
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

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                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Предлагаме парцел 
от 300 кв.м. в центъра на 
Балчик, срещу обезще-
тение. Тел. 0885029966     
/5-1/

*Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка. 
тел.0887249111        /10-1/

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

* Давам под наем апар-
тамент в бл.2 ж.к.“Балик“ 

* „Жена от бъдеще-
то“ ЕООД провежда курс 
по ПСИХОТРЕНИНГ. 
Депресии, страхови не-
врози, позитивна реали-
зация -  тел. за контакти: 
0896940778

* Ако желаете фотосе-
сия, заповядайте в реклам-
на агенция “КОНТРАСТ 
2018” Град Балчик Ул. 
Д-р Златко Петков 34А 
Тел: 0878 247 581 / 0886 
461 492

Балчик  тел.0898 440 709        
                                /10-8/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двумес-
тен разтегателен диван, 
с кафява дамаска 140/200 
см. Цена 150 лв., дого-
варяне. Тел. 0889 43 63 
12                                 /2-1/

   5 - 11 декември 2019 г.        6
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
ПОЩАИТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКАСЛУЖБА
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
ХОТЕЛРЕСТОРАНТ“БАЛЧИК”

Продавам  пълен 
комплект Машини за 
производство на PVC 
и AL - дограма, заедно 

с цех под наем, до 
Хлебозавода в Балчик. 

Може и с обучение. 
Цена на машините - 7 
500 лв. Тел. 0898 580 
430 Иван Николаев  

e-mail: ivan_nikolaev@ 
mail.bg

* По време на Винфеста 
в град Болград Фондация 
„България за България“ 
Добрич  в лицето на Ве-
нелин Джендов, Вене-
лин Велев, Димо Узунов, 
Живко Божилов, Нико-
лай Костадинов, Ангел 
Йонов, Цанко Николов, 
Невяна Георгиева, Недко 
Недев, Ивелина Рома-
нова и др. ще поднесат 
на бесарабските българи 
от село Горица /Карама-
рин/ и село Виноградное 
/Хасан Батыр/ в Украйна 
подаръци, интерактивни 
дъски, книги и др.

ГАЛЕРИЯ “АРТ МАРКОНИ”
Представя

„ТЪГАТА МИ ОТИВА”
Премиера сборник стихове 

от ПЕТЯ ХАНТОВА    

от 18.30 часа на 29/ ПЕ-
ТЪК/.11.2019 г.
 
Изтъркулват се дните ни 
шарени –
песъчинки по стръмна 
пътека…
И се моля –  дано съм ос-
тавила
зрънца мигове, дето да 
светят!
 
 В третата си поетична 
книга „Тъгата ми отива” 
Петя Хантова е подре-
дила стиховете си в се-
дем раздела: Защото съм 
жена, Завръщане, Споде-
лености, С дъх на зряла 
праскова, В прегръдката 
на лятото, Пътища и Лис-
топади.  Проследявайки 
емоционалната градация 
на посланието,  още с 
първия цикъл авторката 
ни завладява със силата 
на заявеността на лирич-
ните си образи: Лилит, 
Ева, Пандора, Офелия 
и Дездемона. Всички те 
са събирателен образ на 
жената, която не иска да 
се побере в отредената 
ѝ роля. Тя може и иска 
всичко,  без уговорки, без 
остатък.
 Останалите  цикли про-
следяват образа на же-
ната, постепенно пре-
минаваща през всички 
житейски преживявания:  
радост, болка, взаимност, 
отхвърляне, гордост, уте-
ха, самобичуване, себе-
раздаване, оттегляне…
 Някои стихотворения  
са своеобразно емоцио-
нално продължение и 
провокирани от стихове 
на други поети, коректно 
цитирани и посочени от 
авторката: Ивайло Тер-
зийски, Петър Алипиев, 
Ники Цветкова, Мария 
Й о т и ч - М и л е н ко в и ч , 
Албена  Янчева, с част 
от които я свърза освен 
любовта към поезията и 
приятелство.
 Аз лично, останах при-
ятно поразена от цикъла 
Завръщане. Днес светът 
е едно голямо глобално 
село, в което границите 
се размиват и е лесно на-
всякъде да се чувстваш 
у дома. Но истинското 
у дома на Петя Хантова 
звучи толкова завладява-
що, че не мога да не го 
споделя:
Родината е всичко у дома.
Където мама с две ръце 
горещи
замесва хляб във хладна-
та тъма –
във утрото засмяна да ме 

