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Имена на достойни хора, отдали живота си 

за Балчик
Навършиха се 100 го-
дини от рождението 
на моите родители 
- Надежда Чернева, 
гимназиална учител-
ка по география и 
история и инж.Иван 
Чернев - дългого-
дишен директор на 
Горското стопанство, 
изявен общественик 
и природозащитник. 
Те допринесоха за 
духовното израства-
не на няколко поко-
ления граждани на 
гр.Балчик. Поклон 
пред светлата им па-
мет!

Цветанка 
Могиланска 

МОЛБА
За малка финансова помощ от 2500 лв.

Екип от родолюбиви млади хора, с честна 
инициатива за документален филм с нови 
факти – публицистика, революционната му 
и международна дейност, гибел в живота 
на Христофор Ботев Петков ( Христо Бо-
тев), молим за съпричастност и помощ, с 
която ще финализираме най-важните части 
на филма и ще заснемем кадри и архив в 
чужбина! 
С благодарност!
С уважение!
С надежда!
Иван Тренев – радио „Гама“ - Видин
E-mail: van4omani@gmail.com
IBAN: BG97BPBI79401066029602

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, 
Шабла, Г.Тошево, Добри-
чка, Тервел, Тутракан, Си-
листра. Тел.0898 372271

* Купувам земеделски 
земи в общините Балчик, 
Каварна, шабла, Г.Тошево 
и Варненска област. Под-
готовка на документи. 
Тел. 0885838354 0579 7 
70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г.Тошево, и Добрич. Из-

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам в град Ка-
варна, среден южен апар-
тамент, ул.“България“ № 
39, вх.Б ет.7; 50 000 лв. 
Тел. за справка: 0885 67 
11 47 

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 
1 ет. Цена 52 000 лв. 
Тел.0887 521783  0579 7 
7011  /3-3/

Продавам дворно мяс-
то в с.Даричино 1.2 дка 

Предлагаме парцел от 
300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

тел.0887249111  /10-4/
П р од а в а м  к ъ щ а  в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

готвяне на документи.Тел. 
0895 71 83 83 и тел. 09888 
790 83  /10-1/

Поредица от спортни успехи на 
Морски клуб „Балчик”

Морски клуб „Балчик” 
постигна златни меда-
ли в Международната 
регата „Бриз”, която се 
проведе в акваторията 
на Варненското езе-
ро. Златни са: Огнян 
Великов /Павел Сте-
фанов в клас „Кадет”; 
бронзова е: Андриана 
Христова/клас „Лазер 
4.7; четвърта е Мирела 
Димитрова; бронзо-
ви са: в клас 420 Ви-
лислав Димитров /МК 
Балчик/ч Явор Нанков 
/Яхт клуб „Г.Георгиев 

Порт Варна/; в 
Клас „Оптимист” 
мл.възраст момчета 
-Мартин Димитров 
е на шеста позиция;; 
Габриела Василева- 
мл.възраст момичета 
е на шесто място, Ни-
кол Димитрова е на 12 
позиция;а Габриела 
Петрова е на 13 място; 
Борислав Тодоров е 
на 8 място, ст.възраст, 
момчета.
От 8 до 18 октомври за 
пръв път ще се прове-
де Балчишка ветроход-

на седмица, която ще 

бъде открита с регата 
„Октомври” за Клас 
„Ял-6”. Надпреварата 
за гребно-ветроход-
ните  лодки „Ял-6” с 
рейково-разрезно ве-
трилнояване ще бъде в 
акватоята на Балишкия 
залив и оторите макси-
мум с по 6 участници 
ще бъдат наградени 
на 11 октомври пред 
Морски клуб Балчик.
Международната дет-
ска регата „Диони-
сополис” ще започне 
на 15 октомври. За 
нея младите моряци 
се подготвиха от тре-
ньорката на национал-
ния отбор на Украйна 
Наталия Павлус и ней-
ния син, които успяха 
да дойдат в Балчик и 
да тренират от 18-23 
септември начинаещи-
те ветроходци. През 

пролетта на 2021 г. , 
ако антиепидемиоло-
гичните мерки разре-
шават, ще се проведе 
планирания от тази 
година съвместен тре-
нировъчен лагер.
Всички граждани и 
гости на Балчик без 
значение на „възраст, 
пол, занятие, могат 
да вземат участие в 
туй предприятие” /по 
Ив.Вазов/ като стъ-
пят на борда на яхтата 
„Блу Меджик” с капи-
тан Никола Попов и да 
получат от него и от 
Александър Славчев и 
Тодор Първанов /всич-
ки сертифицирани от 
Световната федера-
ция по ветроходство/ 
безплатни ветроходни 
уроци.

Маруся КОСТОВА

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)


