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Разни

* Купувам земеделска земя 
в цяла България до 2700 лв./
дка. Тел.0898 37 22 71  /10-1/

* 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.                                /10-5/

*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                                     /10-5/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам част от къща 
в центъра на Балчик. Ул.“Хр.
Смирненски“ № 6 тел. 0897 
617 426   /10-1/

* Продавам апартамент 
в бл.2 ж.к.“Балик“ Балчик  
тел.0898 440 709   /10-1/

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
спешно 50 000 лв. тел. 0887 
983 113 

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 
тел. 0895 714394                         /5-
4/

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-

гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330             /5-4/

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

Англия, детегледачки,
дом помощнички 150-
400 паунда седмично.
Работа - чужбина: предла-
гаме работа за жени като 
детегледачки и домашни 
помошницив индийски 
виетнамски бьлгарски и 

английски семеиства Оси-
гурено ебезплатно настаня-
ване и храна в семеиството 
1-2 почивни дни седмично 
платен годишен отпуск тру-
дов договор ПОсрещане и 
настаняване в семеиствата 
Започване веднага Размера 
на заплащането зависи от 
това дали говорите или не 
говорите английски език от 

Откриване на паметна плоча на 
Васил Левски в град Тараклия, 

Р.Молдова

официалните лица: Сергей Филипов, кмет  на гр. Тараклия, Кирил Татар-
ли,  председател на общинския съвет, Иван Стоянов, консул на Българското 
консулство в Тараклия, Тодор Сабий, председател на Българската община 
в Република Молдова, Павел Тарлев, зам.-председател на общинския съвет, 
Александър Боримечков, служител в кметството на гр. Тараклия, инициа-
тор на създаването на паметната плоча на Апостола на свободата Васил 
Левски. Дизайна ѝ е на Диана Боримечкова, съпруга на А. Боримечков, също 
работеща в кметството. 
Изготвена е от пред-
приятието за производ-
ство на керамични плочи 
„Испан-Люкс“. Освети 
плочата  свещеникът в 
Свято-Георгиевския храм 
в Тараклия, протойерей 
Николай Ворническу. На 
церемонията по откри-
ването на паметната 
плоча на Васил Левски в 

Тараклия
(установена на камък в 

градинката пред книжар-
ницата) присъстваха и 
гости от с. Тополчане, 
Сливенско, които преди 
ден,  18 февруари, участ-
ваха в първия маскараден 
фестивал“Козешкото 
хоро-2018“, проведен на 
централният площад в 

гр. Тараклия. 
                                                          Фото: 

Димитър БОРИМЕЧКОВ

Паметната плоча е 
осветена на 19 февруари 
2018 г. от признателните тараклийци – бесарабски българи, по случай 145 

г. от обесването на националния герой Васил Левски.                  
                                                                      Фото: Димитър БОРИМЕЧКОВ

«СВЕТЛИНА»,   
22 февруари  2018 г.

УСТАНОВЕНА  
ПАМЕТНА  ПЛОЧА  НА  

ВАСИЛ  ЛЕВСКИ
На 19 февруари 2018 г. 
в България, Молдова и 
Украйна, както и в други 
държави, където живеят 
българи, бяха проведении 
тържествени събрания по 
повод 145-та годишнина 
от обесването на Апосто-
ла на свободата ВАСИЛ  
ЛЕВСКИ.
   По нашите земи има 
паметници на Дякона 
Игнатий и Апостола на 
българската свобода Ва-
сил  Левски в гр. Твър-
дица, община Тараклия,  
и в с. Паркани, Придне-
стровието, както и баре-
леф на достойния син на 
България  в българското 
училище «ВасилЛевски», 
който жертва и живота си 
за «чиста и свята репу-
блика». 
   На 19 февруари т. г. , в 
годишнината от гибелта 
на безсмъртния за поко-
ленията, в гр. Тараклия в 
градинката пред книжар-
ницата бе открита памет-
на плоча на този, който е 
изрекъл великите слова: 
«Ако спечеля – печеля за 
цял народ, ако изгубя – 
губя само мене си.» 
   Дизайнът на тази пло-
ча с портрета и години-
те му от живота, както 
и с изписаните думи на 
нея: «Времето е в нас и 
ние сме във времето, то 
нас обръща и ние него 
обръщаме», е на родо-
любивата българка от 
гр. Тараклия Диана БО-
РИМЕЧКОВА. А Алек-
сандър БОРИМЕЧКОВ, 
мъжът й, е общественик, 
инициатор да се направи 
това добро дело, за да не 
се забравя чистото име и 
великият подвиг на Ва-
силЛевски.
   По време на това из-
ключително и незабра-
вимо събитие за гости 
и тараклийци във вся-
ко сърце още по-силно 
оживява споменът за 
Левски, за тази истори-
ческа  и велика личност. 

