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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

Малки обяви
ПРОДАВАМ дворно 
място в регулация 
на ул. “Любен 
Каравелов” №21, 
Балчик. 
Тел: 0885 029 966  /10-4/
ПРОДАВАМ Daewoo 
Matiz, 2001 г., 156 000 
км., 
750 лв. 
Лош външен вид. Тел: 
0897 233 643  /5-4/

Давам под наем 
оборудван и 
реновиран магазин за 
хранителни стоки в с. 
Царичино. 
Тел: 0898 456 728 /5-5/
Земя на високи 
цени в Балчик, 
Каварна, Шабла, 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

Цени за малка обява 
2 лв., еднократна

Цена за рекламно каре  
по 0.50 лв./кв. см., 
за първа и последна 

страница
0.30 лв./кв. см за 
вътрешна страница.

ЗАПОВЕД № 1423 гр.Балчик, 31 октомври 2022 г. 
На основание чл.44, ал. 1, т.8 и чл.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с чл.15. ал.2 от Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик 
(приета с реш.№ 266/20.12.2012 г.)
УТВЪРЖДАВАМ :

I. Населените места, границите на районите и зоните, в които през 2023 г. Община Балчик организира услугите по:
1. Сметосъбиране и сметоизвозване;
2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
3. Поддържане на депа за битови отпадъци.
За повече информация, последвайте линка - https://bit.ly/3tqBo7K

Празник, отпреди 100 годиниЧестито, скъпи учители-юбиляри!

Г-жа Иванка Иванова
Г-жа Иванка Атанасова

Празненство на учителите юбиляри в ресторант “Верони”.         
              Фото: Т. Сивриева

Честито, скъпи учители-
юбиляри!

О, будители народни,
цял низ светли имена,

чисти, сеячи благородни,
Вий сте наште знамена,
нам за вечни времена.

Чест и слава, вечна слава
Вам, будители народни!

Вашта памет вдъхновява
към дела за светли дни.

(Текст и музика на химна 
на Народните будители – 
Добри Христов)
1 ноември – денят на светеца Иван Рилски, е приет за нов, но всъщност добре 
познат празник. Това става през 1922 г., когато XIX Обикновено народно 
събрание приема закона за допълнение на закона за празниците. Предложението 
за тази промяна е направено от правителството на Александър Стамболийски. 
Инициатор е тогавашният министър на народното просвещение Стоян 
Омарчевски.
В полумрака на нашето минало се открояват големите фигури на редица 
велики българи, които с необикновено увлечение и с една завидна 
самопожертвователност, са служили на своя народ. От Паисий насам, до наши 
дни, се редят светлите, лъчезарни образи на големи културно-обществени дейци. 
Да не забравяме да сторим дълбок поклон пред всички учители, на които думата 
будител най-приляга.
Думата будител означава зрящ, буден. Това ни дава основание да приемем, че 
званието будител имат честта да носят всички учители, които си служат с най-
мощното оръжие – Словото.
„И чуждите завоеватели не можаха да поробят тази държава на духа, защото 
в защита на българския народ, в плътен строй застават писмеността, езикът, 
литературата и българските учители” – допълва руският академик Дмитрий 
Лихачов.
1 ноември – Ден на народните будители. Какъв по-хубав ден бихме могли да 
изберем да честваме юбилея на нашите колеги от Учителския клуб: г-жа Керанка 
Генчева, г-жа Пенка Войчева, г-жа Юлита Христова, г-жа Жечка Пенева, г-жа 
Златка Йорданова, г-жа Мария Михайлова, г-жа Мария Бялова, г-жа Кера 
Маринова, г-жа Захаринка Сивова и г-н Иван Сивов. Към групата юбиляри от 
2022 г., ръководството на клуба реши да включи юбилярите от 2021 г., които не сме 
чествали, заради пандемията от коронавирус. Това са г-жа Гинка Йорданова, г-жа 
Мария Бъчварова, г-н Васил Петров, г-жа Димка Кирчева и г-жа Тинка Сивриева.
Човечеството, също като детето, има нужда от учители от народни будители, а 
те винаги са били най-достойните, най-добрите. Държава, която не цени своите 
учители и народни будители, обрича децата си. Годините се нижат като броеница и 
ние с тях вървим напред. От годините не се страхувай и те си имат своята красота!
Учителко: поклон ти правя до земята. За обичта ти тъй голяма, 
за грижите, за добротата. Как бързо отминава времето на младостта и зрелостта, 
за да стигнем до този час и все пак много хора помнят, уважават и обичат своите 
учители. Ненапразно на паметника на Кирил и Методий, четем с гордост думите 
на поета Хараламби Хараламбиев: „И всеки помни по един учител, на стръмното 
ръката му подал.”.
Нека се поздравим с празника на народните будители и чрез стиховете на нашата 
съгражданка Стефка Керчева:
„Не се предавай. Имам още зъб за времето,
изтичащо край мене.
За още грижи имам още гръб,
а от живота имам още да си взема!”
На всички юбиляри от учителския клуб, ръководството поднесе скромни 
подаръци и цветя.

