
                          8- 14 февруари 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, Варна тел. 08888 601 201
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

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка.

Тел.0898 37 22 71  /10-1/
* Купувам земеделска 

земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011

*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.                                /10-5/

*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                                     
/10-5/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

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

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 
кв. м, тел. 0895 714394            
/5-4/

• Продавам обзаведена 

къща на два етажа, зад 
автогарата в Балчик, тел. 
73 000 евро, 0898 309330             
/5-4/

* Продавам къща в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-5/

* Продавам метално 
бунгало , 700 кв.м., ток 
и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция, в.з.“Кулака“. 
Тел.0888001106                  /2-
2/

*  Продавам  къща 
в с.Кремена с 2.8 дка 
земя.  Изгодно.  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                                         
/7-7/ 

* 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. Тел:0889/61 47 
62                                      /10-
10/

*Продавам тристаен 

* Давам помещение под 
наем 20 кв.м., подходящо 
за  офис ,  адвокат ска 
кантора ,  счетоводна 
къща или друга дейност. 
Помещението се намира 
на ул”Приморска “, срещу 
комплекс “Марина Сити”.
Цената е по договаряне. 
Тел. за връзка 0899890050, 
0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе-
сладкарница “Седете лу
ли”.                          

                                     /5-5/
* Превоз на багажи 

от България за Европа и 
обратно. Тел. 0899923907    

                                     /5-2/
* Продавам мотофреза 

“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 
821                                       /6-6/

* 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                                     /7-7/

апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” 
№24 Тел. 0895554040                     

                                   /10-10/

Гласувайте за
„Успелите деца на България“

Паулина Сивкова

Мариус Куркински с „Черното 
пиле” в Каварна

ция, която е влюбена в 
истината, пресъздавайки 
я на сцената. Така, че по 
нов начин да се замислим 
за всекидневната безко-
ристна помощ и смисъл, 
скрити в битието, дори и 
в днешния си вид. За да 
дешифрираме посланията 
на Юмер и чичо Каньо: „ 
Нашите хора в галенето са 
бетер от хайваните...И то-
гава и греховете ми ще  се 
опростят, и сърцето ще ми 
се отпусне...“И като пус-
тият му Юмер да вървим, 
закичени с весел здравец 
на ухото. Как Мариус Кур-
кински  сплоти образите 
на Гогоша, Саздо, Алито, 
омразния Васил Кекето, 
чичо Янаки, заедно с не-
говия син и снаха /от кни-
гата „Хвъркатото корито“/, 
музикантите, които изпра-
тиха в последния му път 
черното пиле, си остава 
негов патент. Колко прав 
е бил Н. Хайтов казвайки: 
„Хора на живота! Малко 
им се работи, много им се 
живее!“ Заедно с мъдрия 
съвет на своята герои-
ня: „Парите не се държат 
в книжка, защото щяло 
сетне да се плаща много 
наследствен данък!“ 

Всичко това по непов-
торим начин сподели  но-
сителят на „Икар“- как се 
изменя съвременната тех-
ническа цивилизация, за 
спонтанната изригваща не-
уравновесеност на човеш-
ките премеждия. Насла-
дихме се на колоритната 
родопска реч, на порива на 
красивото и непривичното. 
Дори почувствах дъха на 
овесената нива и съскащия 
шум, идващ от  набезите 
на дивите прасета, песента 
на чановете и полъха на 
току- що окосено сено. 
Това е майсторлъкът - с 
думи да обрисуваш образа 
и да го завършиш в първия 
миг, а словесното изграж-
дане беше удоволствие 
за Мариус и  Куркински-
той намери най-точните и 
най- верните думи. Всичко 
беше подчинено на движе-
нието на мисълта, на об-
щата организация, скрита 
в думите, притежавайки 
силен рефлекс за истина. 
А те са като земята - не 
се регенерират, ние сме 
тези, които трябва да ги 
обогатяваме и поддържаме 
тяхната святост. И най-
важното- той подчерта-
ваше магнетизма, скрит 
между тях.Тук поклон-
никът на Чарли Чаплин, 
Мерил Стрийп, Антони 
Хопкинс, Мерилин Монро 
ни дозареди с ново само-
чувствие, решил за миг 

След като“ Черното 
пиле“ не кацна в нашия 
град Балчик, то се при-
земи на 17 километра от 
Балчик, на 23 януари- в 
гр. Каварна. Моноспек-
такълът „Черното пиле“ е 
създаден по „Диви разка-
зи” на Н. Хайтов /1919- 
2002г./. От 1967 г. книгата 
има 15 издания с 400 000 
екземпляра тираж и е най- 
четената книга в България 
по това време. 

В моноспектакъла усе-
тихме дъха на Хайтовите 
разкази „Мерак“, „ Паза-
чът на овесената нива „ 
и „Черното пиле“,  изпъл-
нени от актьора  Марио 
Куркински /завършил В 
И Т И З „Кр. Сарафов“ 
в класа на проф. Крикор 
Азарян,Тодор Колев, Еле-
на Баева и кинорежисура 
при проф. Г. Дюлгеров. 
Към визитката му можем 
да добавим, че три пъти 
е бил „ Икар“ на Бълга-
рия, а само преди месец 
и носител на Национална 
награда за актьорско май-
сторство „ ЛЮБИМЕЦ-13 
МОНО“, автор на филма „ 
Дневникът на един луд“, с 
десетки моноспектакли и 
театрални постановки, с 
издаден музикален албум. 
Това е накратко битието 
на родения в гр. Н. Пазар 
актьор, чието начало като 
актьор- може би е след 
гледането на спектакъла 
като малък на „ Шестте 
пингвичета“ в гр. Варна.

