
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА  12 - 18 ноември 2020 г.        6
14-годишният Кристиян Евдокиев ще бъде 

национален състезател по футбол

 Поли Сивкова, Балчик: „За четвърта 
година имам щастието да съм едно 
от талантливите деца на Фондация 
„Димитър Бербатов“.

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

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

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 
Продавам 

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   
/2-1/

* Продавам в град Каварна, 
среден южен апартамент, 
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7; 
50 000 лв. Тел. за справка: 
0885 67 11 47 

*Продавам  двустаен апар-
тамент 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. 

*  Т ъ р с я  к ва рт и р а 
в ж.к.“Балик“ Балчик, 
до  120 -130  лв .  т ел . 
0898840381               

                                /2-1/ 
* 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. 

  Кристиян Евдокиев след тренировка в 
първия лагер-сбор на национално ниво 
за U 15,като бъдещ национален фут-
болен състезател за възрастта си. /
родени през 2006 г./                 Фото: БТ 

Момчетата на Тодор Ка-
менов (U15) пък разпи-
ляха като гости „Сини ка-
мъни” със 7:0. Кристиян 
Евдокиев и Патър Мари-
нов вкараха по две попа-
дения, а Жулиян Янев и 

Георги Пасков се разпи-
саха по веднъж. Едно от 
попаденията бе автогол 
след остро центриране по 
земя на Евдокиев – напи-
саха в сайта на ФК „Черно 

море”.
С право балчиклии се 
гордеем с внука на г-жа 
Стойка Георгиева, пред-
седател на ДВВ и син на 
Даниела и Евдоки Ива-
нови. Малкият Кристиян 
беше на 18 октомври ге-
рой на мача между „Черно 
море” и „Хасково”, къде-
то отбеляза един от двата 
победни гола /2:0/.
Кристиян Евдокиев е на 
14 г. и се учи в VIII клас 
на СУ “Христо Ботев” 
Балчик. Първоначално 
получава футболни по-
знания в Школата на ФК 
„Черноморец”Балчик при 
треньора Тонислав Зла-
тков. От 2016 г. тренира 
във Варна в отбора на 
„Черно море”. Беше на 
първия лагер-сбор на на-
ционално ниво за U15 /
родените през 2006/, кое-
то означава, че ще бъде 
един от националните 
футболисти на България, 
и то от Балчик.
           Маруся КОСТОВА

На 29 октомври в ЦПЛР - 
ОДК Балчик бе подреде-
на изложбата на Общин-

ския конкурс за рисунка 
и фотография „Нашето 
Черно море”, посветена 
на Международния ден 
на Черно море – 31 ок-
томври. Над 50 учас-
тници, представиха в 
експозицията живопис-
ни пейзажи вдъхновени 
от необятната красота 
на морето. С медали и 
грамоти бяха отличени 
авторите на 24 творби 
разпределени в четири 

Нашето Черно море
възрастови категории от 
6 до 18 години. Поради 
извънредната епидеми-
ологична обстановка в 
страната и заповедта на 
Министъра на здравео-
пазването от 27.10.2020 
година, изложбата е вир-
туална:
[ Първа възр. група ] [ 
Втора възр. група ] [ Тре-
та възр. група ] [ Четвър-
та възр. група ]

Случаи на COV-
ID-19 затвориха АГ 

отделението в Балчик
Преустановена е дей-
ността на АГ-отделение-
то в многопрофилната 
болница в Балчик, съоб-
щи директорът на РЗИ в 
Добрич д-р Светла Анге-
лова. 
Причината – установени 
положителни случаи на 
заразяване с COVID-19 
на медицински персонал 

в отделението. 
Е п и д е м и ол о г и ч н ото 
проучване е извършено, 
контактните лица са по-
ставени под карантина, 
предприети са дезин-
фекционни мерки в от-
делението. Пациентите 
се насочват и приемат в 
МБАЛ Добрич, уточни 
д-р Ангелова.

Кърпят пътя Добрич – 
Балчик, очаква се да е готов 

до края на ноември

В момента се изкърпва на-
стилката в 29 км от пътя 
Добрич – Балчик, съоб-
щиха за Про Нюз Добрич 
от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“. Ремонт-
ните дейности започнаха 
в началото на ноември и 
се предвижда да завършат 
до края на месеца, като е 
планирано машинно из-
кърпване на около 5 000 
квадратни метра от асфал-
товата настилка. Прогноз-
ната стойност е около 125 
000 лв.
Три пътни участъка се 
ремонтират в момента на 
територията на област До-
брич със средства от бю-
джета на АПИ, информи-
рат още от Агенцията.
Това са 4,5 км от Около-
връстния път на Добрич, 
3,9 км от третокласния път 
III-901 Българево – Кавар-
на и 5,5 км от третоклас-
ния път III-293 Добрич 
– Паскалево – Крушари 
– Северняк. Ремонтните 
дейности се изпълняват 
от ДЗЗД „Добрич 2019“, 
с което АПИ има договор 
по Закона за обществените 
поръчки  за поддържане на 
републиканските пътища в 
област Добрич. В друже-
ството участват: „Пътно 
строителство“ АД, „Пъти-
ща и мостове“ ЕООД, „БГ 
Ленд Кънстракшън“ АД и 
„Копекс и Ко“ ООД.
Ремонтно-възстановител-
ните работи на участъка 
от Околовръстния път на 
град Добрич /от разклона 
за село Врачанци при км 
3+030, до км 7+543 – малко 

