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Новините в Балчик за-
почнаха да се разнасят
по европейски. От уста
, на уста. Вече 2 години
се говор, че в к-с „Ма-
рина Сити”Балчик  има
„Пиано Бар Билярд”.
Нещо, необходимо за
културния имидж на на-
шия град и за младеж-
кия порив на балчик-
лии.  Назначеният упра-
вител Златко Кирилов,
родом от с.Църква, си
разбира добре от рабо-
тата. Погледът му, дока-
то говорехме, не пропу-
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Златко Кирилов -
управител на “Марина
билярд бар” Балчик

скаше нито едно от се-
дящите и още толкова
правостоящи места. „
Винаги съм осуетявал
инцидентите и атмос-
ферата е комфортна” –
каза ентусиазирано
младият 30-годишен
мъж, спортист по обра-
зование, с дълбок инте-
рес и познания в архео-
логията. Той смята, че
човек трябва да учи мо-
тивирано и да се реали-
зира непременно там,
за където е получил зна-
ния. Жалкото е, че мла-
дите хора масово напу-
скат България, именно
защото няма как и къде
да се реализират.

Сама се убедих, че в
бара е много приятно.
Основно се играят 4 ви-
да билярд, най - много
т.н. „руски” и снукър.
Златко консултира вси-
чки, които желаят да ус-
воят този модерен сега
спорт. Има 6 билярдни
маси, дартс, мултиме-

дийна маса с 33 игри,
джага. Пиано барът е
подходящ за фирмени
партита, за банкети, за
конференции. За посто-
янните членове има до
30 % намаление. Екип от
двамата руски собстве-
ника и управителят поч-
ти ежедневно обсъждат
политиката на заведени-
ето и търсят оптимално-
то. Намерили са го.

Клубът, както го нари-
чат повечето посетите-
ли, стана по-популярен,
когато в него започнаха
на живо да пеят извест-
ни и по-малко известни
певици и групи. Такива
не липсват и конкурен-
цията е голяма. От Му-
зикалното училище в
Добрич и Варна посто-
янно бълват музиканти.
Работа за тях трудно се
намира. Клубовете са
изход,  докато съберат
слава и заминат за чуж-
бина. Миналия петък се
насладихме на една пе-

вица, която е доайен в
певческата гилдия – Не-
ли Грегъри. Умее да
пее и да създава наст-
роение на всички при-
състващи, независимо
от възрастта и предпо-
читанията. Порадвахме
се за кратко на Трио
„Стар” от Добрич, на
черните диаманти и DJ
- изпълнители.

Предполагам, че по-
авторитетната и улегна-
ла публикаот Балчик
най-вече и от региона
ще започне категорич-
но да предпочита Пиа-
но Бар Билярд, защото
няма чалга, има качес-
твена музика, обслуж-
ващ персонал на ниво,
забавления, на които не
можеш да се насладиш
само за един ден. Така
че, заповядайте. След-
ват много почивни и
празнични дни. Място-
то ни за отдих е в Пиано
Бар Билярд  в Балчик.

Маруся КОСТОВА

Един ден не е достатъчен, за да се насладим на спортните удоволствия в
“Марина билярд бар” Балчик. фото: М. КОСТОВА

*Фирма изкупува нео-
граничено количество зе-
меделска земя в общини:
Балчик, Каварна, Шабла и Г.
Тошево.

Тел: 0887 52 17 83,
0579 7 70 11 /45-34/
*Купувам земеделски

земи в Балчишки,
Каварненски, Ген.
Тошев ски, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненски
региони. Тел: 0878462784,
0886462784 /8-5/

*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони
на Добруджа, Североизто-
чна България. Изгодни
цени. Тел: 0887 240 569 От
9.00 до 18.00 часа. /5-5/

*Продав ам Опел
Вектра, 1,8i, 115 к.с., газов
инжекцио, 1996 г. 220 835
км., металик, напълно
опслужен, ремъци, свещи,

масла, филтри; предни
въздушни възглавници,
централно заключване,
халогенни фарове за
мъгла, зимни гуми. Цена:
3300 лв.

Тел:0899 929 600 /10-2/
*Продавам двустаен

апартамент в ж.к. “Балик”
Балчик, бл.7 вх.Б ет.5

Тел:0889 86 32 31 /8-5/

*Opel Astra 1.9 CDTI,
6 ск.,хечбек EURO 4
,Март 2008,Дизел,Кли-
матик, Ел.стъкла, Стерео
уредба, Алуминиеви
джанти,Airbag, Аларма,
Центр. заключване,Сер-
во управление, Сервиз-
на книжка,Светло
сив,Ръчни скорости це-
на:7700лв, Добрич,
тел.0879666295

*Продавам изгодно
парцел 640 кв.м в регу-
лация, на ул. "Ст. плани-

на" до пожарната и лети-
ще Балчик с лице на ас-
фалтов път. Стара цена 25
000 лв.,

Нова цена 20 000 лв.
Тел: 0889 614 762 /20-3/
*Продавам 4 ст. ап. в Ба-

лик, бл.3ет.2 Цена: 60
хил.лв.

Тел: 0886081432 /4-1/

* Сондажи за вода, изливн
пилоти и инженерно-геолож-
ки проучвания.

Тел: 0878 901 155 /20-17/
* Продавам стари цигли,

300 бр. по 0,50  лв.

