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Разни

* Купувам земеделска земя 
в общините: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготовка на 
документи. Тел. 0885838354  
0579 77011

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. Тел: 
0887 240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                                /105/

*Ку пу вам зе ме дел с ка зе
мя в об щи на Бал чик, Ка
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 790
83                                     /105/

* Купувам малка къща в 
град Балчик/без кв.“Левски“/. 
Тел.0899079138 Недева 

                                       /22/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам двустаен апар-
тамент, 63 кв.м. обзаведен, и 
гараж за 68 000 лв. Тел. 0899 
895 854

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
спешно 50 000 лв. тел. 0887 
983 113 

*  П р о д а в а м  а п .  в 
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 26 33 
08                                  /105/

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 

тел. 0895 714394            /54/
• Продавам обзаведена 

къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330             /54/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /55/

*  Продавам метално 
бунгало , 700 кв.м., ток и 
вода, на главен път. ул.1 № 
57, над Помпена станция, 
в.з.“Кулака“. Тел.0888001106                  
/22/

*  П р о д а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра
дин с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 
28                                         /77/ 

* Про да вам из го д но пар
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, на 
ул. “Ст. пла ни на” до по жар
на та и ле ти ще Бал чик с ли це 
на ас фал тов път. Тел:0889/61 
47 62                                      /1010/

* П р о д а в а м  т р и с т а е н 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     

                                   /1010/
* Продавам двустаен 

апартамент в Балчик, на 
ул.“Черно море“. Тел. 0896 
692 699                          /103/ 

* Продавам дворно място 

* Давам дългосрочно под 
наем обзаведена квартира в 
бл.35. Тел. 0888 70 28 05                         

                                       /11/
* Давам помещение под 

наем 20 кв.м., подходящо за 
офис, адвокатска кантора, 
счетоводна къща или друга 
дейност. Помещението се 
намира на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Марина 
С и т и ” . Ц е н а т а  е  п о 
договаряне. Тел. за връзка 
0899890050, 0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе
сладкарница “Седете лули”.                          

                                     /55/
*  П р е во з  н а  б а г а ж и 

от България за Европа и 
обратно. Тел. 0899923907    

                                     /52/
* Продавам мотофреза 

“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                       /66/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) два 
парцела от 1718 кв. м. и 
1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 33 
28                                     /77/

в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /1010/

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 
0898/56 45 02                 /1010/

               

Заедно на сцената в Бургас - балчиклии и 
бургаския диригент Левон Манукян. 
                             Фото: Стела АРКАЛИЕВА 

Мистър BGathletic.com 
2017 е...

Мистър BGathletic.com за 2017 
г. се казва Живко Господинов, 
който продължава успешната 
линия на клуба си СКЛА Чер-
но море 2005 – Балчик. Преди 
година победителка в надпре-
варата за красота сред атлет-
ките №1 беше състезателка 
на същия отбор – Екатерина 
Димова.  Господинов е на 19 г. 
и през 2017 г. спечели два сре-
бърни медала в хвърлянето на 
чук от националните шамппи-
онати за юноши.

Балчиклията беше фаворит за 
първото място почти през ця-
лото време на конкурса. Само 
първата фаза на състезанието 
за красота той завърши втори 
след Антонио Иванов. Но от 
втория, през третия етап и през 
финала Господинов не позволи 
никой да премине преди него. 
Така с 987 гласа от финалната 
фаза той си осигури и лентата 
за Мистър BGathletic.com 2017. 
Иванов завърши втори, а трета-
та позиция е за Георги Начев. 
Мистър BGathletic.com 2017 
Живко Господинов беше награ-
ден по време на церемония в 
хотел „Маринела”. 
Класирането за приза Най
красив атлет за годината се 
базира изцяло на гласовете на 
читателите, които имаха шанс 
да подкрепят любимците си в 
общо четири фази, след които 
постепенно атлетите бяха реду-
цирани от 15 към 3. Регламен-
тът на конкурса предвижда, че 
победител е този атлет, който 
събере найголям брой гласове 
в последната финална фаза на 
конкурса. Номинициите бяха 
направени от нашите читате-
ли и допълнени от екипа на 
медийната група ЕС МЕДИА, 
част от която е и BGathletic.
com. В конкурса участваха 
само картотекирани състеза-
тели в БФЛА и родени през и/
или преди 1999 г. Гласуването 
се извършваше на специална-
та платформа mister.bgathletic.
com.
 На бляскавото събитие в хотел 
„Маринела” бяха наградени 
и победиителите в конкурси-
те за красота на останалите 

