
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* „Жена от бъдещето“ 
ЕООД провежда курс по 
ПСИХОТРЕНИНГ. Депре-
сии, страхови неврози, по-

*Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка. 
тел.0887249111  /10-1/

* Продавам част от 
къща в центъра на Балчик. 
Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 

зитивна реализация -  тел. за 
контакти: 0896940778

* Ако желаете фотосе-
сия, заповядайте в реклам-
на агенция “КОНТРАСТ 
2018” Град Балчик Ул. 
Д-р Златко Петков 34А 
Тел: 0878 247 581 / 0886 
461492
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тел. 0897 617 426   /10-8/
* Давам под наем апар-

тамент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 709  
/10-8/

* Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 

Г-жа Димка Джилянова /права вляво/ сред 
свои колеги /г-н Боян Георгиев/ и ученици. 
                       Фотоархив: Юлита ХРИСТОВА

Продавам  пълен 
комплект Машини за 
производство на PVC 
и AL - дограма, заедно 

с цех под наем, до 
Хлебозавода в Балчик. 

Може и с обучение. 
Цена на машините - 7 
500 лв. Тел. 0898 580 
430 Иван Николаев  

e-mail: ivan_nikolaev@ 
mail.bg

Бридж уикенд в к.к.”Албена”

През почивните дни се 
изиграха двете сесии 
на турнира за смесени 
двойки от програмата 
на 37-я Международен 
бридж фестивал“Албена 
2019“ .
С убедителна преднина 
шампионската титла и 
наградите на организа-
торите на Фестивала от 
СК „Дама купа“ за пър-
вото място завоюваха 

българите Анна Лекова /
София/ и Емилиян Гогев 
/Кюстендил/. Вицешам-
пион е сръбската двой-
ка Весна Данилович и 
Небойша Богданович, а 
трети са пристигналата 
от Швейцария българска 
състезателка Камелия 
Балабанова и партньорът 
ѝ Красимир Борисов /
Бридж клуб“Сердика“-

София/.Четвъртото мяс-
то остана за софиянката 
Стефани Паскалева и 
Владимир Славов /Пер-
ник/, пети са Пирио и Ер-
кки Ойа от Финландия, а 
шести-Анастасия Миро-
нова и Сергей Миронов 
от Русия. 
В петъчния следобед се 
изигра и блиц отборни-
ят турнир, в който пър-
вото място извоюва ин-
тернационалният отбор 
„ЕNZO“, съставен от със-

тезатели от 4 държави-
Даниел Фелдман /САЩ/, 
Евгени Цонев /Герма-
ния/, Игор Бесекевич /
Украйна/ и Олег Купцов /
Молдова/. Второто място 
остана за загубилия фи-
налния мач много силен 
отбор „ Варна-7“ в със-
тав: Калин Караиванов, 
Пламен Христов /Плам-
бата/, Живко Великов 
и Иван Тонев, а трети е 
„ИЛКО“- също отбор на 

Димка Джилянова /1933-2019/

На 27 юни 2019 г. се 
простихме с най-ува-
жаваната и популярна 
учителка по математи-
ка в Балчик – госпожа 
Димка Джилянова. Тя 
е родена през 1933 г. в 
с.Касапкьой, Тулчанско, 
Румъния. През 1940 г. 
семейството ѝ е изселено 
в с.Брястово, както още 
много други българи /
повече от 67 000/ от Се-
верна в Южна Добруджа. 
Завършва Балчишката 
гимназия. Още като сту-
дентка по математика в 
СУ „Кл.Охридски” се 
омъжва за Тодор Джиля-
нов. Има син и дъщеря. 

Радва се на внуци и пра-
внуци.
Целият ѝ трудов стаж 
минава в гимназията на 
Балчик от 1956 до 1988 г.
Ученици, учители и 
граждани я познават като 
дисциплиниран човек, с 
чувство за отговорност, 
който строго изпълня-
ва своите задължения и 
подготвя добре своите 
ученици. При нея завър-
шилите с тройки влизаха 
във висшите учебни заве-
дения.

