
ОБЩЕСТВО   23 - 29 септември  2021 г.        8

с п р а в о ч н и к
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Площад Рибарски - Ново гробище Линия №3
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
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
Ново гробище - Площад Рибарски Линия № 1
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 16.40, 18.10
Балчик - Албена /зимно разписание 16.09-14.06/ - 07.25, 08.45, 12.15, 14.45 
/събота, неделя и празнични не пътува/, 17.15
Албена - Балчик /зимно разписание 16.09-14.06/ - 08.00 /събота, неделя 
и празнични не пътува/, 9.30,  13.30, 16.30, 18.10
БАЛЧИК - ВАРНА / BALCHIK - VARNA
         07:44       10:00       11:04       13:14*     15:05*     17:20       18:10     
►Преминаващи:
07:44 - Кооперация “Калиакра Експрес”
10:00 - ЕТ „Мильо - Димитър Димитров”
11:04 - ЕТ “Баланс - Иван Иванов”
13:14* /без събота и неделя/; 15:05*/само събота, неделя и празнични дни/;
18:10-”Варна Бус 2000”ООД
17:20 - ЕТ “Мильо - Д.Димитров”
БАЛЧИК - ДОБРИЧ / BALCHIK - DOBRICH
07:00 (без неделя)  08:00 (без събота и неделя)   09:20       10:30      11:05 11:40
13:20       14:00      15:20       16:30       17:20       18:30 (19:00 - от 15.06 до 15.09)
БАЛЧИК - СТРАЖИЦА - ОДЪРЦИ - ДОБРИЧ
BALCHIK - STRAZHITSA - ODARTSI - DOBRICH
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
07:30       17:10
► “Травел Балчик” ООД
► “Пътнически Превози” ЕООД;
► “Минибус Експрес” ООД;
► “Албена Автоекспрес”;
БАЛЧИК - КАВАРНА - ШАБЛА / BALCHIK - KAVARNA - SHABLA
► Преминаващи:
08:30 - “Пътнически превози” ЕООД
09:10 - “Варна Бус 2000” ООД - БАЛЧИК - КАВАРНА - ШАБЛА - 
ГРАНИЧАР
/само събота, неделя и празнични дни/
09:50 - “Варна Бус 2000” ООД
13:20 - ЕТ „Мильо - Димитър Димитров”
16:00 - “Варна Бус 2000” ООД
БАЛЧИК - КАВАРНА / BALCHIK - KAVARNA
► Преминаващи:
10:24 - Кооперация “Калиакра-експрес”
14:25 - ЕТ “Баланс-Иван Иванов”
БАЛЧИК - ТРИГОРЦИ / BALCHIK - TRIGORTSI
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
07:30       16:15
► “Травел Балчик” ООД
БАЛЧИК - ЦЪРКВА / BALCHIK - TSARKVA
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
14:00
► “Пътнически Превози” ЕООД
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 

Руска Михайлова 
Кирякова

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 двор-

но място 10 декара в село 
Драганово, квартал Войсил 
– Рафаил 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 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик,  в  бл .11 .  Тел . 
0888552899   /2-1/

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

* Телевизионен сервиз 
Балчик  Васил  Тодоров 
тел.0885 597 188

*  П р о д а в а м  а г н е т а 
тел.0895039957  Каварна

* Търся гарсониера или 
едностаен апартамент на 1 
етаж, под наем или за закупу-
ване. Тел. 0886 199790 и тел. 
0897 974411   /10-1/

* Църковно настоятелство 
при храм „Св.Великомъченик 
Георги победоносец” 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 молба да 

ни окажете финансова помощ 
за нуждите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по храма. 
За извършване на ремонтните 
работи имаме събрани сред-
ства, но те не са достатъчни. 
Обръщаме се към Вас, поне-
же Ви познаваме като добри, 
честни и благочестиви. Ще 
Ви бъдем много благодар-
ни, ако можете да отделите, 
каквато сума Ви е възможна. 
Средствата, които се набират 
по сметката на Църковното 
настоятелство, ще се използ-
ват само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА 
НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНА И ОСТАВАМЕ С 
ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ 
ВАС. БОГ ДА ВИ БЛАГО-
СЛОВИ!

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 Църковно-

то настоятелство
* Предлагаме парцел от 

300 кв.м. в центъра на град 
Балчик, срещу обезщетение. 

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

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 1 
ет. Цена 52 000 лв. Тел.0887 
521783  0579 7 7011  /3-3/

* Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  Продавам къща 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

ГАЛЕРИЯ “АРТ МАРКОНИ” 
23.09. – 12.10 2021 г.  „НА СЕВЕР ОТ ВАРНА” Изложба 

живопис на ОГНЯН ГЕОРГИЕВ 

Вернисаж  17.00 – 18.30 часа   
23.09. / четвъртък /2021 г. „На 
север от Варна” е една поре-
дица от изложби, посветена 
на Северното Черноморие, 
запазило все още непокът-
нати и неосквернени от чо-
вешката мания за бетониране 
места. Показвайки красотата 
на черноморския бряг с не-
говите исторически и архи-
тектурни забележителности, 
и естествена притегателна 
сила, Огнян Георгиев отстоя-
ва своята кауза за съхранява-
не на природата. Неговите 
платна изобразяват конкрет-
ни, съществуващи места, ви-
дени и пресъздадени с много  