спортни сйтове на ЕС Медиа 
– BGvolleyball.com, BGbasket.
com, BGswim.com и беше от-
белязан първия рожден ден на 
спортното списание „Спринт”. 
Церемонията се проведе с по-
мощта на Mtel , Мултивита-
мини Alive!  Грабни енергия 
веднага!, винарска изба „Ка-
таржина Естейт“, водка „Нор-
вегия“, Andrews Fashion Studio, 
италиански дизайнерски бижу-
та „Invoke“, Асикс, фирма Сте-
ни, вносител на Patrizia Pepe, 

Monna.bg – парфюмният рай на 
България, предлагащ над 200 
световни марки на едно място, 
ресторант Табиет и минерална 
вода Qwell.

 КласиранетовконкурсМис-
търBGathletic.com2017:
1.Живко Господинов – 987 гла-
са във финала (547 гласа в III 
кръг, 441 гласа във II кръг, 368 
гласа в I кръг)
2. Антонио Иванов  287 гласа 
във финала (304 гласа в III кръг, 
164 гласа във II кръг, 372 гласа 
в I кръг)
3. Георги Начев  118 гласа във 
финала (241 гласа в III кръг, 78 
гласа във II кръг, 143 гласа в I 
кръг)
 4. Васил Власов  218 гласа в 
III кръг (171 гласа във II кръг, 
226 гласа в I кръг)
5. Иво Вачев  113 гласа в III 
кръг (79 гласа във II кръг, 114 
гласа в I кръг)
6. Добри Сталев  64 гласа в II 
кръг (105 гласа в I кръг)
7. Мартин Георгиев  54 гласа в 
II кръг (215 гласа в I кръг)
8. Мартин Проданов – 41 гласа 
в II кръг (94 гласа в I кръг)
9. Станислав Станков  26 гласа 
в II кръг (136 гласа в I кръг)
10. Мануел Петров – 19 гласа в 
II кръг (84 гласа в I кръг)
 11. Методи Миланов  75 гласа 
в I кръг
12. Николай Николов  63 гласа 
в I кръг
13. Йоан Ралцев  62 гласа в I 
кръг
14. Георги Лазаров  44 гласа в 
I кръг
15. Тодор Кънев  19 гласа в I 
кръг

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г.“ процедура  
BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”
Проект: „Подкрепа за независим живот“

увреждания. От 1 юли 
2016 до 31 август 2017 г. 
се предоставяше услугата 
„Домашен помощник“ – 
бяха включени  73  лица 
с увреждания и хора над 
65 г. в невъзможност да 
се самообслужват.

Наети бяха 66 безра-
ботни лица, които да 
предоставят социалните 
услуги. Те са  подбирани 
в зависимост от тяхната 
мотивация и качества за 
работа. Всички  премина-
ха въвеждащо и надграж-
дащо обучение. 

Създаден бе „Център 
за почасово предоставяне 
на услуги за социално 
включване в общността 
или в домашна среда”. 
Целта  бе възрастните 
хора и лицата с уврежда-
ния да имат гарантирана 
възможност за избор на 
услуги и да бъдат под-
помагани при вземане на 
решение коя услуга отго-
варя в максимална степен 
на техните потребности: 
„Домашен помощник” 
или „Личен асистент”. 
Подкрепата  бе насочена 
и към улесняване дос-
тъпа до здравни услуги. 
Ръководителят на цен-
търа съвместно с екипа 
на проекта следеше за 

На 4 май 2016 г. Общи-
на Балчик подписа адми-
нистративен договор за 
безвъзмездна финансова 
помощ  BG05M9OP001
2.0020244C01 по проект  
„Подкрепа за независим 
живот“. Продължител-
ността на проекта е 20 
месеца със срок за пре-
доставяне на социалните 
услуги 18 месеца.  

