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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-

Давам под наем за офис или 
магазин кафе-сладкарница 
“Седете лули”.               /1-5/

*  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 

Carpe dieп /наслади 
се на мига/ призова-
ва древният римски 
поет Хораций в своя 
поема. А защо не, 
когато мигът, часо-
вете, денят е толкова 
слънчев, с аромата 
на поникналата зе-
ленина, с красотата 
на почти безоблач-
ното небе, с усмих-
натите и развълну-
вани лица на жените 
от клуб „Хинап” и 
клуб „Здравец”! Те 
бяха поканени да 
присъстват на тра-
диционното надбяг-
ване /кушия/ с коне 
на самобитния праз-
ник Тодоровден или 
както още е попу-
лярен в нашия край 
като Конски Велик-
ден.
Много народ се беше 
събрал на равното 
добруджанско поле 
зад село Соколово в 
очакване на състе-
занието. А жените 
от двата клуба на 
Дима Малева участ-
ваха, както винаги, 
по много интересен 
начин. Те демон-
стрираха импрови-
зирано надбягване, 
яхнали декоративни 
коне с нарисувани и 
изрязани от картон 
красиви конски гла-
ви и конски опашки 
от цветни прахочис-
тачки. 
Оригиналното учас-
тие в празника про-
дължи с весело хора, 
народни песни, 
свързани с Тодоров-
ден, изпълнени от 
гласовитата певица 
Софка Димитрова, 
облечена като баба 
Марта, която има 
винаги подготвени 
подходящи за всяко 
празненство народ-
ни песни. 
Кулминацията на 
деня, естествено 
беше надбягването 
на конете. Празни-
кът започна и пре-

Клубовете “Хинап” и “Здравец”  
на Тодоровден

мина в непринудена 
атмосфера, без офи-

циални речи, дори 
музикалната уредба 
реши да се повреди 
точно тогава, но това 
не попречи на кра-
сивите чистокръвни 
коне да препускат по 
широкото поле.
Победители:
Коне: 
Дона Суперлайт на 
Зафирка Гецова и 
запрещелник Ангел 
Петков
Би Мак на Стоян Ра-
дев и запрещелник 
Стоян Радев.
След надбягването 
всички бяха почер-
пени с топла пита, 
настроението бе 
подсилено с мезета 
и червено вина.
Баба Марта в този 
ден бе решила да 
бъде в добро настро-
ение и дари с щедро 
слънце и лек вятър 
природата и хората. 
Може би и тя обича 
конете и им се рад-
ва като човеците, 
които от най-дъл-
бока древност са 
придавали на тези 
животни най-при-
влекателни качества, 
вярвали са в тяхната 
необикновена сила, 

но и мъдрост. Пом-
ним любимия кон 

на Александър Ма-
кедонски Буцефал. 
Легендите разказват 

и за изключителните 
качества на полуко-
ня Хирон – мъдър, 
доброжелателен , 
възпитател на герои, 
учител, владеещ 
дори церителското 
изкуство, винаги в 
помощ на древните 
богове и хора. 
А може ли някой да 
си представи пра-
българите по друг 
достоен начин, ос-
вен яхнали коне?
 И не е ли конят, 
който довел Аспа-
рух не къде да е, а 
препуснал с него 
чак до широкото 
добруджанско поле, 
до чернозема и злат-

ното жито на Добру-
джа!
Мария АНДРЕЕВА

Втори мемориал “Тихомир Енчев”
На 5 март 2017г. в зала-
та на ШК ,,Балчик” се 
проведе Втори мемориал 
,,Тихомир Енчев”. 
Участваха 19 човека от 
Балчик и Варна. Играха 
се 6 кръга по 30 минути 
на човек. След изигра-
ването на всички партии 
двама играчи завършиха 
с равен брой точки. По-
бедител стана Пламен 
Петров следван от на-
ционалния майстор Най-

ден Добрев. 
Двамата завършиха с по 
5 точки. Трети се класи-
ра Красимир Костов с 4,5 
точки. Четвърти остана 
Александър Станчев. 
При пенсионерите побе-
дител стана Тошко Гри-
горов. Второ място за 
Валентин Петров. Трети 
е Христо Митев. 
При децата на първо 
място завърши Григорий 
Смирнов (Варна). Второ 

