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Две наши момчета се 
състезаваха успешно 
за имиджа на „Каиса” 

Варна

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/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с двор-

но място 10 декара в село 
Драганово, квартал Войсил 
– Рафаил Арсов, 0898/66-
26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

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

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

* Телевизионен сервиз 
Балчик  Васил  Тодоров 
тел.0885 597 188

*  П р о д а в а м  а г н е т а 
тел.0895039957  Каварна

* Търся гарсониера или 
едностаен апартамент на 1 
етаж, под наем или за закупу-
ване. Тел. 0886 199790 и тел. 
0897 974411   /10-1/

* Църковно настоятелство 
при храм „Св.Великомъченик 
Георги победоносец” град 
Балчик

До Боголюбивите право-
славни християни на град 
Балчик

Позволете ми от името на 
Църковното настоятелство и 
от мое име, най-сърдечно да 
се обърна към Вас с молба да 

ни окажете финансова помощ 
за нуждите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по храма. 
За извършване на ремонтните 
работи имаме събрани сред-
ства, но те не са достатъчни. 
Обръщаме се към Вас, поне-
же Ви познаваме като добри, 
честни и благочестиви. Ще 
Ви бъдем много благодар-
ни, ако можете да отделите, 
каквато сума Ви е възможна. 
Средствата, които се набират 
по сметката на Църковното 
настоятелство, ще се използ-
ват само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА 
НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНА И ОСТАВАМЕ С 
ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ 
ВАС. БОГ ДА ВИ БЛАГО-
СЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка ДСК 
ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църковно-

то настоятелство
* Предлагаме парцел от 

300 кв.м. в центъра на град 
Балчик, срещу обезщетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик пл.”21 
септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

*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.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

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

Иван Пенчев с цигулка и Деница 
Димитрова с арфа гости на 

маестра Константина Петкова в 
с.Пчеларово

На 04. 09. 2021 г. бяхме 
отново на гости при про-
чутата наша землячка 
маестра Константина 
Петкова в с. Пчеларово, 
общ.Ген.Тошево, До-
бричка обл. В нейното 
артистично пространство 
тази година бяха: българ-
ският Франк Синатра-Ва-
сил Петров; момчето за 
всичко- Стефан Вълдо-
брев, кавалджията Теодо-
сий Спасов, утвърдения 
Васко кръпката...Тази 
година, на 19 ноември, тя 
ще навърши 84 години. 
Жената, която започва ка-

риерата си в Русенската 
опера, минава през Па-
лермо и Академия «Сан-
та Чечилия» в  Рим при 
Тито Гоби, учи оперна 
режисура при Херберт 
фон Караян, после в Па-
риж и Ню Йорк... Отгоре 
на туй е изпълнила роли 
в два музикални филма, 
като в единия е партни-
рала на певеца Роберти-
но Лорети.Освен това е 
стара приятелка на Феде-
рико Фелини и Микела-
нджело Антониони. Ней-
ни ученици се изявяват в 
Европа, Япония, САЩ...
А в тази септемврийска 

вечер, в култовия свой 
дом, тя ни изненада с 
цигуларя Иван Пенчев 
от  Quarto Quartet и не-
говата съпруга Деница 
Димитрова-арфа, която 
тази година беше и воде-
ща на нашия «Балчик 
класик дейс». Всичко 
започна с произведение 
на мистичния естонски 
класически композитор 
Арво Пярт /род. 1935 
г./, известен още като 
създател на религиоз-
на и филмова музика, 
въвеждайки нов «тинти-
набули» стил / превод:-
малки звънчета/ в своя 

мистичен минимализъм. 
Това е стил, където има 
тонално- модално взаи-
модействие между два 
вида полифонични гла-
сове, които са пропор-
ционално съотносими-в 
случая цигулка и арфа. 
Двамата изпълнители 
умело съчетаха компо-
зициите, които за първи 
път изпълниха пред пу-
блика. Досега са изпъл-
нявани  със съпровод 
на пиано. Иван Пенчев 
и Деница Димитрова ни 
показаха смело новатор-
ството, което обогатява 
музиката с нови изразни 
средства. Те демонстри-
раха сполучливата мярка  
в употребата на средства 
и форма за изява в нова 
светлина. 
Втората изненада дойде, 
когато изпълниха про-
изведения на основопо-
ложника на музикалния 
импресионизъм, на «зву-
ковата живопис»- фран-
цузина Клод  Дебюси 
/1862- 1918/. Отново 
емоционална непосред-
ственост, ритмична сво-
бода при техните изпъл-
нения. Демонстрирайки 
разнообразието на та-
ланта на композитора 
във всичките му форми. 
Естествено придружени 
с извънредно изразител-
на фразировка от страна 
на двамата изпълнители.
Тук може би ще добавя 
за любопитния читател, 
че арфата има и шест пе-
дала, които Деница уме-
ло владее. /Може би това 
ѝ помага да бъде и отли-
чен шофьор, в което лич-
но се убедих, когато беше 
в Балчик/. Незабрави-
ма ще остане и нейната 
«Лунна светлина», която 
обра най-много овации в 
тази септемврийска ве-
чер на с.Пчеларово, про-
дължена с  Жозеф-Мо-
рис Равел /1875- 1937/ 
и неговата «Циганка», 

