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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
Те ле фон на цен т ра ла - тел. 7-26-91; 
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
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: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

Цени за публикации
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

*Из ку пу вам зе мя в об-
щи ни те: Бал чик, Ка вар на, 
Ша б ла, Г.То ше во и Вар-
нен с ка об ласт. По д го то-
в ка на до ку мен ти. Тел: 
0885 83 83 54, 0579 7 70 
11                               /45-8/ 

*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.                            /5-5/

*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           /10-10/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 
*Продавам тухлен, ед-

ностаен, обзаведен апар-
тамент в Балчик, бл.35. 
Тел.0896692699       /10-9/

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

* Продавам дворно мяс-
то в Промишлената зона 
на Балчик. 1000 кв. м. Тел: 
0895/68 55 59            /10-6/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и 
постройка за отглеждане 
на гъби. Тел: 0898/56 45 02                                     
/10-7/

Продавам 
* Продавам апартамент 

в ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б 
ет.5, южен, панелен. Цена 
по договаряне. Тел. 0888 
263308 Тодор Тодоров                        
/3-3/

* Продавам метално 
бунгало , 700 кв.м., ток 
и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция, в.з.“Кулака“. 
Тел.0888001106  /3-1/

* 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                            /7-4/ 

* 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. Стара цена 25 
000 лв., нова цена 20  000 лв. 
Тел:0889/61 47 62    /10-7/

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

*Продавам тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” №24 
Тел. 0895554040       /10-7/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 
821                               /6-3/

* 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                           /7-5/

На гости в с. Казаклия-Гагаузия и гр. 
Тараклия- Молдова 

Тесен се оказа селският 
парк, както и църквата 
„ Св. Георги“, построе-
на още през 1870 г.  със 
сегашен  свещеник отец 
Николай, в този празни-
чен фестивален ден -  на-
речен очарование. 
Да поздравят юбилярите 
от „ Севда“ бяха дошли 
от областната админи-
страция, колеги- съседи, 
бизнесмени, дори имаше 
депутат от Молдовския 
Парламент /на когото не 
успях да запиша името/, 
но записах кратките му 
думи, с които обстойно 
ни обясни ролята на та-
ланта, която Природата 
е дарила на тази дивна 
Казаклия. Тук трябва да 

подчертаем и имената 
на основния двигател 
на този форум: Пелагия 
Степановна Чобан, Ма-
трьона Борисовна, Ива-
на Георгиевна, Зинаида 
Степановна- водеща и 
преводач. 
 Песенната из-
разителност съпътства-
ше този международен 
фестивал. Обаятелен със 
своята простота- спокоен 
и уравновесен, подобно 
човешкия дух, нашият 
хор „Росна китка“ де-
монстрира на между-
народна сцена именно 
това. Добруджанския дух 
и дъх се чувстваше след 
всяка тяхна песен, с от-
кровение, което караше 
нашето съзнание да бъде 
будно: „ Добруджа равна 
и златна“, „ Добруджа 
мила в теб сме родени...“
Много аплодирани, на-
ред с „Росна китка” от 
Балчик, молдовските 
българчета от Горна Ал-
бота с ръководители сем. 
Нели и Пьотр Новико-
ви, гостували на Първия 

международен форум 
„Българско наследство” 
в Балчик през 2015 г. 
 Много възтор-
жено бяха посрещнати 
мъжете-певци от „ Росна 
китка“: Димитър Въжа-
ров и Минчо Панайотов, 
толкова изразително и 
завладяващо беше тях-
ното изпълнение за мно-
гобройната публика. 
Удивително акуратни 
бяха и останалите  изя-
ви  на целия колектив на 
„Росна китка” Балчик, 
изпълнени с искреност 
и очевидна радост. Може 
би бъдещето ще умножи 
тази култивирана дарба 
на всички от този състав. 
Защото те установиха 