Той е и нравственна 
мярка за българите, и за 
човешко съвършенство. 
В представите на всеки 
българин Апостолът на 
свободата е бил и си ос-
тава урок по родолюбие, 
надежда и упование за 
всички жадуващи свобо-
да и по-добър живот.
За този, който е бил с 
несломим дух, за нацио-
налния герой на Бълга-
рия, тържествени думи 
произнесоха: Сергей 
ФИЛИПОВ, кмет на гр. 
Тараклия, вдъхновителят 
на идеята, Иван СТОЯ-
НОВ,  консул на Българ-
ското консулство в гр. 
Тараклия, Калина ГА-
ЛУНОВА, преподавател 
в Тараклийския държа-
вен университет «Гри-
горий Цамблак», Тодор 
САБИЙ, председател на 
Българската община в Ре-
публика Молдова, Алек-
сандър  БОРИМЕЧКОВ, 
служител в кметството 
на гр. Тараклия.
Ученици от гимназия 
«Олимпий Панов» в гр. 
Тараклия изнесоха реци-
тал за името и святото 
дело на ВасилЛевски.
Свещеникът от Свято-
Георгиевския събор в 
Тараклия, протойерей 
Николай ВОРНИЧЕСКУ 
освети паметната плоча, 
установена на 19 февруа-
ри 2018 г. в памет на Ва-
сил Левски за съвремен-
ници на всички времена.
   Гости от с. Тополчане, 
Сливенско, от Кишинев и 
други места на Молдова, 
както и родолюбивите 
жители на гр. Тараклия, 
поднесоха живи венци и 
цветя в подножието на 
камъка, на който бе уста-
новена паметната плоча 
на този, който е отдал 
живота си за свободата 
на България.
                                                                                                   

Димитър БОРИМЕЧ-
КОВ, «СВЕТЛИНА»,   

22 февруари  2018 г.
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МАРТЕНИЧКИ БЕЛИ, БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ 
Петя Йорданова 

Мартенички бели, 
бели и червени, 
де и как сте взели 
багрите червени? 
Пролет щом ви зърне 

тука при децата, 

бързо тя ще върне 
птиците в гнездата. 
Храсти разцъфтели, 

листите зелени. 
Мартенички бели, 
бели и червени.

Изложба „Всичко, което съм 
сторил, сторих го за Отечеството”
През февруари и март в 
Галерия „Тихото гнез-
до” на Културен център 
„Двореца” – Балчик ще 
бъде показана фотодоку-
ментална изложба на На-
ционален музей „Васил 
Левски”-Карлово .
 Тя успява да обхване 
всички важни моменти от 
живота на Апостола, род-
ното място и семейната 
среда като първоизточни-
ци на неговото родолю-
бие и демократизъм, пре-
ди всички по-сетнешни 
влияния на европейската 
революционна и полити-
ческа практика. Включва 
оригинални снимки на 
Васил Левски, снимки на 
негови близки, на род-
ното Карлово, на други 
селища, свързани с рево-
люционната му дейност, 
факсимилета на негови 
писма, документи на ре-
волюционната организа-

