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Изложба “Грузия в снимки” можете да видите в 

ТИЦ “Мелницата” Балчик до 5 август 2020 г.

 Кметът на Община Балчик г-н Николай Ангелов, Н.Пр.Тамара  Лилуашвили, 
Грузия и Юли Начев от фирмата, прекарала оптичен кабел от Балчик /хотел 
„Сюприйм“/ под Черно море до Грузия.                                                           Фото: Б.Т.

Изложбата е с 24 фотоси 
от Република Грузия и 
е подредена в Туристи-
ческия информационен 
център „Мелницата” в 
Ритуалната зала. Иници-
ативата е на посолството 
на черноморската държа-
ва и лично на посланика 

Н.Пр. Тамара Лилуашви-
ли, която е на двуседмич-
на почивка в Белия ни 
град Балчик. На открива-
нето на изложбата тя спо-
дели историята на най-
големия град и столица 
на Грузия – Тбилиси: 
„Градът е известен в ми-

налото с името Тифлис. 
Разположен е на брегове-
те на река Мтвари и е дом 
за около 1.5 милиона жи-
тели. От основаването му 
през V в. от монарха на 
античния предшественик 
на Грузия-Царство Иве-
рия, Тбилиси е с малки 

прекъсвания грузинска 
столица. 
Той е център на грузин-
ската идентичност и при-
тежава специален чар за 
всички грузинци. Веко-
вете не са пропуснали 
да оставят своята следа 
върху града. Често е бил 
заплашван от врагове, 
но винаги защитаван от 
своите герои: понякога е 
бил завладяван, друг път 
– победител. Персийци, 
османци, турци, визан-
тийски гърци и руснаци 
са идвали като враго-
ве, но са оставали като 
приятели.Заради своето 
достойнство,Тбилиси е 
привличал хора от вся-
какви обществени поло-
жения, различни езици и 
религии; позволявал е да 
съжителстват контрасти-
ращи култури и чрез това, 
градът се е обогатявал 
и украсявал Грузия със 
своето разнообразие. 
В исторически план, 
Тбилиси е бил място за 
хора с различен култу-
рен, етнически и религи-
озен произход, въпреки 
че преобладаващата вяра 
е Източноправославно 
християнство.
В грузинската столица 
Тбилиси модерността и 
античната история са на 
няколко метра разстоя-
ние. Разходка в центъра 
е преживяване, съставено 
от контрасти и красиви 
находки в град,който е на 
многовековен кръстопът 
между Европа и Азия. 
Съжителството между 
история и съвременност 
е най-добре изразена 
чрез Моста на мира,който 
свързва по-новите части 
на столицата с древни-

Курортът Св. Cв. Константин и 
Елена – столица на аматьорския 

тенис на 25 и 26 юли

Курортът Св. Св. Кон-
стантин и Елена събира 
на 25 и 26 юли любители 
на тениса от цяла Бълга-
рия на аматьорски тур-
нир за купата на курорт-
ния комплекс на тенис 
кортовете на Гранд-хотел 
„Варна”. 
Форматите са сингъл-мъ-
же, двойки-мъже и двой-
ки-жени. Записването е 
до 24 юли, главен съдия 
е Кристин Грозданов. 
Турнирът при сингъла 
ще се играе в групи или 
елиминации с гарантира-
ни два мача. При мъжки-
те двойки играта ще е в 4 
групи по 5 отбора, а при 
жените мачовете ще са в 
групи. 
Отличията за най-добри-
те са уикенд ваканции 
в Св. Св. Константин и 
Елена, мобилни апарати 
и предметни награди. За 
всички участници има 

талони за безплатен дос-
тъп до термалния ком-
плекс на курорта, където 
могат да отидат на плаж 
или СПА и да възстано-
вят след мачовете силите 
си с минералната вода на 
комплекса. 
Турнирът за аматьори 
„Св. Св. Константин и 
Елена Къп“ се провежда 
за 12-та година като част 
от инициативата „Уелнес 
фонд“ на курорта. През 
годините се утвърди като 
едно от най-посещавани-
те и най-емоционални-
те летни състезания по 
Северното Черноморие. 
Участниците са от цяла-
та страна, много от тях 
са играли един срещу 
друг, а всяко следващо 
състезание е реванш за 
по-добро представяне и 
престиж. 
Тенис турнирът се осъ-
ществява с подкрепа-

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, 
Шабла, Г.Тошево, Добри-
чка, Тервел, Тутракан, Си-
листра. Тел.0898 372271

* Купувам земеделски 
земи в общините Балчик, 
Каварна, шабла, Г.Тошево 
и Варненска област. Под-
готовка на документи. 
Тел. 0885838354 0579 7 
70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г.Тошево, и Добрич. Из-

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 
1 ет. Цена 52 000 лв. 
Тел.0887 521783  0579 7 
7011  /3-3/

Продавам дворно мяс-
то в с.Даричино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 