Тел: 0886316264 / 10-10/
* Ремонт на вили
Тел: 0895 037550  /30-13/
* Квалифецирани

уроци - всички нива и
възрасти, по немски език.
Мария Господинова
Димитрова (немска
филология)

Тел: 0885 72 57 12 /2-1/

ПродавамКупувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

Разни

На 25-ти ноември 2014 г.
в 17 часа Клубът на офице-
рите и сержантите от запаса
и резерва събра много уча-
стници в първото меропри-
ятие след тържественото от-
криване на военния клуб на
мястото на едновремешния
гарнизонен стол. Събиране-
то стана по повод предста-
вянето на книгата на Хрис-
то Чарийски „Записки на пи-
лота”.

Не останаха незаети сто-
лове  и събитието започна
с учудваща точност – 17
часа. Явно членовете на
клуба бяха запасили не са-
мо преживяното, но и на-
учената дисциплинира-
ност в редовете на нашата
армия.

Певческата група”Росна
китка”към клуба създаде
чудесна атмосфера в зала-
та с хубавите си народни
песни и носии, водена от г-
жа Стойка Георгиева, пре-
дседател на Съюза на во-
енните инвалиди.

Полковникът от запаса
Иван Апостолов предста-

Äà ñè ñïîìíèì çà
ëåòöèòå è ëåòèùåòî
Първо мероприятие във Военния клуб Балчик

ви книгата и жената, коя-
то беше организирала съ-
битието, на оставените от
Чарийски записки, беше ги
оформила в настоящата
книга и осигурила средс-
твата за издаването й.

Екземпляри от книгата
бяха раздадени на колеги
на автора, служили на бал-
чишкото летище, на чита-
лищата и училищата в гра-
да ни. След това залата бе-
ше превзета с щурм от
квартет „Добруджа”, с ръ-
ководител Станимир Узу-
нов. Те започнаха програ-
мата си с чудесни песни за
родината и обраха овации-
те на гостите с китка рус-
ки фронтови песни, до
болка познати и обичани от
всички в залата – гостите
ръкопляскаха, пригласяха
на певците и казваха, че би-
ха желали да ги чуят пак.
Главното събитие на ве-
черта беше участието на
малкия певец Мартин
Кръстев Трифанов.

 На 12 години момчето
вече мечтае да стане ле-

тец, интересува се от кни-
ги и развълнува присъс-
тващите с песента на Ва-
сил Найденов за клоуна,
така позната на всички и
така вълнуващо изпълне-
на от момчето. Някои от
присъстващите смятаха,
че това момче непремен-
но трябва да бъде подк-
репено в бъдещият си път,
за да се гордеем с поред-
ния талантлив млад бъл-
гарин, който да ни предс-
тавя, по света.

Обстановката беше мно-
го приятна, гостите оста-
наха много доволни. Кни-
гата може да прочете все-
ки, който се интересува от
трудната професия на ле-
тците и от живота на хора-
та, отдали силите и спосо-
бностите си в сила на ави-
ацията.

А тези, които сме я про-
чели, очакваме следва-
щия, който ще опише в
книга бурната дейност,
кипяла някога на сега ти-
хото летище Балчик.

Бистра ВЕЛЧЕВА
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Балчик, улица “Ком” № 11

Тел: 0896 44 25 26 /5-1/

Шахматът е достъпен
за хора от всички про-
фесии и възрасти. И
младеж, и възрастен,
имат еднакви възмож-
ности да победят и да
бъдат победени. Ин-
дийска народна мъд-
рост казва: „ Шахматът
– това е море, от което
и комар може да пие,
но в което и слон може
да се окъпе.”

На 29 ноември 2014
г. в залата на ШК „Бал-
чик” се проведе турнир
за деца. Това състеза-
ние поставя началото
на шахматния фести-
вал – „Балчик 2014”,
включващ 5 турнира за
всички възрасти.

Участваха деца от три-
те училища в града – ОУ
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий”, ОУ „Антим I” и
СОУ „Христо Ботев”.
Изиграха се 5 кръга по
Швейцарската система,
по 20 минути на човек.

След оспорвана и ди-
намична игра, се полу-
чи следното класиране:
1.Светослав Ников 2.Ге-
орги Орлинов 3.Андон
Андонов  /8 г./4.Радос-
лав Станчев 5.Райчо
Милев 6.Делян Банов.

Òóðíèð ïî øàõìàò çà äåöà

Първите четирима са
ученици от ОУ
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий”. Райчо е от ОУ „Ан-
тим I”, а Делян е от СОУ
„Христо Ботев” Балчик.
Всички участници полу-
чиха подаръци – шахма-
тни книги и грамоти. По
време на турнира бяха
осигурени и сладкарс

ки изделия.
Благодаря на нашите

спонсори, с чиято по-
мощ се проведе Детс-
кия шахматен турнир –
„Захарни изделия”, „Ад-
рес”/Агенция за недви-
жими имоти/, Бензино-
станция „Лафи”.

„Никой няма да съжа-
лява за времето, отдаде-

но на шахмата, защото
заниманията ще ни по-
могнат по-късно в овла-
дяването на която и да е
професия” – препоръ-
чва Тигран Петросян,
Девети световен шам-
пион по шахмат.

Красимир КИРЧЕВ
Председател на ШК

„Балчик”

Напрегнат момент от шахматния турнир за деца в ШК “Балчик”




