
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71               /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка. 
тел.0887249111        /10-1/

* Продавам част от 
къща в центъра на Балчик. 
Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 
тел. 0897 617 426   /10-8/

* Давам под наем апар-
тамент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 709        

                                /10-8/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двуместен 

* „Жена от бъдеще-
то“ ЕООД провежда 
курс по ПСИХОТРЕ-
НИНГ. Депресии, стра-
хови неврози, позитив-
на реализация -  тел. за 
контакти: 0896940778

* Ако желаете фо-
тосесия, заповядайте 
в рекламна агенция 
“КОНТРАСТ 2018” 
Град Балчик Ул. Д-р 
Златко Петков 34А Тел: 
0878 247 581 / 0886 461 
492

Продавам каракачански 
кученца на 2 месеца, в от-
лично здравно състояние. 
Цена по споразумение. 
Тел.0988367455         /1-1/

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/
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Продавам  пълен 
комплект Машини за 
производство на PVC 
и AL - дограма, заедно 

с цех под наем, до 
Хлебозавода в Балчик. 

Може и с обучение. 
Цена на машините - 7 
500 лв. Тел. 0898 580 
430 Иван Николаев  

e-mail: ivan_nikolaev@ 
mail.bg

Наши гости бяха коле-
ги от Добрич и Каварна.
Председателката на ОО 
на СИБ,гр.Балчик-Деспи-
на Маринова ,приветства 
гостите с „Добре дошли“ 
и напомни,че СИБ е създа-
ден на 14.12.1989 г.а днес 
ще отбележим и неговата 
Юбилейна 30-годишнина!  
Накратко, бе направен ана-
лиз на Основните дейности 
на СИБ на държавно и об-
щинско ниво.Общинските 
организации извършваме 
работа за формиране на по-
зитивна нагласа у здравите 
хора към специфичните 
потребности на инвалиди-
те; преодоляване на прояви 
на дискриминация, спрямо 

хората с увреждания; Прео-
доляване на затрудненията 
на инвалидите в бита, пре-
одоляване на транспортни 
и архитектурни бариери; 
Информираност на инва-
лидите за техните права и 
облекчения.  
С красива юбилейна торта 
и много веселие се вклю-
чиха всички членове, даже 
Мильо Обретенов, който се 
придвижва с две патерици, 
се включи в танците, забра-
вил за момент проблема си. 
Всички участници в праз-
ника получиха юбилейна 
картичка с подходящ стих 
за 30-годишнината с изра-
ботени саморъчно от чле-
новете на клуб „Св.Мари-

Гол в последната 
минута и точка за 

балчиклии

Гостите от Черноморието 
изненадаха „Локомотив“ 
/Г. Оряховица/ за крайно-
то 1:1  
Футболните отбори на 
„Локомотив“ /Горна Оря-
ховица/ и „Черноморец“ /
Балчик/ завършиха 1:1 в 
среща от II кръг във Вто-
ра лига. Тимът от Белия 
град, който близо час бе 
догонващ в резултата, 
изравни в последната 
минута и прибави първа 
точка към актива си през 
сезона. Решителният 
гол за водения от Георги 
Иванов /Геша/ тим заби 
Александър Попов в до-
бавеното време на мача.
„Железничарите“ пове-
доха в 24-ата минута чрез 
Ерай Карадайъ, който 
се възползва от нераз-

бирателство в защитата 
на гостите. Опитите на 
състезателите на „Локо“ 
/ГО/ да отбележат второ 
попадение и да вземат 
комфортна преднина се 
оказаха неуспешни до 
90-ата минута. Тогава 
търпението и неприми-
римостта на черноморци 
им позволи да достигнат 
до изравнителен гол след 
точен завършващ удар на 
Ал. Попов. По този начин 
той увенча усилията и 
желанието на съотборни-
ците си да не се завръщат 
с празни ръце край море-
то. В двубой от III кръг, 
на 3 август, в Балчик гос-
тува състава на „Струм-
ска слава“ /Радомир/.

