
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

„Не ми беше много 
шумът, малко ми беше 
тишината в големия 
град“, повтаряше непре-
къснато. Големият град, 
който го бе обожествил 
и после линчувал със 
забрава. Изискват се 
мъдрост и сила да по-
несеш залеза. Той не ги 
притежаваше в цялост. 
Но беше цял и завършен, 
в прекрасно равновесие 
със себе си. Необясни-
мо как беше надскочил 
ужасната тегоба да се 
самоосъжда и самосъ-
жалява.

Алкохолът му даваше 
амнезия, а морето – дом. 
„ Мария Лалева написва 
тези изводи за живота 
на пропилия се артист, 
много популярен в ми-
налото, обичан от цяла-

та женска половина на 
България, а сега герой в 
нейната книга – Михаил. 
И за другите си герои 
Павел, Марина, Луиза, 
Демир, баба Настасия, 
Ставрос, е споделила се-
риозни и мъдри разсъж-
дения, които не могат да 
ни откъснат от книгата 
„ЖИВОТ В СКАЛИТЕ”, 
определен за абсолютен 
бестселър. 

Пред Actualno.com. тя 
споделя, че е пораства-
ла трудно с написването 
на „Живот в скалите“. 
„Буквално изболедувах 
тази книга. Както каз-
ва една моя приятелка: 
„Ти си я плати скъпо и 
предварително“. Ако в 
резултат се е получила 
книга, с която човек по-
раства изведнъж, значи 

всяко усилие да я има 
си е струвало. „Живот в 
скалите“ е разговор. На 
героите със самите себе 
си и помежду им, между 
човека и съдбата, между 
мен като автор и чита-
теля. Аз малко сложно 
другарувам с дефини-
циите и правилата. Дали 
е роман, дали е повест, 
дали е нещо друго, ще 
оставя да решат и опре-
делят тези, които по-лес-
но от мен наместват емо-
циите и творчеството в 
дефиниции и етикети. 
Аз не мога. И не искам“.

БАЛЧИКЛИИ ЩЕ 
МОГАТ ДА СЕ СРЕЩ-
НАТ И ЧУЯТ НА ЖИВО 
СЛОВОТО НА МАРИЯ 
ЛАЛЕВА НА 30 НОЕМ-
ВРИ ОТ 18.00 Ч. В ТИЦ 
„МЕЛНИЦАТА”

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                         /10-10/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Заменям апартамент за 
земеделска земя или давам 
под наем  тел.0896699046

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

* Давам квартира под 
наем обзаведене, дългосроч-
но. в бл.35. те. 0888702805                 
2-1

* Търся квартира /гар-
сониера, апартамент, стая/ 
целогодишно в ж.к. „Балчик“ 
Балчик. Тел. 0885 079116                       
/4-3/

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирненски“ 
№ 6 тел. 0897 617 426                         
/10-8/

* Продавам апарта-

* Сдружение „Българско 
наследство“ Балчик органи-
зира екскурзия по родните 
места: Констанца, Сараюрт, 
Саръгьол, Бая, Еникьой, Тул-
ча. 2 нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разходи. Екс-
курзовод: Иванка Унгуряну. 
Цена на екскурзията .150 лв. 
Тел. за справки и записвание 
0887983113 /Деспина Мари-
нова, водач/

* Продавам ябълки, еко-
логично чисти,  българ-
ски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Акожелаете коледна
фотосесия, заповядайте в
рекламна агенция “КОН-
ТРАСТ2018”ГрадБалчик
Ул.Д-рЗлаткоПетков34А
Тел: 0878 247 581 / 0886
461492

мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 709                         
/10-8/

* Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия
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До Боголюбивите пра-
вославни християни на 
град Балчик

Позволете ми от име-
то на Църковното на-
стоятелство и от мое 
име, най-сърдечно да се 
обърна към Вас с молба 
да ни окажете финансо-
ва помощ за нуждите на 
храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по 

храма. За извършване на 
ремонтните работи има-
ме събрани средства, но 
те не са достатъчни. Об-
ръщаме се към Вас, по-
неже Ви познаваме като 
добри, честни и благочес-
тиви. Ще Ви бъдем много 
благодарни, ако можете 
да отделите, каквато сума 
Ви е възможна. Средства-
та, които се набират по 
сметката на Църковното 

настоятелство, ще се из-
ползват само за ремонт 
на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛ-
БАТА НИ ЩЕ БЪДЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНА И 
ОСТАВАМЕ С ПОЧИТ 
И УВАЖЕНИЕ КЪМ 
ВАС. БОГ ДА ВИ БЛА-
ГОСЛОВИ!

