
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА  25 февруари - 3 март  2021 г.        6
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
Петрол ул. „Дунав“ 088 530 3699 ; 089 5044604
Лафи - Балик ул.”Хр.Ботев” 18 089 565 3012
Лафи - ул.”Дунав “48  089 682 0516
Gas Station LAFY  „Гео Милев“ 8 
Yaht port 089 794 5049
Двореца  кръстовище Албена-Балчик
Доджи Комерс  089 794 5049 ул.Варненска 41
ПЪТНА ПОМОЩ
Д е н о н о щ н о  -  т е л .  7 - 4 6 - 0 0 ,  ж к . ” Б а л и к ” ,  б л . 3 4 , в х . А  
0888/65 49 19
АП ТЕ КИ
 “Павел Фарм” ЕООД  ж.к “Балик”  ул.”д-р Ж.Бончев” 18 пон-събота 
от 8-19 ч. нед. 9-17 тел. 0883336927
“Полин-Фарм” ул.”Хр.Ботев” 19 в к-с “Форум” пон-събота от 9-21ч. нед  
от 8-20 ч. , тел. 0898 91 8228 
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 , 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
Керина Иванова ул.”Приморска” 11, ет.1 тел. 0889 22 60 70  notarius757@
gmail.com  раб.време вс.делник от 8.00 - 17.00 ч.   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  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 земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи 
в общините Балчик, Каварна, 
шабла, Г.Тошево и Варненска 
област. Подготовка на доку-
менти. Тел. 0885838354 0579 
7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с дворно 

място 10 декара в село Дра-
ганово, квартал Войсил – Ра-
фаил Арсов, 0898/66-26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   
/2-1/

* Продавам в град Каварна, 
среден южен апартамент, 
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7; 
50 000 лв. Тел. за справка: 
0885 67 11 47 

*Продавам  двустаен апар-
тамент в ж.к.”Балик4 1 ет. 
Цена 52 000 лв. Тел.0887 

* Давам под наем ателие 
за художник, ул.“Пирин“ 1 
гр.Балчик тел.0897 30 10 50 
арх.Каменов                      /5-1/

* Църковно настоятел-
ство при храм „Св.Велико-
мъченик Георги победоно-
сец” град Балчик

До Боголюбивите право-
славни християни на град 
Балчик

Позволете ми от името на 
Църковното настоятелство 
и от мое име, най-сърдечно 
да се обърна към Вас с мол-
ба да ни окажете финансова 
помощ за нуждите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по 
храма. За извършване на 
ремонтните работи имаме 
събрани средства, но те не 
са достатъчни. Обръщаме 
се към Вас, понеже Ви по-

521783  0579 7 7011  /3-3/
* Продавам дворно мяс-

то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

знаваме като добри, честни 
и благочестиви. Ще Ви бъ-
дем много благодарни, ако 
можете да отделите, каквато 
сума Ви е възможна. Сред-
ствата, които се набират по 
сметката на Църковното 
настоятелство, ще се из-
ползват само за ремонт на 
храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛ-
БАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДО-
ВЛЕТВОРЕНА И ОСТА-
ВАМЕ С ПОЧИТ И УВА-
ЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ 
ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка 
ДСК ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църков-

ното настоятелство
* Търся  квартира в 

ж.к.“Балик“ Балчик, до 
120-130 лв. тел. 0898840381               

                                /2-1/ 
* Предлагаме парцел 

от 300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик пл.”21 
септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

Христо Александров Гаври-
лов е един от онези добру-
джанци, за които се казва, че 
родовата памет ги е избрала 
за летописци. Той е роден на 
25 февруари 1928 година в 
с. Фрекацей, Тулчанско, Се-
верна Добруджа. Съгласно 
Крайовския договор през 
1940 г., и неговото семей-
ство, както и много други 
български семейства от Се-
верна Добруджа, тръгват 
към Южна Добруджа. Пре-
минавайки през трудните 
години след преселването, 
края на Втората световна 
война, нестабилността на 
следвоенните години и из-
пълнените със съмнения 
начални години на колекти-
визацията, Христо Гаврилов 
расте, учи, труди се, но бла-
годарение на отличната си 
памет, той натрупва в глава-
та си имена, дати, спомени, 
които времето не изтрива. 
На 85 години той решава, 
че може би ще е добре да 
постави на белите листове, 
това което носи в паметта 
си, и се заема с една дей-
ност, доста различна за не-
говото ежедневие – започва 
да описва спомените си. От-
начало започва като на шега, 
но после тази несвойствена 
за него работа – писането 
на спомени, го увлича и той 
изпълва няколко тетрадки. 
Мислел си е, че все някои 
от неговите наследници 
ще проявят интерес, и тези 
страници с неговия автенти-

