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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.                                /10-2/

*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                                     /10-2/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*  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                                  /10-2/

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 
тел. 0895 714394 5-1

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330 5-1

*  Продавам  къща  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-4/

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

/3-3/
*  Продавам  къща  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                                         /7-7/ 

* 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                                      /10-10/

*Продавам  тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     /10-9/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент в 
Балчик, бл.35. Тел.089669269
9                                         /10-10/

* Продавам дворно място 
в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-9/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и по-
стройка за отглеждане на 
гъби. Тел: 0898/56 45 02                                         
/10-10/

* Давам дългосрочно 
под  наем  обзаведена 
квартира в бл.35. Тел. 0888 
70 28 05                         /1-1/

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

С чувство на изящество

С ЧУВСТВО ЗА ИЗ-
ЯЩЕСТВО и съвър-
шенство приключи 
VII Международен 
хоров фестивал „Чер-
номорски звуци“ в 
нашия неповторим 
бял град, провел се от 
7 до 11 юни. Събити-
ето се провежда под 
патронажа на Минис-
терството на култура-
та и кмета на нашата 
община г- н Николай 
Ангелов, а изданието 
се посвещава на пред-
стоящото председател-
ство на нашата страна 
на Съвета на Европей-
ския съюз. 634  певци 
бяха дошли от 10 ев-
ропейски държави  да 
отправят своите пе-
сенни послания към 
света, който да почув-
ства песенното могъ-
щество като религия, 
проповядвана от: Дет-
ски хор“ Штивар“ от 
гр. Тршинец-Чехия, с 
диригент Алена Кост-
кова, Детски хор „Пер-
петум мобиле“ от гр. 
Каунас-Литва, с дири-
гент Беата Кияауски-
ене, Детски хор „Ир-
жички“ от гр. Млада 
Болеслав-Чехия, с 
диригент  Иржина Ир-
жичкова, Детски хор 
„Соло музика“ от гр. 
Одеса-Украйна, с ди-
ригент доц. д- р Евге-
ния Бондарь, Камерен 
хор „Кантус“ от гр. 
Санкт Петербург-Ру-
сия, с диригент Дарья 
Голоушкина, Камерен 
хор „RAE“от гр. Юри-
Естония, с диригент 
д-р Alice Pehk, Женски 
хор „ЖАР-СОКОЛ“ 
от гр. Москва- Русия, 
с диригент доц. Лю-
бов Жарова, Женски 
хор на Естонската ака-
демия на науките от 
гр. Талин-Естония, с 
диригент Андрус Си-
имон и Игор Никифо-
ров, Мъжки хор на Ес-
тонската академия на 
науките от гр. Талин-
Естония със същите 
диригенти, Смесен 
хор „АВЕ МУЗИКА“ 
от. гр. Одеса- Украйна, 
с основател и дири-
гент Сергий Савенко, 
Смесен хор „МИКРА“ 
от гр. Терми- Гърция, 

* Давам помещение под 
наем 20 кв.м., подходящо 
з а  офис ,  адвокат ска 
кантора ,  счетоводна 
къща или друга дейност. 
Помещението се намира 
на ул”Приморска “, срещу 
комплекс “Марина Сити”.
Цената е по договаряне. 
Тел. за връзка 0899890050, 
0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе-
сладкарница  “Седете 
лули”.               /5-4/

*  Заменям  изцяло 
ремонтиран апартамент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-4/

* Давам под наем или 
продавам  строително 
скеле. Цена по договаряне. 
Тел.0896611789               /1-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 
821                                       /6-6/

* 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                                        /7-
7/
Хотел “Балчик” търси 

за сезона  1 готвачка  /
готвач/ и 2 сервитьорки /
сервитьори/. Тел. 0579 7 
28 09, 0899 876 410                                          

                                    /5-2/

Гала концерт и награждаване участниците в VII Международен хоров фестивал Гала концерт и награждаване участниците в VII Международен хоров фестивал 
„Черноморски звуци“ Балчик на 10 юни 2017 г. Фото: Маруся КОСТОВА „Черноморски звуци“ Балчик на 10 юни 2017 г. Фото: Маруся КОСТОВА 