С почит: иконом 
Стратия Александров

с п р а в о ч н и к

ГРАДСКИТРАНСПОРТ
№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
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
“Ла фи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНАПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А  
0888/65 49 19
АПТЕКИ
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
ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура 7 -28-66; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧАСТНИЛЕКАРСКИКАБИНЕТИ
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 
ВЕТЕРИНАРНАЛЕЧЕБНИЦАтел.7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребалнообслужване“НИССИ”0897885042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за 
погребения - денонощно; изработва и монтира паметници, 
снимки.
ОтецСтратия-тел.75136
СвещеникТодор-тел.72441
БИБЛИОТЕКИ
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 
ГРАДСКИИСТОРИЧЕСКИМУЗЕЙ
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
ХУД.ГАЛЕРИЯтел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 
ПРОТИВОПОЖАРНАОХРАНА тел.160

Членове на клуб „Хинап“ Балчик, с председател г-жа Димка Малева, събраха 
капачки от шишета за вода и предадоха в Общината, където да се използат 
за събиране на средства за лечение на младеж от с.Оброчище и за нуждите на 
Балчишката болница.                                                         Фото: Ирина БРАТОЕВА 

Църковно настоятелство при храм 
„Св. Великомъченик Георги 
победоносец” град Балчик

Любовта като въпрос и отговор

Най-малките танцьори на с.Гурково – за пръв 
път на сцена – в с.Бабук, Силистренско. 
                                           Фото: Дияна ДИМИТРОВА

Един от най-умните хора 
в БГ, психиатърът д-р 
Николай Михайлов за 
СТУДЕНТСКИ ГРАД: 
“Образите, които Сту-
дентски град емитира, са 
наистина зловещи. Това 
не е град, а подземие. 
БЕЗУМНА ЧАЛГА И 
ЕКСТАЗ НА ПРОСТО-
ТИЯТА. Нищо по-инфор-
мативно за националния 
упадък от веселието на 
провинциалния студент-
ски авангард... Струпва-
нето на либертини от дъл-
боката провинция в нещо 
подобно на чалгизирано 

гето е зловещ образ на 
българската либерална 
революция, кошмарно 
постижение на нашата 
демокрация. Става ясно, 
че това, което нарича-
ме преход, въобще не се 
шегува, а тласка нещата 
към антропологична му-
тация, към израждане на 
поколенията. Това, което 
показват от дискотеките 
на този “град”, не е кич, а 
беснуване, “светивитово” 
хоро... Кошмар.

Проф.Любомир 
ДИМИТРОВ

Общински съветници от 
Балчик подаряват книгата 
на психолога  Димитрина 

Проданова на детските 
градини

Всички детски гради-
ни в Балчик ще полу-
чат книгата на един от 
най-добрите детски 
психолог у нас Дими-
трина Проданова, коя-
то днес гостува в Бе-
лия град. Дарението е 
от общинските съвет-
ници от ГЕРБ-Балчик.
Пред учители, роди-
тели, общественици 
в залата на народно 
читалище „Васил 
Левски” Димитрина 
Проданов представи 
книгата си „Превод 
от детски – Как да 
спасим децата от въз-
растните и обратно“.
В отворена дискусия 
бе коментирано как 
се постига балансът 
да гледаме към де-
цата, изпълнени със 
симпатия и доброже-
лателност, но и с по-
знание и разбиране на 
истинските им мечти 
и нужди.
„Превод от детски – 
Как да спасим децата 
от възрастните и обра-
тно“ е книга, побрала 
в себе си цялата обич 
и разбиране към деца-
та и възрастните, на 

които е способен един 
зрял и прекрасен дет-
ски психолог, какъвто 
е Димитрина Прода-
нова.Тя е изпъстрена 
с примери от дейст-
вителността, безцен-
ни анализи и съвети, 
подробно разгледани 
в различните етапи на 
порастването, люби-
ми стихове, посвете-
ни на най-вълшебната 
възраст – детството 
и още много полезна 
информация.
Гостуването на Ди-
митрина Проданова и 
съпруга й – илюстра-
тор на книгата, Данчо 
Русчев, е по иници-
атива на Жени ГЕРБ 
в област Добрич и 
се осъществява със 
съдействието на об-
ластния клубен ръ-
ководител, народния 
представител Дани-
ела Димитрова. 
В дискусията в Бал-
чик участва и секре-
тарят на ЖГЕРБ в 
област Добрич Кина 
Драгнева, много успе-
шен директор на дет-
ска ясла в областния 
град.