ция и БРЦК.
 Акцент в изложбата са 
достигналите до нас се-
дем оригинални фото-
графии на Васил Левски, 
една от които е от 1868 г. и 
показва Левски, облечен в 
униформа на Първата ле-
гия в Белград. Ще може-
те да видите и снимка на 
Апостола от 1872 г., която 
е разпространявана от ос-
манската власт при издир-
ването на Васил Левски 
след обира на турската 
поща в Арабаконашкия 
проход.
 Официалното откриване 
на изложбата ще е на 22 
февруари от 11ч. в гале-
рия „Тихото гнездо”. Дора 
Чаушева, директор на На-
ционален музей „Васил 
Левски” специално за от-
криването на изложбата 
ще донесе и знамето на 
Карловския революцио-
нен комитет.                    БТ

Осъдиха мъж, хванат с 
фалшива шофьорска книжка
Осъдиха 47-годишен мъж от 
село Преспа заради използ-
ване на фалшива шофьорска 
книжка. Районен съд - Бал-
чик призна подсъдимия Пе-
тър Ив. за виновен в това, че 
на 5 януари миналата година 
в Балчик, пред двама поли-
цейски служители, съзнател-
но е използвал неистински 
официален документ - пол-
ско свидетелство за управле-
ние на МПС. Книжката била 
привидно издадена от ком-
петентните полски власти на 
името на подсъдимия, като 
от него за самото съставяне 
на документа не може да се 
търси наказателна отговор-
ност. 
 От данните по делото става 
ясно, че фалшивата книжка 
била засечена при проверка 
заради неправилно паркира-
не. Полицаите се усъмнили, 
че представеното от водача 
полско свидетелство за уп-
равление може да е неис-
тинско, след като извършили 
справка и се оказало, че той 
не притежава шофьорска 
книжка, издадена в Бълга-
рия. Мъжът бил отведен в 
полицейското управление, 

където се установило, че 
документът е изцяло неис-
тински.
 Впоследствие той признал, 
че не е ходил на шофьорски 
курсове в Полша и никога не 
е имал българско или друго 
свидетелство за управление 
на МПС. Обяснил, че е ку-
пил фалшивата книжка през 
лятото на 2015г. срещу 500 
евро от мъж, когото позна-
вал бегло и на когото знаел 
само първото име. Подсъ-
димият не могъл да даде 
допълнителна информация 
за другите имена и адреса на 
продавача. 
 Заради извършеното деяние 
мъжът получи условно нака-
зание „лишаване от свобода“ 
за срок от 3 месеца с 3-годи-
шен изпитателен срок. Той 
ще плати и направените по 
делото разноски в размер на 
80.75 лева.
Районен съд - Балчик разпо-
реди фалшивата книжка да 
бъде предадена за унищожа-
ване. 
 Постановеният съдебен акт 
подлежи на обжалване пред 
Окръжен съд - Добрич в 
15-дневен срок.

налочието на препорьки и 
шофьорски книжка за по-
вече информация се свьр-
жете с нас тел.052608116 
м о б и л е н  0 8 8 7 7 6 2 1 9 3 
скайп maxconsult1 email 
Ls.varna@abv.bg

* Престижният ресто-
рант “Ел Симпатико” /
на крайбрежната алея на 
Балчик/  търси персонал: 
Бармани, сервитьори, гот-
вачи и камериерки. Тел. 
0898 60 38 40  /10-1/ 

* Заведение за БЪРЗО 
ХРАНЕНЕ в Балчик търси 
да назначи персонал. Тел. 
0885 66 76 53  /2-1/ 

* Давам под наем голям 
апартамент, след основен 
ремонт, обзаведен. 250 лв./
на месец.в бл.11 ж.к. “Ба-
лик” Балчик. Тел.0898 99 
60 55                                      /1-1/

* Давам стая под наем 
Тел. 0898 440 709 ул.”Хр.
Ботев” 35                                   

                                   /10-1/
* Давам помещение под 

наем 20 кв.м., подходя-
що за офис, адвокатска 
кантора, счетоводна къща 
или друга дейност. По-
мещението се намира на 
ул”Приморска “, срещу 
комплекс “Марина Сити”.
Цената е по договаряне. 
Тел. за връзка 0899890050, 
0893678607

* Превоз на багажи от 
България за Европа и обра-
тно. Тел. 0899923907                       

                                    /5-2/