емоция и професионализъм. 
Всяка мазка върху платното 
издава нетърпението да бъде 
уловен мигът, в който слън-
цето се провира през гребена 
на вълната; облаците разтва-
рят хватката си и пропускат 
няколко лъчи, чиито снопове 
запалват повърхността на 
водата…Огнян Георгиев е 
винаги на първа линия – граб-
нал скицника, с опърлени 
от слънцето ръце или здра-
во държащ греблата на своя 
каяк. Той черпи вдъхновение 
и се зарежда директно от мя-
сто.
Огнян Георгиев е известен с 
любовта си към морето. Оби-

ча да го рисува в неговото ес-
тествено състояние – бурно, 
сурово, гонещо разпенени 
вълни към брега или кротко 
отразяващо поклащащите се 
на повърхността му лодки. С 
любовта и респекта на човек, 
роден в морски град и от дете 
кален в морските стихии, той 
му посвещава всяка свободна 
минута. За него морето не е 
просто съзерцание, то е пре-
дизвикателство към художни-
ка - да предаде постоянната 
му изменчивост и неулови-
мост.
 „На север от Варна” вече 
гостува в Двореца Балчик, 
в галерия „Христо Граде-
члиев” – Каварна и Зелен об-
разователен център – Шабла. 
Благодаря на всички добри 
орисници – прегърнали идея-
та за популяризиране на бъл-
гарското Черноморие, с които 
осъществихме това творческо 

пътуване : Ваня Колева, Га-
лина Анастасова и Даниела 
Тодорова от Шабла, Галина 
Димова и Галя Янакиева от 
Каварна, Жени Михайлова и 
Лилиана Драганов – Двореца 
Балчик.
Голямото лятно турне е към 
своя завършек. Чувствителна-
та природа на твореца отно-
во ще ни провокира с нови 

попълнения към колекцията, 
вдъхновени от срещите и об-
щуването с тези места и хора-
та, споделили изложбите.       
Огнян Георгиев се надява, 
срещите му с публиката в 
тези незабравими места да 
бъдат ежегодни. Ваня Марко-
ва- галерия „Арт Маркони”, 
Варна. Огнян Георгиев е ро-
ден  6.12.1962 г / Никулден/ в 
гр. Варна.
Рисуването винаги е било го-
лямата му мечта. Професио-
нален разрушител, любител 
на екстремните спортове, ви-
наги намира време за откро-
вения пред платното. Обожа-
ва природата и не пропуска да 
открадне мигове за общуване 
с нея – с лодка, яхта, кемпер, 
катерейки се по непристъпни 
скали или яхнал своя “Harley 
Davidson”.
Прозорецът на ателието му 
разкрива изумителна гледка 

към морето и езерото. Живо, 
променящо се ежеминутно, 
ласкаво или сурово, морето 
е предизвикателство и ще 
остави трайна следа в твор-
чеството на Огнян Георгиев. 
Художникът живее и твори в 
град Варна.

 галерия «Арт Маркони»
гр.Варна, ул.»Охрид»22

Родена е на 27.05.1939 
г. в гр.Каварна. На 
31.12.1959 г. се омъжва 
за баща ми - Петър Ки-
ряков. Аз съм роден на 
06.10.1960  г., а сестра ми 
Нелка на 27.11.1964 г. 
Майка ми завършва в 
гр.Добрич Средно пе-
дагогическо училище, 
след което цял живот е 
била начална учителка в 
гр.Балчик - първо в учи-
лище „Св.Св.Кирил и 
Методий», а по-късно и 
в СОУ «Хр.Ботев». Цели-
ят ѝ трудов път е на пе-
дагогическото поприще, 
като преподавател. Беше 
строга, но справедлива 
учителка, особено взи-
скателна, отговорна и 
настоятелна към своите 
ученици, а към нас с Нел-
ка - най-много. Нейните 
ученици я уважаваха и 

обичаха и никога не я за-
бравиха, винаги на праз-
ници, за първия учебен 
ден и на 24-ти май ѝ се 
обаждаха и ѝ подаряваха 
цветя. Години наред след 
като са завършили сред-
но и висше образование, 
нейните бивши вече уче-
ници, я търсеха да спо-
делят и да си поговорят 
с нея. 
Радваше се на трите си 
внучки - Нели, Рени и 
Петя, доживя да види и 
правнук - малкия Кри-
стиян. 
Изживя много тежко 
и болезнено внезапна-
та смърт на татко на 
02.06.2005 г. и дълго вре-
ме не можеше да понесе 
загубата. През последни-
те 10 години я сполетя ко-
варна болест - деменция, 
като за нея, освен нас с 
Нелка, се грижеше жена, 
личен асистент. Въпре-
ки усилията ни с Нелка 
и грижите за живота и 
здравето ѝ, през послед-
ните месеци силите по-
степенно я напуснаха и 
на 04.09.2021 г. почина в 
дома си. 

Поклон пред светлата 
ѝ памет!

Красимир КИРЯКОВ