Dobrichonline

* СПЕШНО търся гар-
сониера в кв. „ Васил 
Левски ”Тел.0878648098

*0878 648 098 про-
дава  спешно  г арде -
роб 180х60х180, легло 
с матрак и чекмеджета 
195х90, разтегателна маса 
90х90/170,мрамор за вене-
цианска мозайка и плочи 
60х30. 

* 0878 276 409 спешно
търси под наем свободен 
гараж или помещение за 
склад за домашно иму-
щество – за неопределено 
време. Тел.0878648098

на“. Пожелахме си сили и 
увереност в предстоящите 
дни! С всеки изминал ден 
все по- малко да ни боли! 
„Не изтривайте нито ден 
от живота си!Хубавите са 
ни дали щастие, лошите 
са ни дали опит, а най-
лошите са ни научили да 
живеем!Нека бъдем за-
дружни и си помагаме в 
трудния път! Ако чувстваш 
болка- значи си жив!Ако 
чувстваш чуждите болки- 
значи си ЧОВЕК!!!!“ 

ДеспинаМаринова-
председателна
Общинската

организациянаСИБ-
гр.Балчик

Сълзата на шампиона. Да победиш, 
да си първи, да си шампион.... Да 
знаеш ,че целият стадион е на 
крака и слуша българския химн в 
чест на твоята победа. Да виждаш 
българското знаме на върха... все 
емоции които малцина могат да 
изпитат, а да си един от тях.... 
безценно..

Обичаме нашия клуб 
„Втора младост”

Ние, пенсионерите, обичаме 
своя втори дом – пенсио-
нерския клуб, който се на-
рича с гордото име „Втора 
младост” – нищо, че сме от 
Третата възраст, самочувст-
вието ни е за Втора мла-
дост.. Именно тук ние се 
чувстваме като едно голямо 
семейство, като една малка 
организация, която живее и 
взема активно участие в жи-
вота на нашия град. Вълну-
ват ни и проблемите, и хуба-
вите неща, които се случват. 
Макар да сме вече в залеза 
на своите дни, нашата цел 
е да предадем на идващото 
поколение след нас всичко 
онова, в което ние вярваме и 
се гордеем, че сме родени в 
една красива страна – наша-
та България, откърмени сме 
от смел народ – българския.
Искаме да им предадем не 
само трудолюбие, но и лю-
бов към всичко българско 
и родно. А тази любов да 
изразяват също като нас – 
обичайки родното народно 
творчество. Точно с това се 
занимаваме в нашия клуб – 
обичаме и с удоволствие из-
пълняваме наши добруджан-
ски песни. С тях се явяваме 
на фестивали в региона.
На 20 юли 2019 г. за пореден 
път се включихме в Регио-
налния фестивал на с. Алек-

сандрия, община Крушари, 
в красивата горска местност 
„Текето”, с високи  дървета и 
голяма видимост. Има сце-
на за участниците и голяма 
видимост, пазар, места за 
хранене и студени напитки. 
С две думи – много хубаво.
От нашия клуб се представи-
хме с Група за изворен фолк-
лор „Добруджански глас” и 
индивидуално изпълнение 
на дует „Балчиклийки”. 
Групите ни пеят много до-
бре, но ние страдаме от едно 
голямо „но”, защото пеем 
акапелно, без съпровод от 
гайда, акордеон, гъдулка 
или кавал, защото нямаме 
средства за издръжка на му-
зикант.
Ние не се отчайваме и каз-
ваме, че докато сърцата ни 
туптят, докато краката ни 
държат, докато дишаме, до-
като ни има – ние ще сме 
тук, в клуба и с радост ще 
правим онова, което можем 
– да пеем, да се радваме на 
живота. Да си пожелаем дъл-
голетие, здраве и желание за 
работа. А със своите дела и 
самочувствие да сме горди, 
че сме във Втора младост, 
нищо, че сме в Трета въз-
раст! Нали?

