
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 

* Предлагаме парцел от 
300 кв.м. в центъра на Бал-
чик, срещу обезщетение. 
Тел. 0885029966     /5-1/

*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 
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 

* „Жена от бъдеще-
то“ ЕООД провежда курс 
по ПСИХОТРЕНИНГ. 
Депресии, страхови не-
врози, позитивна реали-
зация -  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 
461 492

Давам под наем магазин 
за месо /или за други дей-
ности/, 60 кв.м., с приле-
жаща складова площ 150 
кв. м.. Тел.0887 589 648   
/10-1/      /1-1/

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

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

140 г. Български пощи  - 
Добрич 

Преди 140 години-на 10. 
10. 1879 г.  е открита по-
щенска станция в гр. До-
брич, а на 9. 10. 1874 г. е 
основан Всемирният По-
щенски съюз/ U P U/,като 
днес е втората по големина 
международна организа-
ция със 1 9 2 страни член-
ки. На този ден честваме 
и Международния ден на 
писмото- от 9. 10. 1957 г. 
с решение на ХIХ конгрес 
на съюза Отава-Канада. И 
така: 140 години пощен-
ски съобщения....
По този повод в библи-
отека „ Дора Габе“ Град 
Добрич се състоя мило 
тържество по случай този 
празник, организиран от 
инж. Светослав Гочев- 
ръководител на Областна 
пощенска станция- До-
брич, в творчески тандем 
с г- жа Геновева Полиме-
нова, която споделя с нас в 
своето „ Посвещение“: „.. 
Времена... В тях пробляс-
ват победи!/ Векове кури-
ери описват/ от антична 
древна повеля/ и сред 
мълнии светлата диря, за-
едно с темпераментната 
г- жа Йовка Опълченова 
увлекателно ни поведоха 
в лабиринтите на истори-
ческата действителност 
на времето на възхода на 
пощенските услуги. До-
бричлии бяха привлекли 
за изложбата „140 г. По-
щенска станция Добрич” 
компетентната помощ на 
Национален музей „Ва-
сил Левски” - Карлово, 
Регионалната библиоте-
ка „Дора Габе“- Добрич, 
НЧ „Йордан Йовков-1870 
г“, Областната пощенска 
станция Добрич.
В епохата на компютъра и 
глобалната мрежа, пощен-
ският плик със залепена 
марка има романтична 
роля, която свързва хората 
от 145 години насам. За-
щото писмото беше посла-
ние, което носи усмивка и 
надежда- една затихваща 
традиция, тъй като търпе-

нието на хората става все 
по-ограничено. Кой днес 
ще чака с дни, седмици 
да получи вест при нали-
чието на мобифон, интер-
нет...? 
В пренаселения вход на 
библиотеката бяха до-
шли- г- жа Надежда Пе-
ткова- кандидат за кмет 
на Добрич, ученици от 
училището по туризъм, 
същите от  училище 
„П.Р.Славейков, предсе-
дателите на филателните 
дружества от Добрич и 
Варна, с председатели-
инж. Чернев и г-н Николай 
Пенев, които организира-
ха Осмата филателна из-
ложба, граждани и почи-
татели, най-вече запалени 
колекционери, сред които 
беше и моят съученик от 
ТМТ- Добрич- Владимир 
Николов Владимиров. 
Вълнуващо беше, когато 
сред нас мощно се разне-
се песента „Хубава си моя 
горо“...
Инж. Гочев ни разказа 
увлекателно, че от май 
1879 до юни 1999 г. има 
издадени 4406 обикно-
вени пощенски марки за 
България- марка „Бърза 
поща“, служебни такива, 
марки за доплащане...Като 
първата марка е с номинал 
един френски сантим. В 
света има 150 милиона 
колекционери и пощен-
ската марка става мощна 
инвестиция и придобива 
атрактивност, издигайки 
тяхната роля не само за 
пощенска употреба. Не-
забравимо впечатление 
остави у нас изложение-
то от различните видове 
бланки и документи- за 
колетна служба, пощенски 
записи, писма за страната 
и чужбина с „препоръка“, 
обратна разписка или с 
„обявена стойност“, как-
то и работата на пощен-
ска спестовна каса. Като 
на преден план изпъкна 
перфектната организация, 
като еталон на световната 

* По време на Винфеста 
в град Болград Фондация 
„България за България“ 
Добрич  в лицето на Ве-
нелин Джендов, Вене-
лин Велев, Димо Узунов, 
Живко Божилов, Нико-
лай Костадинов, Ангел 
Йонов, Цанко Николов, 
Невяна Георгиева, Недко 
Недев, Ивелина Рома-
нова и др. ще поднесат 
на бесарабските българи 
от село Горица /Карама-
рин/ и село Виноградное 
/Хасан Батыр/ в Украйна 
подаръци, интерактивни 
дъски, книги и др.

Художничката Петя Денева представи свои 
творби на изложба в София

На 23 октомври т. г. в 
столичната галерия „Теа 
Алба“ Петя Денева от-
кри своя самостоятелна 
изложба. Тя получи поз-

дравленията на много 
свои приятели и почита-
тели, сред които бяха и 
балчиклии, живеещи в 
София. 

пощенска история, която 
се характеризира с: аку-
ратност, точност и бързи-
на!!!
Ръководителят на Област-
ната ни пощенска станция 
подчерта отговорното от-
ношение на хората, пре-
минали през организа-
ционната ѝ дейност през 
времето, за напредъка 
на технологиите, пре-
доставянето на услугата, 
облечени в нови форми, 
като необходима част от 
информационното ни об-
щество.Чухме имената на 
тези, които са  основали  
пощенската станция, по 
данни на краеведа Георги 
Топалов, предоставени от 
Регионална библиотека „ 
Дора Габе „, с директор 
-Невена Христова. Беше 
прочетено  поздравително 
писмо от Областния упра-
вител- г-н Красимир Ки-
рилов. Радостна гълчава 
настъпи при разглеждане 
на витринните изложения, 
посветени на революцион-
ната дейност на Апостола 
на свободата от музеите 
на Карлово, Силистра, 
Добрич...Така тази споде-
лена радост от свършено-
то придобива нова насока 
- да бъдем по- обективни,  
по- спокойни, за да се 
сдобием с богата по съ-
държание информация, за 
да обобщим мисълта на 
французина от ХVI век- 
Мишел дьо Монтен: „Ве-
стта на един човек до друг 
свързва хората, движи ци-
вилизацията, дава смисъл 
на човешкото общуване.“
Разтърсващо е написано-
то за 140-годишнината на 
Пощата: леко и носталгич-
но, от г-жа Г. Полименова, 
пощенски служител: 
„Времена... Прелетява 
надежда,/ гълъб носи в 
перата си свитък,/конски 
тръс по площадите пее,/ 
да препълни дланта и ду-
шите.../!“

хаджи Георги Йовчев


