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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 
 /10-7/

ПРОДАВАМ Daewoo 
Matiz, 2001 г., 156 000 
км., 750 лв. 

Лош външен вид. Тел: 
0897 233 643  /5-5/

Д авам под  наем 

оборудван и реновиран 
магазин за хранителни 
стоки в с. Царичино. 

Тел: 0898 456 728 
     /5-5/

З е м я  н а  в и с о к и 
ц е н и  в  Б а л ч и к , 
Каварна, Шабла, Ген. 
Тошево, варненска и 
силистренска област.

Тел: 0885 83 83 54,
0579 7 70 11

ШОФЬОР категория 
C  -  C + E ,  т ъ р с и 
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.

miroslav_marinov1975@abv.bg

Стефан Мараджиев, Веселин Борисов, Габриела Димитрова, Владислав Карамфилов 
- Въргала, Евгени Стефанов - в пиесата „Обир“ на Джо Ортън.             Фото:

Театърът ни предлага живот и поправка на живота
Комедията „Обир” от Джо Ортън представи в Балчик Разградският театър
Комедията „Обир“ по 

едноименната пиеса на 
Джо Ортън е премиерно-
то заглавие в програмата 
на Драматичния театър 
„Антон Страшимиров“ в 
Разград. Разград се съиз-
мерва със столичните те-
атри и най-вече с Народ-
ния театър „Иван Вазов”. 
Кой би дръзнал да напра-
ви това през миналия век? 
Спектакъла на разградска 
сцена, а после и в Прова-
дия и Балчик постави ре-
жисьорът Надя Асено-
ва. Премиерата в Разград 
е била на 20 октомври от 
19:00 ч. в залата на Об-
щинския културен цен-
тър, а в Балчик бе на 28 
октомври. 

Че бе черна комедия 
разбрахме още от пър-
вите реплики, когато се 
сконфузихме от прекале-
но негативното тълкува-
не на събитието – а дали 
има нещо по-тъжно, по 
– драматично, от изжи-
вяванията на близките на 
починал човек. Изведнъж 
виждаме черната неблаго-
дарност и даже липса на 
лицемерие от страна на 
сина на починалата жена 
и още по-явните намере-
ния на доскоро грижов-
ната към нея медицинска 
сестра да обсеби дрехите 
и /тя вече беше облечена с 
тях/, богатствата и и сво-
бодата на съпруга и. Ка-
къв черен хумор! Това си 
беше удар с лопатата вър-
ху нашите разбирания за 
моралните ценности на 
времето, за лицемерието 
и лъжата. Не исках да по-
вярвам, че това се случва в 
наше време – измама, за да 
се докопа до парите, е на-
правила гледачката, коя-
то вече има зад гърба си 
седем съвършено изигра-
ни убийства на съпрузи, 
които един след друг си 
отиват, а тя все остава во-
да ненапита и излиза суха 
от водата на престъпле-
нията. Всъщност отдавна 
я разследва агент Трескот 
от Скотланд Ярд, но както 
виждаме и той се подда-
ва на корупцията и жела-
нието джобът му да тежи 
от пари.  В ролята на про-
веряващ от водоснабдя-
ването, а всъщност поли-
цейски агент, съвършено 
се превъплъщава Владис-
лав Карамфилов – Влади 
Въргала. Още с появата 
му сякаш на сцената вле-
зе малко светлина и перс-
пектива. През цялото вре-
ме, обаче, заставахме на 
страната на сина и агента 
от погребалната агенция, 
които се чудеха къде да 
скрият откраднатите пари 
и да не ги хване полиция-
та. Съчувствахме на гле-
дачката, която излъчваше 
желанието да има щастие, 
но преди всичко с много 
пари. Черното стана сиво.

Започнахме да забеляз-
ваме добрата режисура на 
г-жа Надя Асенова, защо-
то Влади сякаш задължи и 
останалите актьори да бъ-
дат като него – с красно-
речиви мимики, жестове, 
динамика на тялото и яс-
на дикция. Освен това тук 
се очерта и много точни-
ят и сполучлив превод на 
г-жа Рада Шарланджиева. 
Хареса ми, че бе намерила 
силни български идиоми 
и многозначни съответ-
ствия: „съпрузите не дава-
ха на драго сърце”; „ико-
номия или порочна прак-
тика”, „Развратницата 
няма място до мъжа” „ В 
полицейското управление 
не стимулираме четене”,” 
Без стомах нямаме доказа-
телство за отравяне”, „Ан-
глийската полиция никога 
не се отказва”и др.

