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Разни
*Из ку пу вам зе мя в об щи-

ни те: Бал чик, Ка вар на, Ша б-
ла, Г.То ше во и Вар нен с ка об-
ласт. По д го то в ка на до ку мен-
ти. Тел: 0885 83 83 54, 0579 7 
70 11                               /45-8/ 

*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.                            /5-5/

*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 
79083                           /10-10/

Ку пу вам 
 * Обяви * Обяви * Обяви * 

глеждане на гъби. Тел: 0898/56 
45 02                                /10-7/

Продавам 

*Продавам апартамент в 
ж.к.“Балик“, обзаведен, с кли-
матик и гараж. Тел.0895 714 39
4                                           /1-1/

* Продавам апартамент в 
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 263308 
Тодор Тодоров                        /3-3/

*  Продавам  метално 
бунгало , 700 кв.м., ток и 
вода, на главен път. ул.1 № 
57, над Помпена станция, 
в.з.“Кулака“. Тел.0888001106                  
/3-1/

*  Прод а в ам  къща  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. Из-
годно. 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                                         /7-4/ 

* 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                                      /10-7/

*Продавам голям ап. в 
ж.к Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 
440 709

*Продав ам  т рис т а ен 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     /10-7/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент в 
Балчик, бл.35. Тел.089669269
9                                         /10-9/

*Продавам двустаен апар-
тамент в Балчик, на ул.”Черно 
море”.Тел.0896 692 699                                                                                    

                                   /10-10/
* Продавам дворно място 

в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-6/

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с дър-
вена барака и постройка за от-

*  З а м е н я м  и з ц я л о 
ремонтиран  апартамент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-1/

*  Продавам  двустаен 
апартамент. Цена 50 000 лв. 
Тел. 0887 98 3113             /10-1/

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

* Хотел „Елит Палас и 
Спа” град Балчик организира 
тренировки по плуване. Тел. 
0899949470 и тел. 08970016
15                                     /1-1/

* Хотел „Елит Палас и 
Спа” град Балчик набира 
персонал за зимния сезон. 
Тел. 0897001617                  /1-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к .с . ,  НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                         /6-3/

* 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                                        /7-5/

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

Искам да цитирам 
поздравите на са-
модейци от ръко-
водството на НЧ 
„Н.В.Ракитин 1890” 
от с. Трудовец, по-
местени в Интернет:  
„Само един самоде-
ец може да идва на 
репетиции в студени 
зали, след дълъг ден, 
при грижите, които 
всеки човек има. И 
трудът му да е посве-
тен на едно чувство 
– чувството на удо-
влетворение, че дру-
ги хора ще изпитат 
нещо хубаво, когато 
гледат резултата от 
труда. Не е възможно 
човек с такава душа 
да е злопаметен и 
студен. За самодей-
ността се иска сър-
це!”
 Много хора в стра-
ната участват актив-
но в любителското  
художествено твор-
чество.  Тази дейност 
обединява хора с 
различни професии, 
възраст, пол и нацио-
налност, защото те са 
водени от любовтта 
към традиционното 
българско наслед-
ство, фолклор и съ-
временно изкуство.
Забелязва се растящ 
интерес към фолк-
лора и това е важна 
тенденция за запаз-
ването на непреход-
ните български тра-
диции и култура, а 
също и национална 
идентичност. 
Музиката в народ-
ните танци направо 
омагьосва – тя отра-
зява мощната енерге-
тика и харизматична 
натура на поколения 
българи. Обединява 
всички танцуващи 
и едновременно дава 
подкрепа на всеки 
отделен човек.
 Българският начин 
на пеене е също свое-
образен и изисква го-
лямо майсторство. И 
народните танци, и 
народната певческа 
култура, имат нуж-
да от специалисти и 
от специално място 
за обучение. Затова 
има различни хорови 
колективи, народ-
ни театри и клубо-
ве. Всичко това е не 
само за възрастни, 
но и за деца и е мно-
го важно за връзката 
между поколенията. 
В НЧ „Просвета – 
1900” с. Соколово 
например има три 
момичета, които ак-
тивно участват в 
двата народни със-
тава. Те бързо се 
учат от възрастните 
участници и са на-
пълно отдадени на 
самодейността  - вече 
са органична част от 
колективите.
Обикновено само-

Първи март е вече традиционен празник на самодейците

дейците се срещат в 
специални клубове 
или читалища. Ис-
кам да подчертая 
всеизвестното, че 
народните читали-
ща  са една типична 
българска общест-
вена институция. Те 
изпълняват учеб-
но-просветителски 
функции и са цен-
трове на самодей-
ността. Първите чи-
талища се появяват 
през 1856 година в 
Свищов, Шумен и 
Лом. По времето на 
българското Възраж-
дане работят вече 
над 130 читалища.
Към януари 2016 г., 
броят на регистри-
раните читалища в 
България е 3614.В 
Община Балчик има 
10 народни читали-
ща:
НЧ „Паисий Хи-
лендарски 1870”, 
гр.Балчик. Секретар 
– Пламен Банчев, 
председател Станка 
Ганчева
- Театрален състав с 
над 130-годишна исто-
рия. Режисьор – Юри 
Статков.
- Смесен хор „Черно-
морски звуци”, създа-
ден 1914 г. Диригент 
– д-р Валентина Геор-
гиева.
- Детска хорова школа 
„Черноморски звуци”. 
Диригент – д-р Вален-
тина Георгиева.
- Състав за популярни 
песни. Създаден 1991 
г. Диригент – маестро 
Райко Тонев.
- ТФ  „Данс”,  създа-
дена преди 35 години. 
Хореограф – Евгения 
Кирилова.
- Литературен клуб 
„Йордан Кръчмаров”. 
Ръководител – Росица 
Шалтева.
- Детска музикална 
школа с над 50-годиш-
на история.
- Група за естрадно 
пеене, създана преди 5 
години. 
НЧ „Васил Левски 
1959”гр. Балчик. 
Секретар – Елица 
Стайкова, председа-
тел Даниела Дими-
трова
- Хор „Добружанки”,  
създаден през 1959 г. 
Ръководител –Магда-
лена Христова
- Фолклорен танцов 

