
                          13 - 19 април 2017 г. 8ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Гл. редактор - Маруся Костова - 089/965 52 49
Предпечат - Мария Петрова
Печат -ЕТ “Нилекта” Добрич - 058 600 299
Балчишки телеграф – ISSN 2367-9263

Цени за публикации
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на 

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни 

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%

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 мя в об щи-
ни те: Бал чик, Ка вар на, Ша б-
ла, Г.То ше во и Вар нен с ка об-
ласт. По д го то в ка на до ку мен-
ти. Тел: 0885 83 83 54, 0579 7 
70 11                               /45-8/ 

*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.                            /5-5/

*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. 

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 
гъби. Тел: 0898/56 45 02                                         
/10-7/

Продавам 

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

*Продавам апартамент 
в ж.к.“Балик“, обзаведен, с 
климатик и гараж. Тел.0895 
714 394                                           /1-
1/

* Продавам апартамент в 
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по дого-
варяне. Тел. 0888 263308 То-
дор Тодоров                        /3-3/

*  Продавам  метално 
бунгало , 700 кв.м., ток и 
вода, на главен път. ул.1 № 
57, над Помпена станция, 

в.з.“Кулака“. Тел.0888001106                  
/3-1/

*  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                                         /7-4/ 

* 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                                      /10-7/

*Продавам голям ап. в 
ж.к Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 
440 709

*Продавам  тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     /10-7/

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

*Продавам  двустаен 
апартамент в Балчик, на 
ул.”Черно море”.Тел.0896 
692 699                                                                                    

                                   /10-10/
* Продавам дворно място 

в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-6/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и по-
стройка за отглеждане на 

* 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”.               
/1-5/

*  З а м е н я м  и з ц я л о 
ремонтиран апартамент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-1/

* Продавам двустаен 
апартамент. Цена 50 000 лв. 
Тел. 0887 98 3113             /10-1/

* Давам под наем или 
п р о д а в а м  с т р о и т е л н о 
скеле. Цена по договаряне. 
Тел.0896611789               /1-1/

* Хотел „Елит Палас и 
Спа” град Балчик организира 
тренировки по плуване. Тел. 
0899949470 и тел. 08970016
15                                     /1-1/

* Хотел „Елит Палас и 
Спа” град Балчик набира 
персонал за зимния сезон. 
Тел. 0897001617                  /1-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                         /6-3/

* 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                                        /7-5/

ПРОДАВАМПЕЛЕТИ
отиглолистнидървета,вносотУкрайна.

Тел.0898580430гр.Балчик,ул.“Хр.Ботев“№37

На проведеното годиш-
но отчетно събрание на 
Морски клуб – Балчик 
(състояло се на 18 март 
т.г.) специално внимание 
в треньорския доклад и 
последвалите обсъжда-
ния бе отделено на ра-
ботата с децата. За втора 
поредна година треньор 
на ветроходците в МК 
- Балчик е Александър 
Славчев, с когото  бе-
седваме за работата му с 
децата през настоящата 
година. 
Кой е нашият събесед-
ник?
Роден е през 1994 год. 
Средното си  образова-
ние е завършил в СОУ 
„Христо Ботев” – Бал-
чик,  с оценка много до-
бър. В момента е сту-
дент последен курс в  
Колеж по туризъм към 
ИУ - Варна, специал-
ност „Мениджмънт на 
туризма”. 
Занимава  се с ветро-
ходство от 2009 годи-
на. Верен на семейната 
традиция той има без-
спорни спортни пости-
жения.
Част от неговите успе-
хи като състезател:
2010 год. - Републикан-
ски шампион в клас 
„Кадет”;
2012 - Републикански 
вицешампион в клас 
420;
2013 - Републикански 
вицешампион - клас 
„Ял-6”;
2013 - Републикански 
шампион - клас 420;
2016 -Трето място 
на  републиканското 
първенство в клас 420;
2016 -Трето място 
на републиканското  
първенство за клас 
IRC;2017-04-08
2017 - Трето място на 
републиканското пър-
венство в клас Ял-6.
Ето, неговите отговори 
на поставените въпроси:
Моля, представете на-
кратко програмата, 
по която осигурявахте 
тренировъчния процес 
на децата през 2016 го-
дина? Какви новости в 
обучението предвижда-
те през 2017 година?
Програмата, по която 
работихме през 2016 
година, беше изготве-
на от мен, с помощта на 
помощник-треньора То-
дор Първанов. Целта ни 

Младите ветроходци имат цел: 
Високо спортно майсторство 

на комплексно изградени личности

беше да обособим група 
сред всички кандидати-
деца, записали се в  клу-
ба през сезона, на чиято 
база в по-късен етап да 
сформираме предста-
вителен отбор. А тези, 
които първоначално не са 
включени в него да полу-
чат адекватна подготовка, 
така че да имаме възмож-
ност да надграждаме, 
както в израстването на 
децата като ветроходци, 
така и като състезатели, 
успяващи да влеят енер-
гията си в колективното 
усилие за постигане на 
високи резултати. Тези 
цели по програмата бяха 
изпълнени с активното 
участие и единомислие-
то ни с Тодор Първанов, 
Васил Митев и Димитър 
Михайлов, които бяха 
част от треньорския екип.
В програмата за 2017 
година сме извършили 
промени, свързани с тези 
деца, които обособихме 
като представителен от-
бор, с цел постигане на 
високо спортно майстор-
ство. С останалите гру-
пи и новозаписващите 
се деца ще работим по 
същата методика от ми-
налата година. Условно, 
през 2016 год. децата 
бяха разделени в четири 
обучителни групи: ново-
дошли, начинаещи, на-
преднали и състезатели. 
Това позволява да отде-
ляме нужното внимание 
на всеки от тях, в зависи-
мост от индивидуалния 
напредък.