срещне.
Където Пирин коленичи 
пред Славянка,
Кожух ухажва пламнала-
та Струма
и Мелник дири с поглед 
сянка,
в която да зарови блага 
дума.
Където моята обичана 
Беласица
люлее до сърцето си 
Огражден.
Далеч от суетите и от 
блясъка
със детски спомен обичта 
подклажда.
Родината е всеки миг от 
детството
задъхан от игрите във 
ПермАник,
а кестените – парещо на-
следство,
което ще е с мен до моя 
заник.
Петя Хантова „Тъгата ми 
отива”
 
Петя Хантова е родена 
през 1971г. в град Петрич, 
България, по професия 
адвокат. Член на Съюза 
на юристите в България 
и председател на юриди-
ческото дружеството в 
родния си град, дългого-
дишен читалищен деятел 
при НЧ”Братя Милади-
нови-1914” – град Пе-
трич. 
 Автор на три поетични 
книги – „По брега на съл-
зите” (1995), „На Обич 
орисана” (2014) и „Тъгата 
ми отива” (2019).
 Нейни  творби са част 
от поетичните сборници 
„Темида 3” (2007);”Свят 
от Любов– 151 поети от 
Пиринска Македония” 
(2001),  „Под Беласица 
родени”  (2000); „Ято от 
Беласица” (2008); „През 
вихрите на времето” 
(2013 г).,  алманах „Огни-
ще” (2014, 2016, 2017 и 
2018 г.); „Песнички кон-
курс”, Нови Сад, (2014 г.) 
на сръбски език, „Неж-
ност на жена” (2016), 
„Темида 6”(2017 г.), „70 
години литературен клуб 
„Антон Попов”,  (2019 г.)
С множество поетични 
публикации в местни 
и национални издания, 
електронни медии, ней-
ни текстове на песни 
звучат в националния 
радио-ефир. Два пъти е 
отличавана в Междуна-
родния конкурс за поезия 
„Лирични гласове” – град 
София – през 2015 годи-
на с 4-та награда, а през 
2018 година – с Голямата 
награда „Романьола Ми-
рославова”. През 2019 
година е отличена с вто-
ро място в Националния 
поетичен конкурс „Раз-
Ломени слова”, органи-
зиран от Община Лом и 
Съюза на българските 
писатели.
От 2015 година започва 
инициативата „ПоЕтични 
вечери”, в която събира 
съвременни автори и лю-
бители на словото.
       
  Ваня Маркова/ галерия 

„Арт Макони” 2019

„На чаша вино с коледни песни“
Под това мото ще преми-
не традиционният пре-
дпразничен концерт на 
балчишкия смесен хор 
„Черноморски звуци“ при 
читалище „Паисий Хи-
лендарски“. Събитието е 
коледен подарък за всич-
ки, които обичат хорова-
та музика. А тазгодишни-
ят концерт ще бъде още 
по-специален, защото 
певческата формация на-
вършва 105 години.

 Датата е 7 декември, 
мястото е новият култу-
рен център на Балчик – 
Мелницата, а часът 11,30.
 Очакваме 105 хористи 
да запеят на една сцена, 
сподели диригентът на 
състава Валентина Ге-
оргиева. След 20 години 
начело на формацията, 
си е поставила за задача 
да събере бивши, насто-
ящи и бъдещи хористи за 
едно общо изпълнение на 

Химна на Балчик.
 По повод рождения ден 
съставът ще издаде диск 
под името „Традицията“, 
включващ любими бъл-
гарски песни, изпълнява-
ни от хор „Черноморски 
звуци“. Емблема на албу-
ма ще бъде Мелницата в 
Балчик, която се превър-
на в основна концертна 
зала и е построена преди 
110 години (1909-1910).