Сбогом 
г-жо Джилянова! 
Почивайте в мир!

Керанка ГЕНЧЕВА

Бридж турнир за купа „Фламинго 
Гранд” в Албена

Румънските топ със-
тезатели Флорин 
Сафта и Адриан Фи-
лимон спечелиха пър-
вото място в  турни-
ра за купа”Фламинго 
гранд”, предхождащ 
големия двойков  ‘‘Кон-
грес Албена” на 37-я 
Международен бри-
дж фестивал”Албена 
2019”. 
На второ място са бъл-
гарските бриджьори 
Пейчо Чолаков и Ан-
тон Антонов, а трети са 
шампионите от турнира 
за смесени двойки Анна 
Лекова и Емануил Го-
гев. Четвъртото място 
остана за германските 

Европейска титла за България 

Шампионката от 
турнира за сме-
сени двойки Анна 
Лекова /България/ 

Вицешампионката от тур-
нира за смесени двойки Весна 
Данилович /Сърбия/ 

Бронзовата медалистка от турнира за смесе-
ни двойки Камелия Балабанова /Швейцария/ 

Извоюваха я светов-
ноизвестните българ-
ски състезатели Дже-
ри Стаматов и Диян 
Данаилов на завър-
шилия в края на сед-
мицата в Истанбул /
Турция/ Европейски 
открит шампионат по 
спортен бридж /двой-

ки/. Успехът за стра-
ната ни стана факт 
след тридневна ос-
порвана надпревара 
с над 280 двойки от 
цяла Европа, Амери-
ка и Азия и е огромно 
признание за българ-
ския спорт. Показате-
лен е фактът, че в де-

град Варна, с капитан 
Илко Попов. 
В понеделник от 15,30 бе 
двойковият импов тур-
нир за купа „Фламинго 
Гранд“, а във вторник 
започва дългоочакваният 
главен двойков „Конгрес 
Албена“, в който ще се 
включи и завърналият 
се вече от Истанбул нов 
европейски шампион 
Джери Стаматов,чийто 
партньор ще бъде све-
товноизвестният Калин 

Караиванов. 
Н о в о с ъ з д а д е н и я т 
„Аlbena Bridge Club“ 
организира за всички 
участници във Фести-
вала презентационен 
двойков турнир „Шам-
панско и звезди“, който 
ще се проведе във ВИП 
залата на 8-и етаж на 
хотел‘‘Парадайс Блу‘‘  
на 3 юли,сряда от 21 
часа. 
    Стефан ГЕОРГИЕВ

сятката на крайното 
класиране са още две 
български двойки-
бившият европейски 
шампион Юлиян Сте-
фанов с партньора 
си Живко Драганов 
са шести, а бившите 
бронзови европейски 
медалисти Иван Цон-
чев и Владимир Ма-

рашев са девети. 
Европейският шам-

Европейският шампион 
Джери Стаматов

Европейският шампион  
Диян Данаилов 

пион Джери Стама-
тов е официален гост 
на провеждащия се в 
„Европейския курорт 
на спорта-Албена”  
37 Международен 
бридж фестивал и ще 
участва в най-прес-
тижните му турнири 
- Открития двойков  
“Конгрес Албена” и 

откритият отборен 
турнир. 

национали Андрея Рейм 
и Ролф Кюн,пети са Ди-
митър Митев /Куклен/ и 
Добрин Колев /Ямбол/, 
а шести са варненски-
те представители Илко 
Попов и Стефан Геор-
гиев.
От днес в продължение 
на 3 дни ще се проведе 
най-масовата двойкова 

проява на Фестивала-
двете квалификацион-
ни сесии и финалите 
на престижния двойков 
турнир “Конгрес Албе-
на”.

Капитанът на германския национален отбор 
Майкъл Грьомолер

Двама от доайените на българския бридж-Хрис-
то Христов/София/-в ляво,и Илко Попов/Варна/

Красота от игралната зала-Симона Дарие и 
Ливия Попеску/Румъния/