СофкаДЕНЕВА
ПредседателнаКлуб

„Вторамладост”
Кв.”Левски”градБалчик

„Добруджанки” от НЧ „Васил 
Левски 1959” Балчик – с най-

много награди от фестивала в 
село Рибарица, Тетевенско

Прекрасно представяне на 
Групата за изворен фолклор 
„Добруджанки” при НЧ „Ва-
сил Левски-1959 г.” гр. Бал-
чик  на Националния събор 
„Празник на народния оби-
чай и автентичната носия” в 
село Рибарица. Добруджан-
ки са отличени със златен 
медал в раздел-„Надпяване”, 
сребърен медал-раздел 
„Обичаи”- „Жътва в Доб-
руджа”, златен медал-ин-
дивидуално изпълнение за 
Иванка Карпова и специал-
ната награда на сдружение 
„Рибарица” отново за “Доб-
руджанки”! Отбор в със-
тав на Светла Обретенова, 
Добринка Марева и Стойка 
Георгиева премери силите 
си  в атрактивния кулина-
рен конкурс за приготвяне 
на майсторска  рибена чорба 
с пъстърва в конкуренция с 
още пет отбора. Компетент-
но жури, с председател  ко-
лоритният Ути Бъчваров, 
отреди  почетното второ 
място за нашия отбор!
 Фолклорният празник се 
проведе в най-дългото бъл-
гарско село Рибарица, в 
местността Костина – лоб-
ното място на големия бъл-
гарски революционер Геор-
ги Бенковски. Организатори 
на празника са Община Те-
тевен и кметство Рибарица. 
На 20 и 21 юли Тетевенското 
село Рибарица приюти па-
зителите на българския бит 
и фолклор от цялата страна. 
Вече 12 години „Празникът 
на народния обичай и ав-
тентичната носия“ събира 
на едно място колорита и 

свежестта на традиционно-
то народно облекло и же-
ланието на самодейците  да 
покажат националното ни 
съкровище, така както са го 
правили нашите прадеди, за 
да оцелее до днес, защото в 
него бие сърцето на народа. 
Целта на фестивала е да се 
запази автентичната носия, 
традиции и обичаи, да се  
съхрани, популяризира и 
развива народното песенно 
и танцувално творчество на 
България. Проявата пред-
ставя пъстротата на българ-
ското фолклорно изкуство. 
Насърчава приемствеността 
и привличането на младото 
поколение. Приобщава раз-
лични социални и възрас-
тови групи от населението 
към активно общуване с 
фолклора. Събитието ува-
жиха кметът на Община 
Тетевен – д-р Мадлена Боя-
джиева и председателят на 
Общинския съвет – Мария 
Стойчева
„Всички вие - пазители на 
българщината и на бъл-
гарския фолк и традиции, 
отново сте тук на нашия 
празник, за да ни покажете 
пъстри роби, кръшни хора, 
различни обичаи и онова, 
което вашият край е съхра-
нил“, с тези думи се обърна 
към участниците кметът на 
село Рибарица – Пенка Га-
нева.
Добруджанки  оставиха час-
тица от вечната магия, наре-
чена фолклор, след себе си, 
носейки българското, което 
ще пребъде! 
                  Румяна ПЕТРОВА

Общинската Организация на СИБ, клуб 
”Св.Марина”, гр.Балчик, отпразнува рождения 

и именния си ден на брега на морето!

отдясно наляво: Надежда Димитрова, регионален 
координатор; Кинка Тодорова,председател на ОО на СИБ 
Добрич;Стефка Стоянова, председател на ОО на СИБ 
гр.Каварна и деспина Маринова, председател на ОО на 
СИБ гр.Балчик. 

Специални гости на честване 30-годишнината на 
СИБ бяха д-р Румяна Малчева Ангелова и д-р Парсек 
Салбашян. 


