 70 г. от рождението на поета Йордан Кръчмаров
ВБЕЗДНИТЕКРАЙКАМЕН
БРЯГ
ЙорданКРЪЧМАРОВ

Сред девствения свят, през булото 
на чистотата,
нахлуваше снагата ми в усоето 
потръпващ полумрак.
Зовеше ме безмилостният глас на 
тайните и чудесата,
останали по дъното на този 
грешен, еретичен свят.

Нахлувах във утробата, където се 
зачеваха делфини.
Докосвах с пръсти раци, вкопчени 
в любовен танц.
Кълба от водорасли разплитаха 
тъмнеещи вериги.
В ръждива пяна чезнеше на 
мидите седефеният гланц.

И гръмна тишината като ехо от 
Великденски камбани.
Припламва на спирали последната 

надежда за живот.
В отчайващите бездни, под роя 
на демонски кошмари
отваряше клепачи в тинята 
страхотното око на гроб.
 
Разклатиха се в мрака мощите на 
призрачни гробари.
Окото спусна мигли от 
демонични, странни пипала.
Това е краят… Тук рухваха 
човешките представи.
От всичките посоки на Вселената 
оставаше една.

Нагоре! Все нагоре! Към огнения 
взрив на светлината!
О, Боже! Дали ще имам сили, 
дали ще ми достигне дъх
да зърна слънцето и да усетя с 
устните си топлината
на каменния бряг, покрит с петна 
от сол и златен мъх?

1984
Резерват „Яйлата” с.Камен бряг