ансамбъл „Балик”, 
създаден през 1959 г. 
Ръководител – Галина 
Гавраилова.
- Музикална школа 
(гайда, кавал). Ръково-
дител – Стойчо Стой-
чев.
НЧ „Просвета 1900”, 
с. Соколово. Секретар 
– Кина Липованска, 
председател Галина  
Неделчева.  - Н а -
роден хор „Добружан-
ски гласове” за автен-
тични  и обработени 
песни (от 1955 г.). Ръ-
ководител - народната 
певица Стаматка Ки-
рилова  (от 1981 г.).
- Смесен  народен хор 
„Добружански гласо-
ве” .               
- Танцов състав „Ста-
ри добружанци”. Ръ-
ководител - Асенка 
Кулева (от 2012 г.)                                                                                      
Пресъздава традиции  
от 60 години. 
- Група за народни 
обичаи,  с ръководи-
тел Кина Липованска. 
Групата съществува от 
60 години.
- Трио „Преселки”         
НЧ „Бачо Киро 1939”, 
с. Кранево. Секретар 
– Надя Димитрова, 
председател Илия Ка-

раджов.
- Група за стари град-
ски песни.
НЧ „Велко Ангелов 
1940”, с. Дропла. 
Секретар  Георги 
Й.Петров, предсе-
дател Николайчо Г. 
Маринов
Група за народни 
обичаи за възрастни 
и деца.
- Група за народни 
песни и автентичен 
фолклор.
- Група за стари град-
ски песни.
- Група за хуморис-
тични народни песни.                                                                           
НЧ „Просвета 1897 
г., с. Гурково. Секре-
тар – Албена Войчева, 
председател Николай 
Ф.Колев.    -- Т е а -
трален състав (1937 г.)
- Група за народни и 
автентични песни.
- Група за стари град-
ски песни.
- Детска фолклорна 
група „Коледари”,  из-
градена през 2005 г.
НЧ „Христо Смирнен-
ски 1941”, с. Сенокос. 
Секретар – Живка Ка-
нева, председател Ни-
колина Николова.
- Група за народни 
песни.

- Група за народни 
обичаи.
- Група за обработен и 
автентичен фолклор.
НЧ „Просвета 1901”, 
с. Оброчище. Секре-
тар – Иванка Вър-
банова, председател 
Хриска Павлова.
- Танцов ансамбъл 
„Добруджанско ве-
селие” основан през 
2002 г. 
- Театрална група „Ге-
орги Парцалев”, осно-
вана през 2005 г.
- Хор за народни пес-
ни „Текенски напеви”, 
основан през 2002 г.
- Женски хор „Обро-
чище”, основан през 
2004 г.
НЧ „Йордан Йовков 
1941”, с. Змеево. Се-
кретар – Веселина 
Йовчева, председател 
Добринка Симеонова.
- Група за народни 
песни и обичаи.
НЧ „Стефан Кара-
джа” с. Стражица, 
секретар Димитрич-
ка Ганчева, предсе-
дател Тодор Енев.
- Битова група. Рково-
дител Стефка Велико-
ва
На първи март само-
дейците от с. Соко-
лово се събраха, за 
да празнуват заедно 
двата празника:  тра-
диционния  Ден на 
Баба Марта и по-но-
вия празник – Ден на 
самодееца.
 Поздрави, мартенич-
ки и много танцуване. 
Сигурна съм, че със-
тавите и в другите чи-
талища  на Общината 
са били заедно, за да 
отбележат този спе-
циален ден.
   Людмила ПЕТРОВА

Изложба 
“Морски пейзажи 

на художника Петър 
Дачев”

Най-новата изложба на 
Регионален исторически 
музей – Добрич е подре-
дена в залите на музея в 
градски парк „Св. Геор-
ги“ от 3 март до края на 
април 2017 г. Тя е посве-
тена на Трети март. На-
ционалният ни празник 
винаги е повод с гордост 
да си припомним основа-
нията да обичаме своята 

родина. Още Вазов ни 
учи, че отечеството ни е 
земен рай, че красотите 
и богатствата му ни ка-
рат да благоговеем пред 
него. Очарованието на 
Северното Черноморие 
е част от магията на бъл-
гарското.
Изложбата „Морски пей-
зажи на художника Петър 
Дачев“ представя около 
60 експоната от фонда на 
Регионален исторически 
музей – Добрич. Това е 
най-богатата колекция 
от картини на художни-
ка, в която се съхраняват 

около 4 000 движими 
културни ценности. Този 
път са подбрани красиви 
пейзажи от Северното 
Черноморие, рисувани 
вероятно през 50 – 60-
те години на ХХ век. Те 
са представени за първи 
път пред публика през 
1964 г., когато е органи-
зирана четвъртата са-
мостоятелна изложба на 

Петър Дачев в Ателие по 
графика на ул. „Гурко“ 
в София. В изложбените 
зали мнозина от нас ще 
си припомнят любими 
гледки от Балчик, Кавар-
на, Яйлата… и ще поме-
чтаят за лятото.
Петър Дачев е талантлив, 
но позабравен български 
художник, роден в Котел, 
но израснал в Добрич. 
Той е по-голям брат на 
първосъздателя на бъл-
гарския балет Анастас 
Петров. За да научите по-
вече за него, заповядайте 
в музея!                     РИМ
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