чен почерк, ще бъдат отворе-
ни и прочетени. Тетрадките 
чакат няколко години. Хрис-
то продължава да си рабо-
ти в градината. В неговия 
дом, в близост до селската 
църква, минават много хора 
– негови роднини, познати, 
колеги от певческата група 
към читалище „Велко Ан-
гелов“, в която той пее до 
86-годишна възраст. Темите 
на разговорите са различни, 
но Христо винаги смайва 
слушателите си с добрата 
си памет, с умението си да 
разказва подредено и увле-
кателно за детството си в 
Северна Добруджа, за пре-
селването, за трудовата си 
дейност, за празници, тради-
ции и обичаи. 
И така през 2018 година една 
дропленка, родена в Дропла, 
но отдавна не живее вече 
там, посещавайки семей-
ството на Христо, разбира, 
че този човек е истински 
извор на автентични споме-
ни за историята на селото, 
решава да пробва – тези 
тетрадки да се превърнат в 
книга. И се започва. Текстът 
се прехвърля на преносимия 
компютър и след дълги раз-
говори на закритата веранда 
у дома му или на открито, 
под сянката на лозницата, се 
уточняват и допълват имена, 
дати, исторически събития. 
Малко преди неговата 90-го-
дишнина, книгата е готова 
– „По пътеките на споме-
ните“. Тя става сензация за 

селото, но и за Добруджа. 
Увлекателните автобиогра-
фични разкази правят книга-
та търсена и от млади, и от 
стари. Мъдрост и житейски 
стоицизъм се крие в думите 
на автора: „Животът стана 

труден, но трябва да се на-
гаждаме, според както ни 
сервира времето, докато сме 
живи да оцелеем на тази 
земя. Трудности в живота 
винаги е имало и ще продъл-
жи да има, но човекът е длъ-
жен да се бори с немотията 
и трудностите. След лошото 
идва доброто и всичко се 
преодолява.“
 Освен в книжен вари-
ант, книгата съществува 
и в електронен вариант 
в сайта на Литературен 
свят (https://literaturensviat.
com/?p=147767 или ако в 
Гугъл се изпише: „Литерату-
рен свят, електронни книги, 
Христо Гаврилов „По пъки-
те на спомените“)
 Заслугите на Христо Гаври-

Христо Гаврилов – летописецът на с. 
Дропла, община Балчик

Предлагаме Ви:
*МАНИКЮР * ПЕДИКЮР
* НОКТОПЛАСТИКА
* ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕЖДИ
* ЛИЦЕВ МАСАЖ *  КОЛА МАСКА
* АПАРАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ
Студио за красота „Кокона” 

 С обич и почит честитим рождения ден на г-н Христо Гаврилов, роден в северодобруджанското село 
Фрекацей, краевед, автор на първата книга за село Дропла. На 25 февруари навършва 93 години

лов като автор на книгата 
„По пътеките на спомените“ 
и като активен участник в 
обществения живот на село-
то са оценени високо – той 
получава наградата на Об-
щина Балчик „Общественик 

на годината“ през 2019 г. 
Той е един от дарителите 
на средства за поставянето 
на паметна плоча с имена 
на жертвите на румънските 
репресии през 1916-1918 г., 
мирно население от Добру-
джа. Макар вече да е на 93 
години, Христо не спира да 
изпълнява своята мисия на 
летописец на селото. Пред 
печат е книга за с. Дропла, 
в която пак той е основен 
участник в колектива на със-
тавителите ѝ. Продължава 
да поставя на белите листо-
ве родословието на няколко 
рода в селото – материал, 
който ще се включи в една 
бъдеща книга. 
 Макар и тежестта на годи-
ните да се усеща, Христо Га-

врилов продължава да наси-
ща със смисъл ежедневието 
си – чете, пише, посреща по-
сетители, бистри новините 
и очаква пролетта с надеж-
дата, че ще може пак да вло-
жи своя дял в изобилието от 

градина. До него е и съпру-
гата му, Мария, с която 65 
години споделят и трудно-
стите, и радостите от живо-
та. Тя с усмивка си спомня, 
че когато отишли да я искат, 
той отвърнал на нейното съ-
гласие да му стане жена, с 
думите: „Добре, но помни, 
че няма да съжаляваш“. И 
удържа на думите си през 
всичките тези години. Радва 
се на внуци и  правнуци, и на 
всеки нов ден, който приема 
като подарък от Всевишния. 
Нека му пожелаем дълъг жи-
вот, здраве и още творческо 
вдъхновение.

Мария ДОБРЕВА
Фондация „Вигория”

  


