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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 -  07.25, 08.45, 12.15, 14.45*, 17.15
Албена - Балчик - 08.00*, 09.30, 13.30, 16.30, 18.10
* Часовете се изпълняват без събота, неделя и 

празнични дни
Балчик - Варна - 8:30 /без събота и неделя/, 10:00 

;11:04 /без неделя/, 13:14 ; 16:30 /без събота и неделя/, 
17:20 ; 18:00 ;

Балчик - Добрич - 7:00  /без почивните дни/, 9:20 
/без неделя/, 10:30 /без неделя/, 11:40 ; 14:00 /без 
почивните дни/, 15:20 ; 16:45 /без почивните дни/; 
18:30;

Балчик - Стражица - Добрич - 7:30 /без събота и 
неделя/ , 17:10 /без събота и неделя/

Балчик - Каварна - Шабла - 9:10 /само събота и неделя/ 
9:50 /без събота и неделя/, 13:20 ; 16:00 ;

Балчик - Каварна - 9:10 /само събота и неделя/ ; 
9:50 / без събота и неделя/ , 13:20 ; 14:25 /без неделя/, 
16:00 ; 18:00 ;

ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Варна - София - 05.00 (експрес), 07.30, 

09.00, 10.30, 13.30, 16:30. 21.55, 23.00
Автобуси Балчик - София - 09:45, 23.30 (“Юнион 

Ивкони” тел. 0879/356 232)
БЕН ЗИ НО С ТАН ЦИИ
“Ла фи” - ул. “Дунав” № 48, Крайпътен комплекс
“Лафи” - ул. “Христо Ботев” № 21
“Petrol” - ул. “Дунав”, до паметника на “Васил Левски”
“Petrol” - ул. “Албенски Път”, в.з. Сборно Място
“ТОПЛИВО” - ул. “Дунав” № 31
“Доджи Комерс” - ул. “Варненска” № 41, Гарадока
АП ТЕ КИ
Аптека “Балик”, ул. “Асен Петков” №21, тел: 088 333 6927
Аптека “Форум”, ул. “Христо Ботев” №19, тел: 089 891 
8228
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 Стела Генчева - стоматолог, ул. “Черно Море” №21, 
Тел: 057 976 263
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 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
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, от 08.00 до 17.00, 
тел: 088 922 6070
Светлин Илчев-ул.”Черно море” №33,тел.7-30-12 от 08.00 до 
17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен  Обретенов - ул. “Петър Берон” , тел. : 7 60-62, 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. 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 “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34
СУПЕРМАРКЕТИ
“АКВИЛОН” - ул. “Христо Ботев” №21
“LIDL” - ул “Дунав” №5
“ABC” - ул. “Арда” №6
“CBA” - ул. “Черно Море” №85

По повод запитване, организаторите решиха в 
конкурса за рисунка ”Моето прекрасно семейство” 
да могат да участват и деца от подготвителни групи 

/5 год./                                                       
По повод 21 ноември-

Ден на християнското семейство 
 НЧ”Велко Ангелов-1940” обявява:                                     

 КОНКУРС                                                             
      за рисунка на тема”Моето прекрасно семейство”                  

      Конкурса е за деца от 6 до 13 години.                            
      Формат А3 или А4,техника по избор на автора.                    

На гърба на всяка рисунка напишете трите 
имена и възраст на участника,адрес и телефон за 
връзка,учебно заведение,ръководител/родител.                                     

 Рисунките изпращайте до 
17 ноември 2022 г. на адрес: 9641 
с.Дропла,обл.Добрич,ул.”Стара 

планина”№3,
НЧ”Велко Ангелов-1940”

/за конкурса”Моето прекрасно семейство”/. 
        Всички получени рисунки ще бъдат подредени 
в изложба.Всички участници ще получат грамоти за 

участие, а най-добрите  ще бъдат наградени.

