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Сестра на Гаврош

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

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

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 
Продавам 

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   
/2-1/

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

*Продавам  двустаен апар-
тамент 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 
тел.0887249111  /10-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 

*  Т ъ р с я  к ва рт и р а 
в ж.к.“Балик“ Балчик, 
до  120 -130  лв .  т ел . 
0898840381               

                                /2-1/ 
* Предлагаме парцел 

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

Тел.0885029966 
/5-5/

Изгодно. 
   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

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

В моето детство мандари-
ните, портокалите и мас-
лините бяха лукс, който 
обикновено се намираше 
по партийните маси. Кой 
ще даде на един обик-
новен общак и една чис-
тачка да си купи такъв 

лукс?! Ако мама успееше 
да купи едно кило манда-
рини, беше цяла победа и 
се чудеше къде да ги къта, 
та да има за Нова година и 
обикновено ги купуваше с 
„лакти“, защото все няко-
го трябваше да избута от 

Не разбирах... Че кои пък 
бяха и те?! 
Бе недоумявах много 
неща...
Та тези портокали и ман-
дарини...
Казвах си:
- Само да порасна! Да 
започна да работя, да 
печеля...ще чакам цяла 
седмица предварително 
пред смесения селски ма-
газин на леля Станка и 
бай Митю, за да си купя,а 
после...после ще ям само 
портокали и мандарини. 
Никакъв хляб! Нищо дру-
го..Само портокали и ман-
дарини...
Сега съм голяма, порасна-
ла и магазините са пре-
тъпкани със стока, с ман-
дарини и портокали могат 

 ПРЕДПРАЗНИЧНО  

опашката, за да се докопа 
до тях. Хората се превръ-
щаха в зверове в името на 
десетина мандарини и пет 
портокала. Празнуваше 
се само Нова година. Ко-
леда бе забранена, беше 
„народен враг“, както бе 
модерно да се нарича по 
това време и никой не я 
празнуваше. Свеждаше 
се най-много до колене на 
прасето и толкова...
Какъв ти бъдник, каква ти 
църква, какво ти Рождест-
во?
Чудех се защо Окито 
(чичо Стоян), бивш диси-
дент, лежал по Белене, все 
ги попържаше на майка...
онези, „комунистите“ де, 
„айдуците“, както ги на-
ричаше той...

да ни замерят от пазара до 
дома, маслини - като пя-
сък, а парите са кът...
И сега сме съвременните 
Гаврошовци на Смирнен-
ски- загледани в лъскави-
те градски витрини, с очи 
пълни, но торби-празни; 
„вечерите пак са темену-
жени“, и „електричните 
глобуси всуе тъй празнич-
но блестят“, а „градът е 
скован от злоба“....много 
злоба...
Един ден с цялата си „го-
ляма заплата“ ще купя 
само мандарини и пор-
токали...Нищо друго... 
Искам да разбера колко 
струва истинската детска 
мечта... И без това съм 
сестра на братчетата на 
Гаврош...
                      В. Ахмедова

Вехлиджаан Ахмедова

От години почти не 
пия вино... защото ми 

липсва!

Димитър Никифоров

Онова вино, и ритуала... 
Онзи ритуал свързан с 
младото вино.
Вино без подбор на сорто-
ве и купешки технологии 
за приготвянето му.
Сензо, Памид, Мерло, 
Хамбургски мискет, Бул-
гар, Алжирка и Отел – 
всичко минаваше през 
валовете на дядовата ма-
шинария за да се кротне в 
трите ни бурета – 800, 500 
и 450 литрови по броя на 
изброяването.
Лудо кипене и денонощен 
надзор в мазето. Утих-
неше ли – почваше оп-
итването и следенето на 
цветовия му диапазон. А, 
когато, мирясало накрая, 
между дъбовите дъги се 
усмихнеше с рубинената 
си кротост, идеше ред да 
се пие.
Слагаш един буркан ом-
ния под дървената канела, 