операта «Испански час», 
балета «Дафнис и Хлое» 
и онова безкрайно «Бо-
леро»/1928 г./ където «... 
отражения на облаци се 
сцеждат/ и върху скър-
цащия кей/ рибарите на-
реждат/ кошове с подска-
чащо сребро...» 
Двамата музиканти-И-
ван Пенчев и Деница 
Димитрова, бяха щедри, 
непосредствени и чисто-
сърдечни, както приляга 
на всяка младост, сверя-
вайки своите асоциации 
с голямата и чиста музи-
ка, сътворена от Равел. 
Музиката, изпълнена от 
младото семейство, ни 
зареди със своето изя-
щество-искрено и вълну-
ващо. Тя ни напомни за 
щастливи преживявания 
и благородни пориви. 
Как да не сме благодарни 
на маестра Константина 
Петкова, която в радио 
интервю пред «Свободна 
Европа”, вярна на своето 
амплоа, добавя: «Винаги 
искам да се обновяват 
нещата в изкуството и в 
музиката. Да има и нови 
идеи. С голямо уважение 
към всичко останало, ко-
ето е класиката, което е 
предкласика, към която 
съм особено привързана, 
на новите неща, които 
ме вълнуват...»А, нашите 
гости от София, навяр-
но не само заради тези 
думи, бяха пристигнали 
в с.Пчеларово.   
Иван и Деница, в тяхно-
то двуединство, ще карат 
съзнанието ни да бъде 
будно. Както досега, така 
и занапред 
След концерта те искре-
но благодариха на г-жа 
Светлана Георгиева, ко-
ято се грижеше за двете 
им деца Емма Роуз и Да-
наил, слушайки концер-
та отвън и всичко това, в 
името на изкуството!

Хаджи Георги 
ЙОВЧЕВ

От 1-6 09.21г. в комплекс 
„Аква Лайф“ Кранево се 
проведе Държавното от-
борно първенство по ша-
хмат.То беше разпределе-
но в три групи: до 10г. , 
до14 г. и до 18г. за моми-
чета и момчета. Целият 
елит на детският шахмат 
в България беше тук.
Състезанието беше ор-
ганизирано от Ш К“Каи-
са“- Варна, с председател 
Минко Шишков-нацио-
нален майстор.Именно за 
отбора на този клуб при 
юношите до 18г. се състе-
заваха две момчета от 
школата на Балчик-Рай-
чо Милев/Професора/ 
и Васил Георгиев. Два-
мата направиха чудес-
ни партии и постигнаха 
реномирани победи.Със 
своите резултати те по-
могнаха на ШК“Каиса“ 
да затвърди статута си 
на най-добрият отбор в 
гр.Варна.
Турнирът беше изпълнен 
с драматизъм до края. В 
последния кръг се срещ-

наха отборите ” Каиса” 
и „ Славия”. При победа 
щяха да се окичат с бро-
нзовите медали. Всичко 
тръгна добре,след чу-
десната победа на Васко 
в 25- ходов вариант във 
„Френска защита“ сре-
щу един от най-силните 
юноши на отбора от Со-
фия. За съжаление тази 
победа остана единстве-
на.Минимална загуба с 
1.5 – 2.5 ги остави на 5 
-то място. И двете мом-
чета показват видимо 
израстване. Доказаха го 
за пореден път на това из-
ключително силно състе-
зание. Бяха мотивирани и 
успяха да победят момче-
та ,които са „ветерани“ в 
детския шахмат. Пожела-
вам им успехи в бъдещи-
те турнири и да покажат 
потенциала,  който имат. 
Бъдете здрави.

КрасимирИв.Кирчев
ПредеседателнаШК

„Балчик”

 Г-н Иван Пенчев, г-жа маестра Константина Петко-
ва, г-жа Деница Димитрова с децата си, след концерта в 
с.Пчеларово, на 4 септември 2021 г. 
                                                          Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Двете Момчета по средата с предсе-
дателя на ШК „Каиса“ Варна, органи-
затор на шахтурнира в с.Кранево.                  
                         Фото: Красимир Кирчев