Месец ноември в театъра и 
операта на Варна

Сайтът за изкуство, култура, история и православие 
„Подиум“ и портала „Православието – Добрич“ 
организират Втори национален фотоконкурс – 
„Православието в Добруджа“.
Фотоконкурсът „Православието в Добруджа“ има 
за цел да представи разнообразието и красотата на 
Православието в цяла Добруджа, както и да увеличи 
познанието за православието като цяло, животът 
и делото на свещениците, монасите и миряните в 
енориите на БПЦ в Добруджанския край.
Може да се участва със снимки отразяващи 
Православният живот в Добруджа, в категориите: 
Архитектура, пейзаж, портрет и репортаж.
Конкурсът започва на 25.10.2022 г. и ще приключи на 
9.12.2022 г.
Участието е безплатно и без възрастови ограничения.
Участниците могат да представят максимум 5 снимки.
Необходимата информация за снимките е: Име на 
автора, Адрес, електронна поща, Заглавие на снимка (с 
описание, ако е необходимо)
В конкурса се допускат само авторски фотографии.
Снимките трябва да бъдат изпратени във формат jpeg, 
png. Качеството и размерът на снимката трябва да е не 
по-малко от 2000 пиксела.
Снимките се изпращат на имейл адрес: radilov.angel@
gmail.com.
Участникът трябва да държи и потвърждава, че 
притежава всички права върху представената(ите) 
снимка(и).
С въвеждането на участниците в конкурса се 
предоставя на организаторите („Подиум“ и 
„Православието – Добрич“) правото да публикуват 
снимки в публикации на организаторите, свързани с 
конкурса, като албуми, календари, изложби.
След приключване на конкурса жури ще определи и 
обяви победителите, а връчването на наградите ще 
стане в навечерието на Рождество Христово.
Предвидени са три парични награди от по 100, 50 и 
20 лева за първите най-добри фотоса. Предвидена 
е и една предметна награда за млад автор, отразил 
вярата на свои съмишленици. По електронната 
си поща всички участници ще получат грамота за 
участие. Наградените снимки ще бъдат публикувани 
както в сайта „Подиум“ и „Православието – Добрич, 
така и в повечето медии от региона отразяващи 
Православният живот в Добруджа.
След получаване на снимките, на всеки участник ще 
бъде изпратено потвърждение по имейл.
Организатор на Втория национален фотоконкурс – 
„Православието в Добруджа“ са списанието и сайтът 
за изкуство, култура, история и православие „Подиум“ 
и портала „Православието – Добрич“.

Втори национален 
фотоконкурс 

„Православието в 
Добруджа“

Малки обяви
ПРОДАВАМ дворно 
място в регулация 
на ул. “Любен 
Каравелов” №21, Балчик. 
Тел: 0885 029 966  /10-2/
ПРОДАВАМ Daewoo 
Matiz, 2001 г., 156 000 км., 
750 лв. 

Лош външен вид. Тел: 
0897 233 643  /5-2/
Давам под наем 
оборудван и реновиран 
магазин за хранителни 
стоки в с. Царичино. 
Тел: 0898 456 728 /5-3/
Земя на високи цени в 
Балчик, Каварна, Шабла, 

Архангелова задушница
 

Във всеки православен 
храм на Архангелова 
задушница, 5 ноември 2022 
г., ще се отслужи Обща 
панихида за починалите, 
молим се за душата на 
мъртвите и палим свещ.
Посещаваме гробовете на 
нашите близки. Почистваме 
ги, прекадяваме с тамян и 
украсяваме с цветя. 
На Архангелова 
задушница се отдава и 

вечна признателност на 
офицерите и войниците, 
загинали за България.
На Архангелова задушница, 
така както при другите 
задушници, се правят общи 
трапези. Наричаната още 
Голяма задушница, тя е 
последната за годината, 
затова на общата трапеза 
на гробищния парк се 
поставят седем различни 
ястия (между които любими 
на починалия), за да „чуят“ 
благослова на мъртвите 
в настъпващите коледни 
пости. Първата хапка се 
слага на земята, а първата 
глътка вино се излива, 
не се пие и споменаваме 
починалите с думите “Бог 

да прости”. Старите хора 
казват, че видиш ли мушица 
или пеперудка да жужи 
около тебе на този ден, 
значи душата на покойника 
е дошла.
В раздавката за Архангелова 
задушница традиционно 
присъства вино, варено 
жито, питки (или хляб), 
пилешко, агнешко или 
въобще месо, дребни 
сладки, бонбони, ябълки 
и други плодове, кекс, 
но всъщност можете 
да подадете, каквото 
пожелаете. Житото 
символизира възкресението, 
хляба и виното - за спомен 
на Христовата жертва за 
нас.

Ген. Тошево, варненска и 
силистренска област.
Тел: 0885 83 83 54,
0579 7 70 11
ШОФЬОР категория C 
- C+E, търси КОЛОРИТ 
90-ЕООД.
Тел: 0888 70 71 37