Основната  цел  на 
проекта е  подобряване 
качеството на живот и 
на достъпа до услуги за 
социално включване на 
хора с увреждания и хора 
над 65 г. с невъзмож-
ност за самообслужва-
не, в отговор на техните 
комплексни потребности, 
включително и здравни.  
Реализирането на про-
екта имаше за цел и да 
предостави възможности 
за връщането на реалния 
пазар на труда на лицата, 
полагащи грижи за близ-
ките си с увреждания.

По проекта бе осигу-
рен достъп до интегри-
рани услуги на лицата 
от целевите групи. За 
периода от 1 юли 2016 
до 31 декември 2017 г. 
се предоставя услугата 
„Личен асистент“. В нея 
се включиха 38 лица с 

качеството на предоста-
вяните услуги.

В Центъра работи пси-
холог, който провеждаше  
индивидуални и групови 
срещи с предоставящите 
услугите, с цел  търсене 
на възможности за по-
вишаване  качеството на 
работа, чрез прилагане на 
опит и идеи при решава-
нето на проблемни  слу-
чаи  и сложни ситуации, 
оказваше мотивационна и  
психологическа подкре-
па за потребителите на 
услугите, според тяхната 
индивидуална потреб-
ност.

В Центъра от 1 януари 
2017 г. работи и меди-
цински специалист, кой-
то редовно посещаваше 
потребители на услугите 
„домашен помощник“ и 
„личен асистент“. При 
своите посещения тя  из-
мерваше витални пока-
затели (кръвно налягане, 
пулс, телесна темпера-
тура), консултираше и 
съветваше за хигиената 
и храненето на потре-
бителите, за приема на 
лекарства, за предпаз-
ване от развитието на 
декубитуси, поддържаше  
връзка с личните лекари 
на потребителите.
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ИзберетеатлетнаБългарияза2017г.
• Алекс Христов – диск
• Александра Начева – троен скок
• Валентин Андреев - чук
•  Габриела Петрова – троен скок
• Георги Начев – троен скок
• Георги Цонов – троен скок
• Денис Димитров – 100 м и 200 м
• Ивет Лалова-Колио – 100 м и 200 м
• Инна Ефтимова – 60 м
• Йоло Николов - бягания на дълги разстояния
• Лиляна Георгиева – бягания на средни и дълги 
разстояния
• Милена Миткова – скок дължина
• Мирела Демирева – скок височина
• Митко Ценов – бягания на средни и дълги разстояния
• Момчил Караилиев – троен скок
• Радослава Мавродиева - гюле
• Силвия Георгиева - бягания на средни и дълги 
разстояния
• Тихомир Иванов – скок височина

Бургазлии бяха в 
Балчик през 2013 г., 

сега – ние!

Смесен хор „Черно-
морски звуци” Бал-
чик, с диригент др 
Валентина Георгиева 
и корепетитор Мари-
яна Тихолова,  заедно 
с Вокална група „Съв-
шайн”  при НЧ“Паисий 
Хилендарски”Балчик 
, с рл др Валентина 
Георгиева  и корепети-
тор Марияна Тихолова 

гостуваха на хор „Родна 
песен” от град Бургас, с 
известния диригент Ле-
вон Манукян. 
Благодарности на наши-
те любезни домакини. 
Какта винагиь нашите 
хористи се представиха 
страхотно, а децата на 
Балчик обраха овациите 
и любовта на публиката.

Стела АРКАЛИЕВА

поклон пред публиката на Балчик преди 4 
години.                    Фото: Маруся КОСТОВА 

Райчо Милев /Професора/ - на второ място 
във възрастовата си група, за купата на ШК 
“Добруджа”.           Фото: Личен архив