Иванка ИВАНОВА, председател на Учителски клуб - Балчик

Хвала на всички 
народни будители от 
Паисий Хилендарски и 
Възраждането до днес!
Нека не минава година, 
ден и час, в които да 
не повтаряме, че сме 
българи, че имаме родина 
България!
Урокът по родолюбие 
започва с Чинтуловата 
песен „Стани, стани, 
юнак Балкански”, с 
безсмъртните стихове 
на Ботев и исполинския 

връх в литературата – Иван Вазов. Урокът по 
родолюбие започва в училище и ние бяхме част от 
будителите, през целия си съзнателен трудов път. 
Със съжаление трябва да кажем, че много от 
сочените сега „народни будители”, не знаят дори 
стихотворението „Аз съм българче”. За такива 
„будители”, още в далечното минало Паисий е писал: 
„О, неразумни юроде, поради що се срамиш да се 
наречеш българин?”
Нека тези негови думи да бъдат издигнати като лозунг 
и стигнат до сърцата на народа ни.Пророк Исая казва: 
„И превърна човек себе си в подслон срещу вятъра, 
скривалище срещу бурята, пълноводна река в сушата 
и могъща сянка в пустинята.”
„Този човек е българин!”-възкликва на 12 април 2002 
г. докторът по философия Харолд Шулвайс- еврейски 
мислител, поет, учен, теолог, писател, и равин в 
Синагогата на Лос Анджелис.
Още на времето Г.С.Раковски в поемата „Горски 
пътник” е написал: „Наше събуждение състои 
ся потрудим в развитието на наша книжовност. 
Просвещавайте се, млади българи, просвещението 
на сякоя добрина и благополучие е корен! А 
Невежеството на сяка злина и на сякое злополучие е 
извор.”
„Животът ни е просто съвкупност от отделни малки 
животи, всеки с дължината на един ден. Често трябва 
да говорим на птиците, да откриваме красотата на 
цветята и поезията. Денят, през който сме се радвали 
на мечтите си, на залезите и прохладните ветрове, не е 
пропилян.” Това е написал  Никълъс Спарк в книгата 
си „Тетрадката”. Старостта , за съжаление, е лош 
помощник, когато трябва да следваш курса си. Пътят 
е прав, както винаги, но сега той е осеян с камъчета и 
отломки, които се натрупват през един дълъг човешки 
живот. 
Забързан, животът тече покрай нас. Годините минават 
неусетно, сякаш пред теб се прожектира филм, с 
ускорен каданс, а ти си наблюдателят. „И когато се 
обърнем към миналото, разбираме, че времето е 
изтекло мигновено. Времето е нетрайно и на никого 
не му стига” – пише американският писател Ричард 
Бах. Запомнете: времето не чака никого. Вчерашният 
ден е история, а утрешният ден е мистерия! Днешният 
ден е дар. 

Иванка АТАНАСОВА
културно-масовик в Учителски клуб - Балчик