чуваш леко проскръцване 
и то с такава сила влиза 
в буркана, че прави по 
голяма пяна и от наливна 
бира. Отпиваш в мазето 
и задължително излизаш 
навън. Вдигаш буркана 
срещу слънцето, за да се 
насладиш на тази червена, 
и вече съвсем прозрачна 
кротка невинност. Тогава 
пак отпиваш и усещаш 
букета от сортове, дола-
вяш соления вкус на пот-
та, текла лятото от теб, 
металния вкус на синия 
камък – последните две-
три пръскания бяха задъл-
жително със син камък, 
усещаш вкуса на живота...
Та... ей за това рядко пия 
вино...
Какво ще ми каже една бу-
тилка от магазина, освен, 
че не е много вино...
Наздраве!
Димитър НИКИФОРОВ

Иван Ганев оглави в Балчик ПП 
“Има такъв народ” с офис на 
главната улица “Черно море”

На 08.11.2020г. в град Балчик 
отвори врати поредният еди-
найсети офис (втори за област 
Добрич) на ПП „Има Такъв 
Народ”.   
Тържественото събитие започ-
на минути след 13:00ч. като 
се събраха около 40 човека. 
Макар че неделният есенен 
ден беше леко облачен, на-
строение не липсваше, като 
дори преди официалната част 
се получиха 5 нови молби за 
членство в ПП „ИТН“.
На важното за региона съ-
битие присъстваха основно 
местни симпатизанти и чле-
нове, като тук бяха коорди-
наторите Дилян Господинов 
(област Добрич) и Дарина 
Аргирова-Митева (община 
Каварна).
Официални гости и в Балчик 
бяха членовете на Изпълни-
телния съвет на ПП „ИТН“ – 
главният секретар Виктория 
Василева и зам.-председателят 
Тошко Йорданов.
Домакинът Иван Ганев (об-
щински координатор за Бал-
чик) се обърна към всички с 
приветствие и кратка реч, като 
се представи за тези, които 
не го познават. „Завършил 
съм Езиковата гимназия „Гео 
Милев“ в град Добрич, а след 
това и Аграрния университет 
в град Пловдив. От над 10 го-
дини упражнявам професията 
си, която много обичам, в се-
мейната ни фирма.“
Иван Ганев сподели още, че 
когато са го поканили да се 
включи в политическия проект 
на Слави Трифонов, той пър-
воначално е отказал, защото за 
него думата „политик“ е била 
мръсна дума. „Но тя е мръсна 
дума заради нашите политици, 
а не е глобално такава. Така че 
една вечер, гледайки децата си 
как играят вкъщи, се замислих 
какво бъдеще ги очаква и че 
те ще плащат лихвите на това 
недалновидно управление. И 
познавайки човека, който ми 
предлага да се включа в този 
проект, аз се съгласих. Знаей-
ки, че пътят ще е изключител-
но труден. Но ние ще го извър-
вим и това ще направи много 
по-сладък нашия успех.“, уве-
рен бе общинският координа-
тор за Балчик.
Тошко Йорданов взе втори ду-
мата и благодари на Иван Га-
нев за това, което е направил 