„Черната британска ко-
медия „Обир“ поставя 
актуални политико-соци-
ални проблеми през при-
змата на хумора. При този 
репертоар на театралната 
трупа от основно българ-
ска класика, решихме да 
се спрем и на нещо, кое-
то също поставя сериоз-
ни теми, но по забавен 
начин“, казва в различни 
интервюта директорът на 
Театрално-музикалния 
център г-жа Таня Карбо-
ва. Да, актьорите се спра-
виха. Играта им бе запом-
няща се: Г-жа Габриела 
Димитрова /болноледач-
ката/; г-н Веселин Борисов 
/синът/; г-н Евгени Стефа-
нов /бащата/; г-н Стефан 
Мараджиев /погребал-
ният агент/; г-н Николай 
Сяров /глас без образ/.

Режисьорът г-жа Надя 
Асенова, която е позната 
на разградската публика, 
посочва, че най-трудно 
се прави добра комедия, 
особено ако тя е и соци-
ално ангажирана по ня-
какъв начин. Тя обяснява, 
че пиесата е от 60-те го-
дини на миналия век, но 
се оказва, че проблемите, 
които Ортън е изложил 
са същите и днес. „Той е 
възмутен от корупцията, 
от лицемерието, от соци-
алната мимикрия. Всичко, 
за което говори Ортън е 
наше ежедневие. Именно 
хуморът и смешката мо-
гат да посочат ония про-
блеми, които ни съпът-
стват всеки ден“, разказва 
режисьорът. Тя добавя, че 
целта на представлението 
е не само да разсмее зри-
телите, а чрез шегите и за-
качките да провокира въ-
проса за отговорността на 
всеки индивид за общото 
благополучие като част 
от обществената система. 
Според нея посланията 
на представлението всеки 
зрител ще открие сам за 
себе си след спускане на 
завесата.

Сценографията на спек-
такъла е на Тодор Рай-
ков, а музиката е сполуч-
ливо дело на студентка-
та в НАТФИЗ „Кръстьо 
Сарафов“ Лия Иванова. 
По думите на режисьора 
начинът, по който Рай-
ков представя „Обир“ със 
стилизираната и изчисте-
на сценография, е много 
различен от обичайния 
подход към комедия, била 
тя и черна. 

 „Разказваме една кри-
минално-сантиментал-
на, блестящо написа-
на история по възмож-
но най-смешния начин. 
Както публиката сама ще 
се убеди, всъщност ни-
що не се е променило от 
60-те години насам, ин-
ституциите, обществото, 
хората са същите, само 
технологиите са се разви-
ли“- подчертава актьор-
ът Влади Въргала, който 
има спомени от балчиш-
ките лета в кв.”Левски” и 
детските игри с братов-
чедите. Само че не видях 
никого от тях. Времето не 
беше много хубаво, влаж-
но, мъгливо, напомнящо 
за идващата зима. Послед-
ният автобус е вече в 19.00 
ч. и да стоиш до края на 
постановката , си е чист 
риск. Билетите не бяха 
скъпи, публиката може-
ше да бъде повече. На мен 
като журналист ми отпра-
виха покана: „Влезте, щом 
сте дошли!”

Не съжалявам, че гле-
дах пиесата. Тягостното 
чувство в началото се за-
мени с критичната над-
смешка на автора, който 
отдавна е бил надживял 
своята действителност 
/60-те год. на ХХ век/, оп-
итал е живот и в друга по-
лова определеност и е бил 
убит за това. Винаги и ви-
наги театърът ни предла-
га живот и поправка на 
живота. Затова ще имаме 
нужда от театралното из-
куство сега и в бъдеще.

Маруся КОСТОВА

Частният футболен клуб /ЧФК/ „Приказките“ от гр.До-
брич, с треньор г-н Венцислав Желев, спечели  първо мяс-
то в турнира за Купа „Овеч” град Провадия, като три гола 
в два от мачовете вкара Християн Мирчев от III “б” клас, 
ОУ“Антим l“ гр.Балчик, кл. р-л г-жа Пенка Николова. 

В тридневния футболен турнир в Пловдив ЧФК „При-
казките“ от гр. Добрич загуби с 3:1 от сръбския отбор 
„Цървена звезда”/Белград/, но голът, с който „Приказки-
те” се разписаха, бе вкаран отново от  Християн, когото 
родителите четири пъти в седмицата водят на тренировки 
в Добрич.

Изгряваща футболна 
звезда


