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*Давам магазини на
търговската улица на кв."Левски"
/105 кв.м.; 35 кв.м. 70 кв.м./ Тел.
0886 74 67 61  /2-2/

*Давам под наем
БОКСОНИЕРА в бл.35,
дългосрочно.  Тел: 0888 70
2805/1-1/

*  Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела от 1718  кв. м . и
1500 кв.  м в с. Соколово

Те л:052/341981;  0899
42 33 28                   /7-5/
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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 к урсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
Б ЕН ЗИ НО СТАН ЦИ И
"Лаф и" -  тел.  7 -65-70
“Калип со”  -  тел.  7  3 0 67;  офи с 7  2 4 86
“Поп ов  -  Комерс” -  ДАП Тел: 7  39 37
ПЪТНА П ОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.А
0888/65  49 19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 всек и ден от  8-
20ч. , събота от  9. 00  -  20 .00 ч.,  н еделя -  п очи-
вен ден
Аптек а "Фарма" -  ж. к.  "Балик " тел . 7-29-31
 9 .00 -  13 .00 ч .,  15 .00-19.00 ч . събота и  неделя
- п оч. дни
Д Р О ГЕ Р И Я “АН И”,  В  ХО Т Е Л  ‘ МАР ИН А
СИТИ’.  ТЕЛ;  0888 151  320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна  централа - тел . 7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел.  7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ К АБИНЕТИ
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 -  ин терн ист и GP. Ул. “Пли ска ” №1  /
срещу Полици ята/ ; 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  Ген ов 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
НОТАР ИУ СИ
Св ет лин  Илчев-ул. "Черн о 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
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБ НИЦА тел . 7-55-27
8 :00 - 12 :00;  12 :30- 16 :30
Погребално обсл уж ване  “НИССИ” 0897 885  042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за
п огр ебени я -  ден он ощн о ; и зработ в а  и мон ти ра
паметници, снимки.
От ец Стра тия  - тел . 7 51 36
Све щеник Тодор - тел . 7 24  41
Б ИБ Л ИОТЕК И
при  ч-ще"П. Хилен дарски"тел.7- 26-11, 8. 30 -  17.00;
събота и неделя -  поч.дни
при ч-ще "В.Левски" тел. 7-20-86 с Интернет център
ГРАДСКИ ИСТОРИЧ ЕСКИ МУ ЗЕЙ
ГИМ тел.7- 21-77;  9.00  -  17.00;
ЕТНО ГРАФ СК А К ЪЩА 9 .00 - 17 .00 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КО МПЛЕКС  -  9:00 -  17 :00
ХУД. ГАЛ ЕРИЯ т ел .7- 41- 30 9 .30 - 12 .00ч .;  12 :30 -
18 :00ч .
ПОЛИЦИЯ  т ел . 166;  7 -24 -31; 7-24- 32
ПРОТИВ ОПОЖ АРНА ОХРАНА  т ел.160
ПОЩА И ТЕЛ ЕГ РАФОПОЩ ЕНСК А СЛ УЖ БА
Паричен салон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00;   неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК -  дежурен телефон -  7 21 65
ХОТЕЛ  РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28 -09
ИНТЕРНЕТ - B alchik.N et -  т ел. 7 50  34
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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

*Изкупувам земя в об-
щините: Балчик, Каварна,
Шабла, Г.Тошево и
Варненска област.
Подготовка на документи.
Тел: 0885 83 83 54,

0579 7 70 11       /45-2/
*Купувам земеделски земи

в   цяла България на най-
високи  цени. Тел: 0898/ 37
22 71 /13-10/

*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна
България. Изгодни цени.
Тел: 0887 240 569 От 9.00
до 18.00 часа. /5-2/

*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварн а, Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам за
документи. Тел.0895 71 83
83; 09888 79083 /10-7/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *
Тел. 0895554040 /10-1/

*Продавам тухлен,
едностаен, обзаведен
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699       /10-3/

*Продавам двустаен
апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699                     /10-3/

* Продавам дворно място
в Промишлената зона на
Балчик. 1000 кв. м. Тел:
0895/68 55 59 /2-1/

*Продавам дворно место
840 кв. м. в Оброчище, с
дървена барака и постройка
за отглеждане на гъби. Тел:
0898/56 45 02           /10-1/

Продавам

*Продавам Опел Вектра,
1,8i, 115 к.с., газов инжек-

цио, 1996 г. 220 835 км., ме-
талик, напълно опслужен,
ремъци, свещи, масла, фил-
три; предни въздушни въз-
главници, централно зак-
лючване, халогенни фаро-
ве за мъгла, зимни гуми. Це-
на: 3300 лв. Тел:0899 929
600 /10-4/