с диригент, която има 
най-много участия във 
фестивала „Черномор-
ски звуци“- любимката 
ми Елефтерия Метак-
са- Армодороу, ръко-
водеща 7 хорови със-
тава в своята Родина; 
Хор на консерватори-
ята на Община Калам-
рия от гр. Солун-Гър-
ция, с диригент Ирена 
Крайчик, Хор „Йоан 
Димитрие Киреску“ 
от гр. Черна вода – Ру-
мъния, с диригент све-
щеник Ангел Динку, 
Камерен смесен хор“ 
GORTINIJA“ от гр. 
Гевгелия- Македония, 
с диригент Илия Ата-
насов, Хор“Перуника“ 
от гр. Стокхолм-Шве-
ция, с диригент Ми-
хаил Делчев, Вокална 
студия „Траяна глас“ 
при Център за под-
крепа и личностно 
развитие-гр. Стара 
Загора, с ръководител 
и музикален педагог 
Лиляна Дойчева, гру-
па „Спектрум“ от гр. 
София, Смесен хор“ 
Черноморски звуци“- 
Балчик, с диригент 
д-р Валентина Геор-
гиева, Вокална студия 
„СЪНШАЙН“при НЧ 
„Паисий Хилендар-
ски- 1870“- Балчик,  с 
ръководител и основа-
тел д-р Валентина Ге-
оргиева и солист Ева 
Вебер, Хор „Детска 
китка“ при Център за 
подкрепа и личностно 
развитие-О Д К, гр. 
Пловдив, с диригент 
Яна Делирадева, Фор-
мация „КАПЕЛА АД 
ЛИПТУМ- БАН“ от 
гр. София, с диригент 
д-р Мария Вълчанова, 
Народен хор при ан-
самбъл „Гоце Делчев“ 
от гр. София, с дири-
гент Марек Дяков.
Балчишкият хоров 
фестивал вече има и  
химн: „Sing a song“, 
по музика и текст на 
Амброж Чопи от Сло-
вения. 
Организираха се че-
тири хорови работил-
ници, с ръководите-
ли Георги Андреев, 
Михаил Делчев, д-р 
Валентина Георгиева 
и група“ Спектрум“, 

разучавайки музикал-
ните произведения: 
„ Ой, ела ми Велич-
ке“, „ Хубава си моя 
горо“, „Залибих си 
едно либе“, „Недельо“ 
и „ Високо“,“Sing a 
song“, които прозвуча-
ха на финалната вечер, 
придружени с много 
аплодисменти. Жури-
то, което оценявяше 
качеството и стой-
ностните значения на 
изпълненията беше в 
състав: Елиянка Ми-
хайлова /директор на 
дирекция „Сценични 
изкуства и художест-
вено образование“ в 
Министерството на 
културата, д-р Вален-
тина Георгиева, Геор-
ги Андреев  и Михаил 
Делчев. 
Хористите от „Детска 
китка“ обраха най-
много овации и заедно 
с „Перпетум мобиле“ 
си поделиха призовото 

място, но получиха и 
специален диплом от 
С Б К за песента „ Ку-
кери“ от Филип Пав-
лов и парична премия, 
а тяхната диригентка  
получи ваучер за ед-
носедмична почивка 
в болницата за реха-
билитация „Тузлата” 
край Балчик, както и 
признанието за най- 
добра диригентка на 
фестивала, оценена от 
Съюза на българските 
музикални и танцови 
дейци, а специалния 
диплом връчи г-жа Ро-
сица Бояджиева. 
Мъжкият хор на Ес-
тонската академия на 
науките е победител в 
еднородните хорове за 
изпълнение на българ-
ска песен от чуждес-
транен хор с песента 
„Черней горо“. Спе-
циалната награда за 
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опазване на хоровата 
традиция в българския 
фолклор по инициати-
ва на балчишкото чи-

талище „Паисий Хи-
лендарски 1870“ отиде 
при ансамбъл „Гоце 
Делчев” от гр. София 
- картина от балчиш-
ки художник беше 
връчена на диригента 
Марек Дяков от пред-

седателя на читалищ-
ното настоятелство- 
г-жа Станка Ганчева.
 Всички диригенти 

получиха сертификати 
и дипломи,връчени от 
Георги Андреев и Да-
рина Кроснева. Галя 
Георгиева, завеждащ 
„Връзки с обеществе-
ността” на ДКИ КЦ 
„Двореца” Балчик 

връчи предметни на-
гради на ръководите-
лите на хоровете. 
Този път за мис „ 
Черноморски звуци „ 
бе обявена литвийката 
Мартина Шикшуйте, 
а мистър „Черномор-
ски звуци“ стана ней-
ният съсед-руснакът 
Алексей Карпов. 
С много аплодисмен-
ти и целувки за побе-
дител във фотоконкур-
са, който се провежда 
в рамките на фестива-
ла, с публикуване на 
снимки във Фейсбук 
от  участниците, бе от-
личено балчиклийче-
то , чието име е Мар-
тин Кръстев. 

Носител на голяма-
та награда на Седмия 
международен хоров 
фестивал и статуе-

тката, изработена от 
Цветан Лазаров, стана 
притежание на укра-
инския смесен хор“ 
АВЕ МУЗИКА“ от 
гр. Одеса, с диригент 
и основател на този 
състав от 2007 г. – 
одесчанинът Сергий 
Савенко, с неговия ви-
сококачествен профе-
сионален оптимизъм, 
който бе специално 
отбелязан от компе-
тентното жури. Още 
като изпълниха в КЦ 
„Мелницата“ песен-
та на Добри Христов 
„Благослови, душе 
моя, Господа!“, раз-
брах че това е един 
феноменален хор. А 
от личния разговор с 
диригента, че има и 
остава верен на своите 
новаторски експери-
менти. Още веднъж, 
честита заслужена на-
града на всички. 
За перфектното про-
веждане на фестивала 
трябва да благодарим 
и на водещите Дани-
ела Русева и Калоян 
Костадинов за тяхната 
компетентност, която 
демонстрираха за по-
реден път.
Със събраните от ре-
кламни материали и 
дарения средства бе 
подкрепена инициа-
тивата „Пиано 24“ за 
закупуване на концер-
тен роял за Община 
Балчик.

Георги ЙОВЧЕВ


