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*Изкупувам земя в об-
щините: Балчик, Каварна,
Шабла, Г.Тошево и
Вар ненс ка о блас т.
Подготовка на документи.
Тел: 0885 83 83 54,

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

в  Балчишки, Каварненски, Ген.
То шевс ки, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки регио ни. Тел: 0878
462784, 0886462784 /8-8/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

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

Продавам

Разни
*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
парце ла о т 1 718  кв.  м.  и
1500 кв. м в с. Соколово

Те л:0 52/ 3419 81; 08 99
42 33 28 /7-5/

*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,
Каварна, Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-7/

* 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.

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

*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж 2,
ул."Дионисополис" №24
Тел. 0895554040 /10-1/

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

*Продавам двустаен

цио, 1996 г. 220 835 км., ме-
талик, напълно опслужен, ре-
мъци, свещи, масла, филтри;
предни въздушни възглав-
ници, централно заключва-
не, халогенни фарове за мъг-
ла, зимни гуми. Цена: 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/

апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699 /10-3/
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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)
Шо фьор ски курс ове П.Пенев тел. :088/8 99 3710
БЕ НЗИ НОСТАНЦ ИИ
"Лафи"  - тел. 7-65-70
“ Калипс о” - тел. 7 30 67; о фис 7 24 86
“ По по в - Ко мерс ” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪ ТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел.  7-59-38 всеки ден о т 8-
20ч .,  с ъбота от 9.00 - 20.00 ч .,  неделя - по чи-
вен ден
Аптека "Фарма"  - ж.к.  "Балик"  тел.  7-29-31
 9.00 - 13.00 ч .,  15.00-19.00 ч . събо та и неделя
- поч . дни
Д Р ОГ ЕР ИЯ  “АНИ”,  В  ХОТ ЕЛ  ‘ МАР ИНА
СИТИ’ . ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефо нна централа -  тел.  7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел.  7-24-42 /дено но щно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
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 Бе киров  -  инте рнис т и GP.  Ул. “Плиска” №1  /
срещу Полицията/; 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  Генов  Тел:08 86 199  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 ИУСИ
Светлин Илче в-ул."Че рно м оре" 28 ,те л.7 -3 0-1 2 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
ВЕТЕР ИНАРНА Л ЕЧЕБНИЦА 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
по гре б е ния  -  д е но но щно ; из раб о тва и м о нтира
пам етници, сним ки.
Оте ц Страти я - тел. 7 51  36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще "П.Хиленд арски"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 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;
ЕТНОГ РАФСКА КЪЩА 9 .0 0 - 1 7.0 0 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕР ИЯ те л.7- 41- 30  9.30 -1 2.0 0ч .; 12 :3 0-
18:0 0ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-3 1; 7-2 4-32
ПРОТИВОПОЖАР НА ОХРАНА те л.16 0
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛ УЖБА
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 “БАЛ ЧИК”
рабо ти целогодишно. тел: 7-2 8-09
ИНТЕРНЕТ - Bal chi k.Net - тел. 7 50 34

Öåíè çà ïóáëèêàöèè
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%

за вестник
"Балчишки
телеграф”

 Договаряне по
телефона

0899 65 52 49
/М.Костова/

и
0579 7-37 97

/Д.Димитрова/

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒ

  Еднократно за 2 лв. се приемат до
вторник в офиса на редакцията -

хотел "Балчик"
тел.0899 65 52 49

Малки обяви
до 10 думи

Íîâîîòêðèò
âóëêàíèçàòîð

гр. Балчик ул. “Ком” 11

ПРЕДЛАГА
зимни гуми втора

употреба, нов внос от
Германия

тел.: 0896/ 442 526

Ãîëÿìà Çàäóøíèöà
5 ìàðò 2016

През годината има 3 голе-
ми задушници в църковния
календар: Голяма (Месопу-
сна) - в събота срещу Месни
заговезни; Черешова (Спа-
совденска, Петдесетнишка) -
в съботата преди Петдесет-
ница; Архангелова - в събо-
та преди Архангеловден,
който е на 8 ноември. Тази
статия е посветена на Голяма
(Месопусна) задушница.

В съботния ден срещу
Неделя Месопустна (Ме-
сни заговезни) всички бъл-
гари извършват помен в
чест на мъртвите на голя-
мата Задушница преди Ве-
ликия пост. Или, както
името "Задушница" показ-
ва, това е ден за възпоме-
наване на душите на почи-
налите. На Задушница се
посещават гробовете на
починали близки. За поме-
на се приготвя "коливо" -
варено, подсладено жито.
Българ ската тр адиция
включва и хляб и вино.