*Продавам: 1. В с.
Соколово къща, с
прилежаща площ 1718 кв.
м. 2. Градинска площ в с.
Соколово, без постройка,
1500 кв. м. Двата парцела са
съседни. Цена по
споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28  /7-5/

* Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст. планина" до пожарна-
та и летище Балчик с лице на
асфалтов път. Стара цена 25
000 лв., нова цена 20  000 лв.
Тел:0889/61 47 62 /10-1/

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

*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж 2,
ул."Дионисополис" №24
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ОВЕН
Тази седмица не се колебайте да

рискувайте, ако това се окаже път към
успеха ви. Притежавате нужният потенциал
за да се справите успешно със задачите,

които си поставяте. Търпението също няма да ви е излишно.
Седмицата е свързана и със значителни парични
постъпления за част от представителите на знака.

ТЕЛЕЦ
Тази седмица успявате бързо да се

приспособите към всяка нова ситуация. Не
прекалявайте с ласкателствата и бъдете по-
сдържани в отношенията си с непознати.

Прекомерната ви чувствителност може да ви изиграе лоша
шега. Имате интересни идеи, които ще трябва да почакат
по- благоприятен момент за реализация.

БЛ ИЗНАЦИ
Тази седмица благоприятства напредък

във всички насоки. Възползвайте се макси-
мално от обстоятелствата. Здравословни
проблеми могат да се обадят, затова вземе-

те своевременно мерки. Използвайте познанствата и кон-
тактите, които имате пълноценно. Имате шанса да полу-
чите онова, към което се стремите в личен план.

РАК
Тази седмица обещава да бъде от най-

успешните ви напоследък. Какво по-добро
начало на седмицата. Одобрението на
околните ще ви съпътства на всяка крачка.

Не пренебрегвайте ангажиментите си в личен план.
Можете да направите много за да облекчите положението
си. Всичко зависи от вас. Действайте разумно и деликатно.

ЛЪВ
Очаква ви  сравн ително  спокойна

седмица. Отдавна плануваните покупки е
добре да почака т. Семейните  ви
ангажименти ще са с предимство. Там не

ви очакват някакви изненади, просто има неща, които не
търпят отлагане. На някои от вас ще им се наложи да
пътуват по работа.

ДЕВА
Тази седмица започва с редица

ангажименти, но и с добро настроение. За
някои от вас предизвикателствата са
стимулиращи. Можете да успокоите

темпото в личен план. Там ще се радвате на разбирателство
с всички около вас. Ще бъдете приятно изненадани  от
предложението, което получавате.

ВЕЗНИ
Тази седмица ще трябва да положите

достатъчно усилия, за да останете доволни
от себе си. Работата ви  ще е напрегната.
Очакват ви доста ангажименти, но ако

разпределите времето си правилно ще успеете да
съхраните свежо настроението си през цялата седмица.
Обърнете внимание на въпросите, вълнуващи сърдечния
ви  партньор.

СК ОР ПИОН
Особено успешна седмица очаква онези

от вас, чието ежедневие е непосредствено
свързано с изкуството. Не се спирайте,
всичко е във ваши ръце. Непредвидени

разходи могат да объркат плановете ви, но за кратко.
Приемете с чувство за хумор всичко, което ви се случва в
личен план. Едва ли ще е нещо, което да ви притесни.

СТРЕЛЕЦ
Някои от вас ще трябва да се съсредото-

чат повече върху професионалната си ори-
ентация. Потърсете скритите таланти в се-
бе си и ги оползотворете. Не мислете, че

това, с което се занимавате е единственото, на което сте
способни. Използвайте потенциала си пълноценно. Вре-
мето работи за вас.

К ОЗИРОГ
Очаква ви успешна и динамична

седмица. Имате шанса да постигнете целите
си във вида, към който сте се стремили.
Опитайте се да извлечете максималното от

всичко, което ви се предлага. Вечерта направете
удоволствие на семейството си с приятна изненада.
Усмивките им ще ви накарат да се почувствате чудесно.

ВОДОЛЕЙ
Успешна седмица предстои на онези от

вас, които се занимават с творческа дейност.
Имате прекрасни идеи, необходимо е само

д а пристъпите към изпълнението им. Не
мислете за другите, съсредоточете се върху собствената
си работа. Приятна среща ще разведри вечерта ви.
Възможно е ново сърдечно увлечение.

