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Разни
* Купувам земеделска земя 

в общините: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготовка на 
документи. Тел. 0885838354  
0579 77011

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар-
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. Тел: 
0887 240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                                /10-3/

*Ку пу вам зе ме дел с ка зе-
мя в об щи на Бал чик, Ка-
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 790
83                                     /10-3/

Купувам
 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*  П р о д а в а м  а п а р -
тамент с 3 стаи, кухня в 
ж.к.“Балик“ бл.9 гр.Балчик. 
Тел.0898977059    /2-1/

*  П р о д а в а м  а п .  в 
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по 
договаряне. Тел. 0888 26 33 
08                                  /10-3/

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 
тел. 0895 714394            /5-2/

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330             /5-2/

*  П р од а ва м  к ъ щ а  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-5/

*  П р о д а в а м  м е т а л -
но бунгало , 700 кв.м., 
ток и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция ,  в . з .“Кулака“ . 
Тел.0888001106                  /2-1/

*  П р о д а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со-
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра-
дин с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 
28                                         /7-7/ 

* Про да вам из го д но пар-
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, на 
ул. “Ст. пла ни на” до по жар-
на та и ле ти ще Бал чик с ли це 
на ас фал тов път. Тел:0889/61 
47 62                                      /10-10/

*Продавам тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” №24 
Тел. 0895554040                     /10-
10/

* Продавам двустаен 
апартамент в Балчик, на 
ул.“Черно море“. Тел. 0896 
692 699                          /10-1/ 

* Продавам дворно място 
в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-10/

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 
0898/56 45 02                 /10-10/

* Обновеното Бистро 
Акапулко, търси да назначи 
готвач/ка целогодишно. Тел. 
0899836865 /10-1/ 

* Давам дългосрочно под 
наем обзаведена квартира 
в бл.35. Тел. 0888 70 28 05                         
/1-1/

* Давам помещение под 
наем 20 кв.м., подходящо за 
офис, адвокатска кантора, 
счетоводна къща или друга 
дейност. Помещението се 
намира на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Марина 
С и т и ” . Ц е н а т а  е  п о 
договаряне. Тел. за връзка 
0899890050, 0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе-
сладкарница “Седете лули”.                          
/5-5/

* Давам под наем или 
п р о д а в а м  с т р о и т е л н о 
скеле. Цена по договаряне. 
Тел.0896611789               /1-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                       /6-6/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) два 
парцела от 1718 кв. м. и 
1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 33 
28                                     /7-7/

Хотел “Балчик” търси за 
сезона 1 готвачка /готвач/ и 
2 сервитьорки /сервитьори/. 
Тел. 0579 7 28 09, 0899 876 
410                                          

                                     /5-3/

ПРОДАВАМПЕЛЕТИ
отиглолистнидървета,вносотУкрайна.

Тел.0898580430гр.Балчик,ул.“Хр.Ботев“№37

Първа награда за НЧ „Йордан Йовков 1941” 
с. Змеево, общ.Балчис, със секретар Весели-
на Йовчева

Самодейците от Община Балчик  - с достойни 
фестивални награди

Хор „Добруджанки” към НЧ „Васил Левски 1959” Балчик  за поредна година пяха на 
празника на Ботаническата градина и се върнаха с достойни награди от фестивала в 
с.Дорково.

Самодейците от с.Стражица, общ. Балчик се представиха отлично на фестивала в 
гр.Априлци. Фото: Стани ХРИСТОВА

На 28 май т.г. в село Калчево, Болградско, Украйна във веков-
ната къща на моя дядо бе открит Музей на българския бит и 
култура. Горда съм, че майка ми, безвъзмездно и без много при-
казки, се съгласи да предостави бащината си къща в полза на 
съхраняването на българщината в Бесарабия.

Горда съм, че едни истински българки от село Калчево:  С. 
Карагуца, Т. Дерменжи, Е. Карагуца подеха идеята за музей и я 
доведоха докрай. 

Горда съм, че млади хора от село Калчево помагаха с труд, 
време и лични средства, за да се осъществи начинанието.

 Горда съм, че възрастните хора от село Калчево,  запазили 
стари вещи от бесарабския бит, ги дариха на музея. 

Горда съм, че бесарабските българи си запазихме езика, тан-
ците, обредите. 

Горда съм, че съм родена там и че българското знаме се развява 
над дядовата ми къща в село Калчево, Украйна...Само ме боли, 
че съм далече сега...

                                                                      Натали ПЕТРОВА

Благодаря на всички великолепни танцьори 
от с.Гурково за достойното представяне на 
фестивала в Турция.Специални благодар-
ности на г-жа Иванка Бързакова, председа-
тел на Комисията за култура и образование 
при ОбС на Община Балчик за подкрепата. 
Благодаря на Кмета на Община Балчик Ни-
колай Ангелов и всички общински съветници 
за оказаната финансова подкрепа. Благода-
ря на хореографа Маестро Симеон Симео-
нов, на гост музикантите Галин Ганчев и 
Неделчо Иванов. 
Вие представихте достойно България, вие 
сте истинска ФОЛКЛОРНА МАГИЯ. 
С уважение: Тодор Георгиев, кмет на 
с.Гурково, общ.Балчик.