след разклона за град Гене-
рал Тошево/ стартираха в 
средата на юли. Прогноз-
ната стойност на инвести-
цията е 7,7 милиона лева. 
Средствата са осигурени 
от бюджета на Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
Проектът предвижда нова 
конструкция на пътя, по-
лагане на асфалтобетонова 
настилка, хоризонтална 
маркировка, мантинели 
и пътни знаци. Ще бъдат 
стабилизирани банкетите 
и ще бъде подобрено от-
водняването. Ремонтните 
работи се очаква да при-
ключат до края на март 
2021 година.
Ремонтират се и 3,9 км от 
третокласния път III-901 
Българево – Каварна, в 
участъка от разклона за 
местност „Дълбока“ до 
град Каварна. Прогнозна-
та стойност е 5,1 млн. лв. 
Средствата са от бюджета 
на АПИ. Проектът включ-
ва нова конструкция на 
пътя, асфалтобетонова 
настилка, хоризонтална 
маркировка, ограничител-
ни системи и пътни знаци. 
Ще бъдат стабилизирани 
банкетите и ще бъде подо-
брено отводняването. При 
благоприятни метеороло-
гични условия ремонтните 
дейности се очаква да при-
ключат до края на година-
та. За безопасното преми-
наване на автомобилите е 
осигурена временна орга-
низация на движението – в 
една лента, без отбиване 
на трафика по обходен 
маршрут.

Оставиха зад решетките французина, блудствал 
с малки момичета в село край Балчик

Състав на Окръжния съд в 
Добрич остави без уваже-
ние искането за изменение 
на мярката „задържане под 
стража“ в „домашен арест“ 
на 63-годишния френския 
гражданин Ерик Даниел 
Жего. Той е обвиняем за 
блудство и създаване на 
порнографски материали с 
участието на малолетни мо-
мичета.
Съдът даде ход на делото 
срещу французина. Той е 
разведен, има средно обра-
зование, не е осъждан и от 
три години живее в балчиш-
кото село Царичино в къща 
под наем. Според обвини-
телния акт, в периода от 2 до 
6 януари 2020 година той е 
извършил блудствени дейст-
вия с пет малолетни деца и 
чрез заснемане с дигитален 
фотоапарат е създал порно-
графски материали. Според 

прокуратурата обвиненията 
се доказват от разпитите на 
момичетата, родителите им, 
учители и от направените по 
делото експертизи. 
„Не съм докосвал децата“, 
заяви пред съда обвиняеми-
ят Ерик Жего. Той каза, че е 
правил снимки от 3-5 метра, 
но не е настоявал децата 
да се събличат, а фотосите 
били по-скоро романтични. 
По препоръка на адвоката 
си, французинът отказа да 
отговаря на въпроси на съ-
дията и страните по делото.
Поискано бе постоянна-
та мярка „задържане под 
стража“ да бъде заменена 
с по-лека. В залата стана 
ясно, че Жего е бил в арес-
та 8 месеца, а от известно 
време е в затвора. Адвока-
тът представи медицински 
документи от 2013 и 2014 
година, според които мъжът 

се придвижва трудно и то-
гава е имал проблеми да се 
обслужва сам. Според защи-
тата той има къде да живее, 
няма как да повлияе на сви-
детелите, ако е под домашен 
арест и ще може да ползва 
медицински услуги. Пред-
ставени бяха и документи, 
от които се разбира, че за 
къщата до момента се плаща 
наем, а от това обвиняемият 
търпи негативи.
Държавното обвинение счи-
та, че медицинските доку-
менти са отпреди 6-7 години 
и няма актуални. Престъ-
пленията, в които мъжът е 
обвинен, са с изключително 
висока степен на обществе-
на опасност, каза прокуро-
рът и настоя да се отхвърли 
като неоснователно иска-
нето за по-лека мярка. срок 
пред Апелативния съд във 
Варна.

Прибраха на закрито ценните 
кактуси в Ботаническата градина 

край Балчик

Завърши ежегодната дей-
ност по прибиране на ед-
роразмерните кактуси и 
сукуленти от откритите 
експозиции в „Градината 
на боговете“ и градина 
„Разсадника“ в закритата 
оранжерия, съобщиха от 
Ботаническата градина. 
Топлолюбивите растения 
ще прекарат зимния пери-
од при температура около 
15°С. От април тази годи-
на над 600 екземпляра от 
42 растителни вида бяха 
засадени и аранжирани на 
площ от 680 кв.метра.
Кактусите са предимно от 
род Opuntia, а сукулентите 
от род Aloe, както и от се-
мействата Млечкови (Fam. 
Euphorbiaceae) и Столет-

никови (Fam. Agavaceae).
Служители на градината, 
съвместно с техни колеги 
от Екопарк – Варна, пре-
несоха на ръце огромните 
растения. Истинско изпи-
тание е преместването на 
някои от екземплярите, 
които тежат над 300 ки-
лограма. Поради големи-
те им размери и крехка-
та структура всичко се 
извършва изключително 
внимателно, за да се огра-
ничи отчупването на пар-
чета. Ако това се случи, 
отчупените части се вко-
реняват и при откриването 
на следващия летен сезон 
се експонират заедно с 
останалите едроразмерни 
екземпляри.