РИБ И
Работете по задачите на седмицата, за да

не останете неприятно изненадани. Усили-
ята може и да не ви донесат удовлетворение,
но това е моментно стечение на обстоятел-

ствата. Устремени сте към нова любовна връзка с предста-
вител на огнените зодии. Не действайте прибързано и мо-
жете да се надявате на успех.                    /Б.Т/
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На 4 март се навър-
шват 51 г. от неповто-
римия подвиг и героич-
ната смърт на ст. ма-
трос Димитър Атана-
сов. Митко, както го
наричат хората от Су-
шица, загива едва 22-
годишен в разцвета на
своята младост като
моряк на боен кораб.
Старши матрос Ата-
насов е роден в с. Суши-
ца, Великотърновска
област, в селско се-
мейство. Едва проходил,
баща му е мобилизиран в
края на 1944 г. и е вклю-
чен в състава на Първа
българска армия. Участ-
ва в ожесточените Дра-
вски боеве и на 30.03.1945
г. и при Мохач, Унгария,
загива разкъсан от немс-
ка мина. От този момент
Mитко остава сирак.

Поради развилите се
трагични семейни обс-
тоятелства майка му се
омъжва в друго село.
Митко остава и расте под
грижите на дядо и баба. С
интерес слуша разказите
на дядо си, но най-интере-
сни и запомнени са били
тия, в които говори за бит-
ки и герои.

Завършва основното
си образование, лишен
от бащина подкрепа,
учи дърводелски занаят.
Отначало работи в род-
ната Сушица, а по-къс-
но в гр. Г. Оряховица до
постъпването му в ка-

зармата. Зачислен е в
горнооряховско поде-
ление, в школата за мл.
сержанти  химици.
След успешно завърш-
ване на школата е изп-
ратен във Военномор-
ския флот като специа-
лист химик. Служи на
противолодочен кораб,
за борба с подводници,
като моряк. Другарите
му го помнят като жиз-
нен, смел, жадуващ за
подвизи. Желанието му
за подвиг се сбъдва Пак
е пролет, пак е месец
март (през м. март за-
гива баща му). Корабът
е на бойно учение  4
март 1965 г. Чуват се из-
стрели, изведнъж настъ-
пва тревога. Невнима-
телен изстрел попада в
погребите. Пожарът е
неизбежен, в открито
море. Пожар в боен ко-
раб, в най-опасното мяс-
то в склада на оръжия и
взривни материали. Никой
не мисли за минутите или
секундите, достатъчни
огънят да достигне и
взриви бомбите, които
ще вдигнат кораба във
въздуха. За спасяване на
кораба и личния състав
съдбата е отредила стар-
ши матрос Димитър
Атанасов. Без да се ко-
лебае, към гърлото на
огъня се хвърля старши-
ят матрос с думите: „За
мен не е опасно!”  Ня-
ма време за поставяне
на противогаз. Задух и
отрова затрудняват дей-
ствията му. „Противо-
газ!”, задъхвайки се, по-
исква той. Не, и проти-
вогазът няма да помог-
не, стъклата се замъгля-
ват и просто пречат. Със
сетни сили хваща и по-
дава горящия сандък,

който е хвърлен в море-
то. Като че ли опасност-
та е отминала, но Митко
не е спокоен, влиза отно-
во и изхвърля всички
снаряди, които са били
близо до огъня. Корабът
е спасен. Митко излиза,
но отровният газ си е ка-
зал думата. Той изживя-
ва последните си часове
и никой с нищо не може
да помогне. Безсилни са
момчетата, заради които
той загива, момчетата,
които трябва да живеят и
да се радват на живота.
Погребан е в родното си
село с подобаващи поче-
сти. За проявения герои-
зъм в мирно време с указ
на Народното събрание
му е присвоено звание-
то „Герой на социалисти-
ческия труд”, златна зве-
зда и златен орден „Геор-
ги Димитров”. Със своя-
та саможертва старши
матрос I степен Димитър
Атанасов става първият
герой на социалистичес-
кия труд във въоръжени-
те сили на НРБ.

За ознаменуване на
подвига му не остава на-
зад обществеността на
селото. Започва се уси-
лена работа за открива-
не филиал на Военно-
морския музей в селото,
създава се парк, носещ
неговото име. Всяка го-
дина на 4 март под ръко-
водството на читалище-
то се организират възпо-
менания. Дълг на живи-
те е да пишат и разказват
за героите и техните по-
двизи.

Съби БОЗАДЖИЕВ,
Горна Оряховица
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Мильо Йочев  Стария
войн, дописник на
вестника