Как преминава един 
тренировъчен ден при 
Вас? Какви трудности 
срещате? Открихте ли 
средството, което ще 
Ви помогне да се справи-
те по-добре?
Всички тренировъчни 
дни на клуба преминават 
по различен начин. Мето-
диката на провеждане на 
тренировките е различна 
за всяка от изброените 
групи. Също така, фак-
тор за разнообразието на 
тренировките са и метео-
рологичните условия, от 
които ние, ветроходците, 
сме най-зависими.
За настоящата година, 
по Ваша информация, 
ще са нужни поне двама 
помощник- треньори. 
Имате ли вече насока 
към определени хора?

Да. Както и през мина-
лата година в треньор-
ския състав ще включим 
Тодор Първанов. Опит 
на треньорското попри-
ще ще направи и нашата 
млада надежда Мартин 
Пенев. Не се съмнявам, 
че изборът ни е добър.
Ще посочите ли имена-
та на най-добрите си 
ученици?  Виждате ли 
сред тях бъдещи меда-
листи?
Разбира се, че виждам 
във всеки един от тях 
бъдещ шампион и меда-
лист. Моите лични же-
лания и намеренията на 
цялото ръководство на 
Клуба са да създам от-
бор от шампиони. Към 
настоящия момент  ще 
посоча името на Мартин 
Пенев,  който се подгот-
вя за  предстоящото си 
участие в „Европа Къп” 
това лято, и който  е на-

шата надежда за ветрохо-
дец от Балчик в състава 
на националния отбор. 
Имаме ясни цели за учас-
тията му на състезания 
през сезона. Не искам да 
обявявам предварително 
очаквания, прогнози за 
класирания, или медали. 
Резултатите му ще пока-
жат колко е подготвен. 
Със същата сериозност 
се отнасяме към подго-
товката и на останалите 
състезатели, включени в 
представителния отбор. 
Кое е нещото, което на 
Вас лично Ви носи най-
голямо удовлетворение 
в работата с децата? 
Открихте ли нови 
неща за себе си?  
Всичко, свързано с тре-
нировъчната дейност на 
децата, ми носи удовлет-
ворение. Предизвикател-
ство е да откриваш нови 
таланти, да насочваш 
бликащата енергия в гра-
дивна посока. Възмож-
ността, да учиш деца на 
толкова комплексен и ин-
тересен спорт като ветро-
ходството, е невероятна. 
Самият спорт е начин на 
живот, който учи, и деца-
та, и възрастните, зани-
маващи се с него на до-
бродетели, които правят 
всеки по-добра личност.
Докато настоящия брой 
на вестника бе в етап на 
подготовка, младите ни 
ветроходци взеха учас-
тие в регатата „Бриз – 
пролет”, Варна, на която 
в клас „Кадет” Ясен Ве-
ликов и Д. Георгиев заво-
юваха Второ място. 

Валентин Шалтев представи картини 
и стихове в галерията в Каварна

Изложба на твореца 
Валентин Шалтев се 
откри в художестве-
ната галерия  “Христо 
Градечлиев“ в Каварна, 
съобщиха от общин-
ската администрация. 
Представени са 40 
живописни платна на 
любими за художника 
теми - Балчик, морето, 
музиката.
Темите се преплитат и 
в стиховете от новата 
му стихосбирка “Жи-
вот на карта“, която бе 
представена на откри-
ването на изложбата.
След „Танго върху 
перваза на нощта“ и 
„Сезонът на зимните 
плажове“  това е тре-
тата поетична книга 
на поета, художника и 
музиканта Валентин  
Шалтев, който живее 
и работи в Балчик. 
Редактор на книгата 
е известната българ-
ска поетеса, гостувала 
в Каварна неведнъж, 
Маргарита Петкова.

Книгата се отличава 
със шестте рисунки с 
молив от самия поет, 
като едната е на ко-
рицата, а другите пет 
разположени на под-
ходящи места в книж-
ното тяло  и привличат 
читателя с рисунки 
на улици, къщи, пти-
ци и човека поставен 
в  различни ситуации. 
Графиките носят чо-
вешката философия за 
приятелство с птици-
те, коня, за пътя  извит 
край балчишки къщи, 
за брега и лодките  и 
пътят към храма. Това 
се отнася и за живо-
писните картини , в 
които  образите и мета-
форите се преплитат в 
разноцветната палитра 
на четката, която пре-
създава настроения, 
чувства, спокойствие 

на пейзажа, филосо-
фията на търсенето за 
свобода на образ, кой-
то сякаш излиза извън 
рамките на картината, 
посочват от Общината.
Валентин  Шалтев е 
интересен и с това, че 
свири на пиано и ки-
тара и  чрез звуците  
картините оживяват по 
друг начин, а стиховете 
имат друг глас и чувае-
мост  под  акордите на 
китарата.
Поетесата Керанка Да-
лакманска представи 
книгата „Живот на кар-
та“, като докосна най-
чувствителните струни 
на твореца, който ула-
вя с тънко чувство ме-
тафората на времето, 
в което живее, излага 
картини в изложбените 
зали у нас и в чужбина, 
твори поезия, в чийто 

Снимка: личен архив; регата „Съединение” в град Царево, 2016 год.