Ритуален танц на Тодоровден изпълниха жените от СК „Здравец“ Ритуален танц на Тодоровден изпълниха жените от СК „Здравец“ 
Балчик.                                                        Фото: Людмила ПЕТРОВА Балчик.                                                        Фото: Людмила ПЕТРОВА 

Спортен клуб “Здравец” Балчик начело с г-жа Димка Малева, под-Спортен клуб “Здравец” Балчик начело с г-жа Димка Малева, под-
готви ритуалния Конски Великден в с.Соколово на 4 март 2017 г. готви ритуалния Конски Великден в с.Соколово на 4 март 2017 г. 

                                                                Фото: Людмила ПЕТРОВА                                                                Фото: Людмила ПЕТРОВА

място за Даниил Енчев. 
Трети и четвърти остана-
ха Калин Иванов и Райчо 
Милев-Професора. 
ШК ,,Балчик” изразя-
ва своята благодарност 
към г-н Младен Марти-
нов-председател на ЗК 
,,Черно море – Балчик” 
и „Захарни изделия” за 
оказаната финансова по-
мощ. 

Красимир КИРЧЕВ

Първенство по шах за деца в Шумен
На 11-12 март в град 
Шумен се проведе зо-
нално индивидуално 
първенство за деца, 
юноши и девойки от 12 
до 20 години. Участва-
ха 50 човека от Балчик, 
Варна, Добрич, Шу-
мен, Белослав и Вълчи 
дол. 
Регламентът на състе-
занието беше в 6 кръга 
по 1 час + 30 сек. на 
всеки ход на състеза-
тел. Първите 6 от вся-
ка група се класират за 
държавното индивиду-

ално първенство. 
В групата до 12 години 
участва Даниил Енчев. 
Той се представи стра-
хотно, като успя да се 
класира на 6-то място, 
което му даде право за 
участие на държавното 
индивидуално първен-
ство до 12 години. 
В групата до 14 години 
участва Райчо Милев-
Професора. За съжа-
ление загубата му в 
последния кръг го кла-
сира на 7-мо място и го 
лиши от участие в дър-

жавното първенство. 
Благодарности на Об-
щина Балчик за оказа-
ната финансова помощ 
за участието на децата 
на зоналното индиви-
дуално първенство. 
Следващото участие 
на представители от 
ШК ,,Балчик” е на 
Даниил Енчев на дър-
жавното индивидуал-
но първенство за деца 
до 12 години. То ще се 
проведе в град Плов-
див през месец април.
      Красимир КИРЧЕВ

Окръжен съд - Добрич обявява 
конкурс за ученическо есе

Окръжен съд - До-
брич обявява конкурс 
за ученическо есе на 
тема „Свободата на 
личността - право и 
морал“. Инициативата 
се организира по по-

вод 16 април - Деня на 
българската Конститу-
ция и професионален 
празник на юриста и 
има за цел да насочи 
вниманието на мла-
дежите към съдебна-
та власт и да повиши 
правните им познания.
В конкурса могат да 
се включат ученици 
от 10-и и 11-и клас 
на всички училища в 
област Добрич. Учас-
тниците трябва да из-
пратят творбите си в 
срок до 10 април на 
електронната поща 
на съда: os.dobrich@
qmail.com. Необходи-
мо е текстовете да са 
придружени с инфор-
мация за трите имена 
на автора, училището 

и класа, в който учи, 
телефон и електронен 
адрес на ученика и 
училището за обратна 
връзка.
Всеки автор може да 
участва само с едно есе 
в обем до три печатни 
страници.Творбите ще 
бъдат оценявани по 
предварително зада-
дени критерии, между 
които „оригиналност 
и творчески подход“, 
„недвусмислено изра-
зяване на лична пози-
ция“, „демонстриране 
на познания по зададе-
ната тема“. 
Трите най-добри есета 
ще бъдат публикувани 
на интернет страни-
цата на Окръжен съд 
- Добрич, а официал-
ното награждаване на 
авторите ще се състои 
на 20 април, когато в 
Съдебната палата ще 
се проведе Ден на от-
ворените врати.
Пълната информация 
за условията за учас-
тие в конкурса може да 
се открие на сайта на 
Окръжен съд - Добрич. 