Предлагаме парцел от 
300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

Изгодно. 
   Тел.0884474858 /10-4/

Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

готвяне на документи.Тел. 
0895 71 83 83 и тел. 09888 
790 83  /10-1/

те. Със своята богата и 
разнообразна история, 
Тбилиси винаги е при-
ветствал гама от архи-
тектурни стилове. През 
годините много класи-
чески, средновековни, а 
дори и съветски струк-
тури са били ситуирани в 
грузинската столица.
Тбилиси е един от най-
старите градове в Ев-
ропа. Неговата култура, 
етническо разнообразие, 
история и гостоприем-
ство го правят още по-
интересен.Това са при-
чините хора от цял свят 
да посещават Грузия и 
столицата Тбилиси. Въ-
преки трудното и тежко 
историческо минало, 
Тбилиси е поддържал 
своите ценности, като 
градините и сградите са 
били реставрирани до 
първоначалното си вели-
колепие. Градът е претър-
пявал падения от златен 
век до пълна разруха – и 
обратно – с голяма бър-
зина през дългата си ис-
тория. Нещо повече, една 
дума много точно описва 
този град – оцелелият, 
този, който е преодолял 
многобройните завоева-
тели и който е обърнал 
страницата, за да започне 
нова глава от живота си.
Днес, посетител на Тби-
лиси вероятно би бил 
изненадан от спокой-
ното, южноевропейско 
настроение, което про-
никва в тази хълмиста 
столица. Старият град 
Тбилиси,със своите жи-
вописни криволичещи 
платна, стари сгради и 
известни орнаментални 
балкони,оставя неза-
личимо впечатление на 
спокойствие, удобство и 
цивилизованост.
Тбилиси си остава раз-
нообразен град с общ-
ности от други кавказки 
народи, която скоростно 
се променя с модерниза-
цията и икономическото 
разширение на Грузия. 
Този колаж от фотогра-
фии изобразява Тбилиси 
днес: един съвременен, 
жизнен град, пълен с жи-
вот!”
Връзката ни с Грузия е 
отдавнашна – заяви в 
приветственото си слово 
кметът на Община Бал-
чик г-н Николай Анге-
лов. Имаме прекаран от 
Балчик оптичен кабел 
под Черно море, с който 
се осъществява Интерне-
ткомуникацията с Грузия.

Б.Т.

 Треньорът Здравко Димитров с гордите ме-
далисти от СКЛА „Черно море 2005“ Балчик

та на A1, Община Ва-
рна, Тенис клуб „Супер 
спорт“, „Есен Спорт“ и 
със съдействието на Хо-
тел Балнео & СПА Аза-
лия, Хотел „Приморски“ 
и Аквахаус Термал & 
Бийч.    

В Албена – националните отбори 
на България по бадминтон

На 21 юли 2020 г. е по-
следният ден от тре-
нировъчния лагер на 
националните отбори 
по бадминтон на Бълга-
рия, който се провежда 
в спортната зала на ва-
канционно селище „Ал-
бена”. Бяха довършени 
контролните срещи меж-
ду най-добрите ракети 
на страната ни във всич-
ки дисциплини-сингъли, 
двойки и смесени двойки, 
както при мъжете и жени-
те, така и при юношите и 
девойките. 
Независимо от неясно-
тата в Международния 
календар на този спорт, 
нашите топ състезате-
ли вече са в подходяща 
спортна форма за посре-
щане на международни 
предизвикателства. Под 

вещото ръководство на 
треньорите Орлин Цвета-
нов, Диана Колева и Петя 
Неделчева най-добрите 
ни бадминтонисти при 
мъжете и жените-евро-
пейските шампионки на 
двойки жени Стефани и 
Габриела Стоеви, добила-
та квота за Олимпиадата 
Мария Мицова, бронзова-
та европейска медалистка 
при девойките до 15 го-
дини Калояна Налбанто-
ва, първите мъжки ракети 
Димитър Янакиев, Дани-
ел Николов и Алекс Влар 
и всички останали състе-
затели от представител-
ните отбори на страната 
ни, ползотворно прове-
доха своята подготовка 
в прекрасните условия, 
осигурени им от домаки-
ните в Албена.

Четири медала за Балчик 
завоюваха атлетите от СКЛА” 

Черно море - 2005”

Пълна доминация в дисци-
плината хвърляне на чук за 
пореден път показаха Пре-
слав Вълев и Николета Стой-
кова, които отново се окичи-
ха със златни медали. 
При юношите Преслав след 
двойното злато от миналата 
седмица, отново стана пър-
ви, но вече при по-големите. 
Трети на стълбичката се качи 
Емил Господинов, за когото 
това беше първи национален 
шампионат, пети се нареди 
Георги Михайлов, шести ста-
на Димитър Карлуков, десе-
ти е Венцислав Иванов и два-

надесети Християн Спасов. 
При девойките Николета за-
твърди своята лидерска по-
зиция в тази дисциплина, а 
трета след нея стана Мартина 
Петрова, Християна Дими-
трова стана осма, Андриана 
Колева е единадесета, а Ма-
рина Кирова дванадесета. 
Всички те участваха и в дис-
циплината мятане на диск, 
но заради дъжда бяха спрени 
от своите треньори след пър-
вия опит.  Огромно браво на 
всички състезатели и техните 
треньори Андриан Андреев и 
Здравко Димитров.

 Треньорът Андриан Андреев с медалистки-
те от СКЛА „Черно море 2005“ Балчик

 Д.Николов и Дим.Янакиев с най-добро пред-
ставяне на турнира 

Фото: Стефан ГЕОРГИЕВ


