
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 

* Предлагаме парцел от 
300 кв.м. в центъра на Бал-
чик, срещу обезщетение. 
Тел. 0885029966     /5-1/

*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 

* „Жена от бъдеще-
то“ ЕООД провежда курс 
по ПСИХОТРЕНИНГ. 
Депресии, страхови не-
врози, позитивна реали-
зация -  тел. за контакти: 
0896940778

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

Давам под наем магазин 
за месо /или за други дей-
ности/, 60 кв.м., с приле-
жаща складова площ 150 
кв. м.. Тел.0887 589 648   
/10-1/      /1-1/

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

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с кафя-
ва дамаска 140/200 см. Цена 
150 лв., договаряне. 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

Есенен двойков турнир по 
бридж в „Албена”

В есенния двойков тур-
нир, организиран от 
Бридж клуб ‚‘Албена“, 
в едноименното вакан-
ционно селище-Европей-
ски курорт на спорта за 
2019 година, участваха 13 
двойки, повечето от кои-
то съставени от едни от 
най-добрите български 
състезатели - най силните 
двойки от Североизточна 
България, между които са 

многократният медалист 
от световни и европейски 
първенства Румен Трен-
дафилов /Варна/, бронзо-
вият медалист от отборно 
световно първенство Ге-
орги Михайлов /Варна/, 
на многократните дър-
жавни шампиони и меда-
листи Станислав Недков 
/Добрич/, Радослав Ра-
дев, Илко Попов, Пламен 
Христов /Варна/, Христо 
Николов /Шумен/ и др.
Турнирът е в памет на 
починалите през лятото 

български бридж май-
стори-световноизвестни-
ят Калин Караиванов от 

* По време на Винфеста 
в град Болград Фондация 
„България за България“ 
Добрич  в лицето на Ве-
нелин Джендов, Вене-
лин Велев, Димо Узунов, 
Живко Божилов, Нико-
лай Костадинов, Ангел 
Йонов, Цанко Николов, 
Невяна Георгиева, Недко 
Недев, Ивелина Рома-
нова и др. ще поднесат 
на бесарабските българи 
от село Горица /Карама-
рин/ и село Виноградное 
/Хасан Батыр/ в Украйна 
подаръци, интерактивни 
дъски, книги и др.

Завърши 6-я Международен турнир по тенис 
на маса “Октомврийска Албена 2019”

Като увертюра към 
международната изява 
в спортна зала „Албе-
на“ / бe открит и Дър-
жавният отборен шам-
пионат на България 
по тенис на маса за 
Северните „А“ и „Б“ 
групи, където се със-
тезават отборите на 
„Етър“ /В.Търново/, 
„Мадлен-Радио999“/
София/, „Комета 

Плюс“/Луковит/,
„Академик 2001“/
Свищов/, „Тетрон“ /
Плевен/, „Корабо-
строител 92-II“ /Ва-
рна/ и „Боровец-II“ 
/Г.Оряховица/ в „А“ 
група и отборите 
на „Роса1“/Попо-

во/, „Белун“ /Козло-
дуй/, „Камчия2007“ 
/Дългопол/, „Кора-
бостроител-III“/Ва-
рна/, „Интерклуб 09“/
Ловеч/,“Варна 2015“ /
МОЛ Варна/, „Лъки 
спорт 70“/София/ и 
Габрово в „Б“ група.
 След крайно 
оспорвана финална 
среща победител  при 
майсторите в „Опъ-

на“ стана българският 
състезател Иван Рад-
кев /Варна/, следван 
от Атанас Росенов /
Шумен/ и бронзови-
те медалисти Нурдин 
Сапарбаев /Киргиз-
стан/ и Димитър Сте-

Варна и Божидар Пеев от 
Добрич. След двудневна 
надпревара като шампи-
они ликуваха бившите 
държавни първенци на 
страната ни от отборния 
бридж шампионат Хрис-
то Николов /Шумен/ и 
Пламен Христов /Варна/, 
следвани от националка-
та Валя Янева /София/ и 
Пламен Янчев /Варна/ и 
рутинираните варненски 

състезатели Вичо Дечев 
и Васил Гетов.
В приятелски дух учас-
тниците си обещаха да 
се срещнат отново на 
пролет в прекрасния хо-
телски комплекс ‚‘Ра-
лица Супериор“, като 
благодарят единодушно 
на мениджърския екип 
на ваканционното сели-
ще и най-вече на сектор 
„Спорт“ за създаването 
на Бридж клуб ‚‘Албена“ 
и предоставените неза-
бравими мигове в ком-
плекса.

Стефан ГЕОРГИЕВ

Незабравимият Божедар Пеев от Добрич. 

Незабравимият Калин Караиванов

Звезата на добричкия бридж - Станислав 
Недков 

Един от най-добрите бриджори в света - 
Румен Трендафилов

Шампионите на тазгодишния бридж тур-
нир в Албена - Пламен Христов и Христо 
Николов. 

фанов /Варна/.
      Във ветеранските 
категории почетните 
стълбици бяха след-
ните:
- възрастовата група 
68+ години- шампион 
е Мирон Дмитриев /
Русия/, победил на 
финала Димитър Ка-
раиванов /България/, 
а бронзови медалисти 
са българите Борис 
Червенков /Балчик/ и 
Владимир Ташев /Ва-
рна/.
-възрастова група 60-
67 години-шампион 
е Адриан Калауз /Ру-
мъния/, победил на 
финала Ади Росенба-
ум /Израел/. Бронзо-
ви медалисти са бъл-
гарските състезатели 

Тенис на маса за ветерани 70+, сред шампионите балчиклията Бо-
рис Червенков /с червената тениска/. 

Борис Червенков е винаги на стълбичката 
на победителите

Стълбичката на победителите в Тенис-
турнира на „Албена“ 

Спортната зала на к.к. „Албена“ отговаря на най-високите изиск-
вания за провеждане на спортни състезания. 

Александър Никитов 
/Варна/ и Красимир 
Михайлов/Балчик/
-възрастова група 50-
59 години-шампион 
е Ливиу Петреску /
Румъния/, победил на 
финала българина Пе-
трослав Димитров /
Шумен/. Бронзови ме-
далисти са българите 
Росен Рачев /Шумен/ 
и Валери Николов /
Ловеч/.
-възрастова група 40-
49 години-шампион 
е  Станислав Валяров 

/България,Бургас/ , 
следван от Владислав 
Расказов /Русия/ и 
българите Росен Ива-
нов /Разград/ и Йор-
дан Караколев /Бур-
гас/
    Преди началото на 
Международния тур-
нир завършиха и сре-
щите на Държавното 
първенство на страна-
та ни в Северните „А“ 
и „Б“ групи.
След изиграване-
то на първите три 
мача в Северна „А“ 

група класирането 
поведе отборът на 
„Тетрон“/Плевен/, а 
в Северна“Б“ група 
-отборът на „Лъки 
Спорт“/София/.
    Организаторите на 
есенния форум по те-
нис на маса в Албена 
от спортен клуб „Дама 
купа“ изказват гореща 
благодарност от име-
то на всички участни-
ци към мениджърския 
екип от сектор“Спорт“ 
в Европейския курорт 
на спорта за предоста-
вените им прекрасни 
условия за игра и пре-
биваване.
На снимката-почетна-
та стълбица при май-
сторите