конкретен непосредствен 
контакт с публиката, съ-
умявайки да ги превър-
нат в свои съучастници. 
Направиха го по неоспо-
рим начин. Ръководите-
лят на този комбинати-
вен колектив - Стойка 
Георгиева, обстойно 
разказа пред микрофо-
на за съдбата на нашата 
Добруджа, в синхрон с 
народностния дух, като 
символ на хуманизъм в 
народната песен: за един 
по- добър нов свят.Защо-
то зад всеки текст стои 
миг от съдбата на народа, 
който е силен по дух и 
зареден с алтруистична 
естетика. 
 Както подобава 
за всеки свободен тво-
рец с високи естетически 
принципи, хор „Росна 
китка“ Балчик бе отразен 
в местната телевизия и 
преса, а общинският съ-
ветник Иванка Бързакова 
и директорът на форума 
„Българско наследство” 
Маруся Костова дадо-
ха интервюта за „Гагауз 
Инфо”.  

Така стана, че нашата 
група „ с един куршум 

 Народен хор “Росна китка”, с р-л Стойка Георгиева, на юбилейната сцена на хор 
“Севда” от с.Казаклия, Гагаузия, празнуващи своята тридесетгодишнина. 
                                                                                                                 Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Пред входа на с.Казаклия балчишката делегация бе посрещната най-тържествено с 
хляб, сол, вино и музика.                                                                   Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

удари два заека“, защото 
последния ден  се срещ-
нахме с нашите приятели 
от гр. Твърдица, в лицето 
на Надежда Танова-ди-
ректор на местните биб-
лиотеки и координатор 
на бесарабските българи 
и гагаузи в организа-
ционния комитет на  МФ 
„Българско наследство”. 
Тя организира другар-
ска среща на хор „Росна 
китка” Балчик с хор за 
народни и популярни 
песни- българки от Та-
раклия, които като при-
ятели на библиотеката 
бяха и наши домакини. 
Естествена в своята раз-
вълнуваност, чужда на 

която чувствах, идваща 
от тембъра на гласа му, 
приемайки всичко това 
като свое.
 Ана Войто-
вич маркира старател-
но всичко на екрана, с 
академична последова-
телност, с успехите като 
равносметка на положе-
ния труд. Всичко това тя 
ни го разказа с доверие и 
обич, уловила момента в 
своята одухотвореност. А 
старинният и български 
език още звучи мило и 
драго в душите ни. 
Колко са далеч тези 
българи от нас и колко 
близки ни стават, когато 
заговорят със силата и 

красотата на съхранената 
българска реч.
Гостуването ни в Гагау-
зия и Молдова предиз-
вика нови творчески 
идеи от по- голям мащаб, 
които ще станат факт 
на предстоящия Втори 
международен форум „ 
Българско наследство“ 
от 26 до 28 август 2016 
г. в нашия град. Само с 
действеност и родолю-
бие  може да се проникне 
в същността на успеха, 
за да се стигне до фило-
софската проекция на 
доброто, на човешкото, 
проявено от всички нас 
като част от нашата ин-
туитивна рефлективност 
и съпреживяване . 

Георги ЙОВЧЕВ 

човешката суета, придру-
жена с добротата, която 
раздава безкористно на 
близки и далечни хора 
презентация за град Та-
раклия направи Нина 
Ивановна, а за детското 
творчество, ръководено 
от различни форми, раз-
каза Ана Войтович, чия-
то дъщеря Виктория за-
воюва първо място като 
индивидуален изпълни-
тел на народни български 
песни на Първия форум 
„Българско наследство” 
в Балчик през 2015 г. Ди-
митър Боримечков- пуб-
лицист, поет, фотограф, 
ни разказа обстойно за 
проблемите на българи-
те в този район. Пред-
стави ни го в пастелна 
дълбочина, с човешка 
загриженост и болка, 

Пред Районната библиотека на най-българския град в Молдова - град Тараклия. 
                                                                                                               Фото: Георги ЙОВЧЕВ 