Радостно оживление  
сред почитателите, не само 
на театралното изкуство, 
пред местното читалище, 
избухнало присъстваше 
върху лицата на всички 
празнично облечени хора, 
които впоследствие на-
пълниха очакващата ги 
зала, заедно с кмета на 
Каварненска Община- г- 
жа Нина Ставрева /вече 
„Кмет на годината за 2017 
г.”, наградена от телевизия 
„България ON ER“, заради 
„Иновации в Околната 
среда“/.

Точно в 18 часа, актьор-
ът Мариус Куркински ни 
поведе из лабиринтите 
на безкрайната човешка 
душа, за да видим, освен 
преживявянията на худо-
жествените герои и част 
от себе си като биография 
на нашата неукротимост, 
виталност, благородство 
и рицарство. /Няма да 
споменавам думата идеа-
лизъм, защото тя май вече 
е в минало време/. 

Този моноспектакъл 
беше една везна, която 
отмери точно таланта на 
актьора, неговата  пози-

нашите проблеми, в които 
живеят радостта и тъгата, 
болката и надеждата ед-
новременно. Естествено 
одухотворени, видяхме 
как в малкото провинци-
ално огледало се оглежда 
нашето национално небе. 
А то от своя страна ни 
внуши, че в днешния свят 
на човешки гении не бива 
да се забравят свежите и 
органични добродетели 
на човешкия дух. Трябва 
ли да спомена как при 
първите два пресъздадени 
разказа в залата се носе-
ха весели възклицания 
и радостно избликнали 
пориви, а при „ Черното 
пиле“/аз имам вярно още 
око/, видях на мнозина- 
сълзи на състрадание. А 
това е основната задача 
на всяко изкуство, макар 
че то е бездомното дете 
на нашето въображение. 
Като всичко,  изкуството е 
подплатено с много нрав-
ствени истини, които не 
трябва да подминаваме с 
лека ръка. Щото актьорът 
ни показва и романтиката, 
скрила в себе си душата на 
човешкото благородство, 
като действията стават в 
сложни, преплетени си-
туации, които виждаме  в 
осъвременен вид. Таки-
ва, каквито са в „Ибрям 
Али“, „ Сватба“, „Гола 
съвест“,“Сънят на смеш-
ния човек“. И тук е крат-
ката извечна максима на 
Чехов за Човека. Няма да 
забравим образа на каса-
пина Бабача с кипналите 
очи, когото са видели как 
плаче. Касапин, който пла-
че за първи път. Не е ли 
това послание? Бодрост 
на инстинкта, който ни де-
монстрира Марио Куркин-
ски в своята  съзидателна 
естествена игра, както на 
сцената, така и в живота, 
за пореден път. Може би 
накрая на представление-
то си спомних нечутите 
от мнозина, промълвени 
от него думи, казани по- 
рано: „ СВОЙСТВОТО 
НА ЛЮБОВТА Е ДА СЪ-
ЩЕСТВУВА!“

Георги ЙОВЧЕВ

Област на изява:
Изкуство
Конкретна/и сфера/и:
Поп пеене, Пиано
Ръководител:
Мила Маврова (ОДК - Бал-
чик)
Възраст на номинирания:
13 години
Клас:
VII клас
Училище, град/село, об-
ласт: ОУ “Св. св. Кирил и 
Методий” - гр. Балчик

*1. Първо място (поделено) 
- категория “Пиано”, всички 
възрасти
*2. Второ място (поделено) 
- категория “Вокал”, всички 
възрасти
Международен фестивал 
на изкуствата “Art Тalents” 
- Будапеща (Унгария), юли 
2017 г.
3. Трето място (единствено) 
- дисциплина “Естраден поп 
вокал”, всички възрасти - II 
Балканска олимпиада за му-
зика и танц - Белград (Сър-
бия), 4-5.11.2017 г.
4. Трето място (единстве-
но) - категория “Естрадно 
и популярно пеене”, соло, 
ВГ 9-13 г. ХХ Междунаро-

ден фестивал на изкуствата 
“Утринна звезда” - кк Албе-
на, 14-23.06.2017 г.
5. Трета награда (поделе-
на) - категория “Вокални 
умения”, всички възрасти 
- ХVIII Международен фес-
тивал “Приятели на Бълга-
рия” - кк Албена, 08.07.2017 
г.

През 2017 г. Паулина участ-
ва в още много национални 
и международни конкурси - 
като вокал и с пиано, и спе-
чели: първо място (вокал) 
и второ (пиано) в “Моята 
България” - Балчик; второ 
място в МФ “Усмивките 
на морето” - Балчик; спе-
циални награди във форум 
“Българско наследство” и 
музикално-танцов фестивал 
“Море от ритми” (категория 
“Обработен фолклор” - Бал-
чик). Взе участие и в много 
концерти.
Паулина е член на Клуб 
2016 на Фондация “Дими-
тър Бербатов “.

Гласувайте за 
Паулина Сивкова на: 

http://dberbatov.org/nagradi/
nominee/home/1089