В Балчик 18 души ще бъдат 
обучени за работа в туризма

Балчишкото дружество 
„Морско око“ подписа 
договор по проект „Съз-
даване на условия за 
дългосрочна и устойчива 
заетост“, финансиран по 
програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-
2020 чрез Водено от общ-
ностите местно развитие. 
Безвъзмездната финансо-
ва помощ за дейностите е 
141 620 лв.
Основният икономически 

отрасъл в община Балчик 
е туризмът и на прага на 
всеки летен туристически 
сезон има сериозен недос-
тиг не само от квалифици-
рани кадри, но и от пер-
сонал въобще, обясняват 
от дружеството. Целта на 
проекта е да осигури дос-
тъп до качествена заетост 
чрез обучение и послед-
ващо наемане на работа 
на неактивни и/или безра-
ботни и лица от уязвимите 

групи на пазара на труда 
- продължително безра-
ботни, хора с основно и 
по-ниско образование.
От всички 18 обучени се 
предвижда заетост за 12 
души, както и оборудване 
на новите работни места, 
проектът ще продължи 
до май 2021 г. Хора ще 
се набират за обучение в 
професиите готвач, сер-
витьор, хлебар – сладкар, 
работник в кухня.

БиблиотекатаприНЧ,,ПaисийХилендарски-1870”
Литературеклуб“ЙорданКръчмаров”

Вестник“Балчик”
ОБЯВЯВАТ

ЛИТЕРАТУРЕНКОНКУРСНАТЕМА:
,,ПисмозаКоледа”

 Скъпи приятели,
 Ако вярвате в коледния дух и чудесата, Ви каним да се 
включите 

в литературния конкурс ,,Писмо за Коледа”
 Напишете писмо, но не за да поискате подарък,

защото най-скъпите подаръци нямат форма и цвят,
  не са лъскави пакети с панделки. 

В писмото си напишете за вълшебството на Коледа,
за своите желания, мечти и стремежи, за своите най-съкро-

вени тайни,
кого бихте искали да зарадвате за празника или разкажете

своя история за вълшебството на Коледа
 В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 

7 до 18 години,
разделени в три възрастови групи: 7-10 години, 11-14 годи-

ни, 15-18 години.
Всеки участник има право да представи 1 литературна твор-

ба с обем до 2 страници
 Компетентно жури ще оцени творбите, 

ще бъдат раздадени много награди.
 Отличените литературни творби 

ще бъдат отпечатани във в. ,,Балчик” 
и публикувани на сайта на читалището.

  Краен срок за изпращане на писмата 11.12.2019г. 
Творбите за конкурса с обозначени на тях:

трите имена, възраст (навършени години), училище, 
 адрес, телефон и  e-mail за контакти, изпратете на адрес:

гр. Балчик  пл.,,21ви  септември”№7
 НЧ ,,П.Хилендарски –1870”

 ph1870@abv.bg ,   ph1870@mail.bg

 Галатея 
Ханджиева 

ще ръководи 
Окръжния съд

Съдийската колегия на 
ВСС определи настоящия 
председател на Окръжен 
съд - Добрич съдия Галатея 
Ханджиева за изпълняващ 
функциите административен 
ръководител на институция-
та, считано от 3 декември 
2019 г., до встъпване в длъж-
ност на нов председател. 
Решението е взето поради 
изтичащия на 2 декември т.г. 
първи мандат на сегашния 
председател.
 Междувременно, с решение 
на Съдийската колегия, е 
открита и процедурата за из-
бор на нов административен 
ръководител на Окръжния 
съд в Добрич. Документи за 
участие в конкурса могат да 
се подават до 12 декември.
 Административните ръко-
водители в органите на съ-
дебната власт се назначават 
за срок от пет години. Ръ-
ководната длъжност може 
да се заема не повече от два 
мандата в един и същ орган 
на съдебната власт. 