В по-ново време се при-
бавят дребни сладки и со-
ленки. Поменът се прави на
гроба, в църква или у дома.
Обикновено на гроба свеще-
ниците извършват парастас,
защото е по-кратък от па-
нихидата. Тя е по-простран-
ният молебен за упокоение
на душите и включва пове-
че молитви, както и четения
от Евангелие и апостолски
текст. Житото е символ на
възкресението, защото по
думите на св. ап. Павел жи-
тното зърно не може да ожи-
вее, ако първо не умре. Ви-
ното е символ на кръвта на
Исус Христос.

Паленето на свещи сим-
волизира горещата вяра, а
пламъчетата напомнят за
безсмъртието на душите на
покойниците. Тамянът озна-
чава чистата молитва, а цве-
тята - добродетелите на по-
чиналия. Според правосла-
вния канон, погрешно е по-
ставянето на храна на гроба
на покойника. Библията от-
рича това. Оставената хра-
на по гробовете няма да бъ-
де изядена от покойника, а
от бездомните кучета, като
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Всяка година, последна-
та сряда на месец февруа-
ри, е известна като „Ден за
борба с тормоза в учили-
ще”. Той е познат също и
като "Ден на розоватаф-
ланелка"/Pink Shirt Day/.

Тази година, на
24.02.2016 г. всички учени-
ци и учители от начален
етап при ОУ „Св.Св. Кирил
и Методий“ гр.Балчик за-

едно казаха: "НЕ на тор-
моза, агресията и насили-
ето в училище".

В голямото междуча-
сие дворът се изпълни с
дечица, облечени в розо-
ви дрехи, в ръце с розови
балони-с послания. Уче-
ниците образуваха сърце,
символизиращо тяхната
позиция и желанието за
живот без  агресия и тор-

моз в училище.
Всеки клас призова с на-

дпис: „НЕ на тормоза“ и
„СТОП на агресията“.

Децата изработиха и по-
стер с послания за ненаси-
лие и стъпки за  постигане
на разбирателство, мир и
приятелство, който поста-
виха на видно място в учи-
лището.

     Даниела ПЕТРОВА

по този начин се оскверня-
ват гробовете.

 Душата не яде и не пие
материална храна и питие.
Сладкиши, месо и вино се
раздават между живите и
като вкусват от раздавки-
те, да си спомнят за умре-
лите. Както на всеки помен,
така и на Задушница се раз-
дава на бедни и нуждаещи
се. Всички задушници през
годината са винаги в събо-
тен ден, когато Исус Хрис-
тос бил също покойник и с
тялото си е бил в гроба. На
следващия ден - неделя, са
Месни заговезни (Сиропу-
стната неделя). На Месни
Заговезни - започва голе-
мият Великденски пост.
Приготвяне на варено жи-
то за Задушница: Преди да
се вари е добре груханата
пшеница да се накисне за 24
часа във вода. На следва-
щия ден се отцежда от во-
дата и се слага за варене в
дълбока тенджера.

Водата трябва да е около
2- 3 пръста над количество-
то жито. Слага се щипка сол,
похлупва се и се оставя на
включен слаб котлон за ва-
рене. Обикновено 1 час е до-
статъчен за да се свари доб-
ре житото. Зрънцата трябва
да набъбнат и омекнат тога-
ва се преценява, че е готово.
По време на варене се про-
верява да не се изпари вода-
та (при необходимост се до-
лива вряла вода) и житото
да загори.

Готовото жито се обърква
добре с 200г захар на пясък.
Добавят се счукани орехи, на-
стъргана кора лимон, галета
(100г). Обърква се добре, по-
хлупва се и се оставя за 1 нощ
на хладно място да се овку-
си. На Задушница се раздава
като се разпределя ашурето
в купички. Отгоре се поръс-
ва плътно пудра захар. С ка-
нелата върху всяка купичка
се прави кръст. Така се раз-
дава на Задушница за бог да
прости.

Бог да прости всички
умрели. А на живите здра-
ве и дълголетие да дарява.

Учениците от началния курс на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Балчик
направиха символично сърце, с което изразиха позицията си да живеят без
агресия и тормоз в училище.                                     Фото: Даниела ПЕТРОВА

Õîòåë - ðåñòîðàíò “Áàë÷èê”

набира персонал за летния сезон
готвач и сервитьори
За информация тел.:

0579 / 72809 и 0899/655249