за каузата в Балчик. „Знам, че 
коства много усилия и труд! 
Знам, че ще се сблъскаш с 
ужасно много недоверие в 
града, защото вероятно 90% от 
хората се чувстват, така както 
и ти си се чувствал – обезвере-
ни и обхванати от апатия. И те 
имат всички основания да се 
чувстват така, защото послед-
ните 10 години единственото, 
което виждат са само просто-
тии. Виждат как нищо не зави-
си от тях и то наистина е така. 
И виждат как всъщност живо-
тът изтича и става все  по-зле.“
Зам.-председателят на ПП 
„ИТН“ посочи, че ролята на 
Иван Ганев до голяма степен 
ще бъде да помогне и на дру-
гите да извървят пътя, който 
сам той е извървял – да пре-
одолеят апатията и страха. 
„Защото истината е, че ако 
всички, на които ни е пис-
нало, работим заедно както 
сме започнали, нещата със 
сигурност ще се променят 
към по-добро. Няма да станат 
идеални, но със сигурност ще 
бъдат много по-справедливи и 
по-обнадеждаващи. Защото не 
е хубаво да си гледаме децата 
само по скайп в следващите 
години.“
 Виктория Василева също взе 
думата за кратко. „Иван каза, 
че офисът им е скромен, но 
аз пък искам да им пожелая 
резултатите на предстоящите 
избори да не са никак скромни 
в Балчик. И наистина да успе-
ете да събудите хората в тази 
община, в този изключително 
красив, но за съжаление, имам 
чувството, изоставен град.“
Главният секретар на ПП 
„ИТН“ подчерта, че се надява 
включването на Иван Ганев и 
на колегите от областта в ре-
алната политика, да започне 
да обръща мнението на хо-
рата, че политиката е мръсна 
работа. „Защото тя е станала 
мръсна работа, заради хората, 
които досега са се занимава-
ли с нея. И се надявам, вие, с 
вашия личен пример, да имате 
възможността да изчистите от 
лошо звучене думата „полити-
ка“. И тъй като вие сте трудо-
любиви, знаещи и можещи, се 
надявам това да увлече повече 
хора в общината и цялата об-
ласт.“
Последен се изказа област-
ният координатор на Добрич 

– Дилян Господинов, който 
подчерта, че познава Иван 
Ганев още от 1992 година, и 
във времето той се е доказал 
като честен, почтен и трудо-
любив човек, който е успял да 
се реализира. „Тук в Балчик 
Иван Ганев е известна фигу-
ра. Нядявам се около него да 
привлече също така достойни 
хора с ясна и твърда позиция, 
и всички заедно да успеем да 
осъществим промяната!“
След официалната част при-
състващите бяха поканени 
на кетъринг-коктейл, където 
разговорите за проблемите на 
общината и възможните реше-
ния продължиха неформално.
След това част от гостите се 
разходиха из Балчик и отпъ-
туваха към град Варна, където 
в късния следобед (16:15ч.) 
беше открит дванайсетият 
офис на ПП „ИТН“.
(Откриването и на двата офиса 
в неделя съвпадна с християн-
ския празник Архангеловден. 
Ден, в който почитаме Ар-
хангел Михаил – пазител на 
душите на мъртвите и борец 
против злото.)
За всички заинтригувани, буд-
ни и борбени жители на общи-
ната, приемната в Балчик ще 
е на разположение всеки ден. 
Там ще може да се получава 
адекватна информация и да се 
обсъждат актуалните важни 
теми за региона и страната.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–
БАЛЧИК

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 
25ноември 2020 година от 09.ºº часа, в КИЦ 
„Мелницата” в залата на 6-ти етаж, ще се проведе 
заседание на общински съвет - Балчик, при 
следния

Д н е в е н  р е д:

1.Приемане на актуализиран бюджет на Община 
Балчик за 2020г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община 
Балчик
2.Актуализация на бюджет на СУ “Христо 
Смирненски” с.Оброчище за 2020 г. в 
дофинансиране
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
3.Вземане на решение на общински съвет за 
удължаване на срока на Договор подписан между 
Община Балчик и „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община 
Балчик
4.Изпълнение на Договор № MDP-nn-Ol-5/l 
1.03.2020.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
5.Даване на съгласие за участие с проектно 
предложение пред Фонд „Социална закрила“ 
за предоставяне на услугата „Обществени 
трапезарии“ през 2021 година
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
6. Инвестиционни проекти след реализирането 
на които се предвижда да се разкрият минимум 
50 постоянни работни места.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
7.Предложение за промяна на  списъка на  
длъжностните лица, които имат право на 
транспортни разноски, поради настъпила 
промяна в обстоятелствата, съгласно приложение 
№ 11-Б, прието с решение №45/30.01.2020г., от 
Протокол № 6 на ОбС Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
8.Разглеждане на заявление от Звезда Антонова 
Паунова от гр. Варна за прекратяване на 
съсобственост по отношение на ПИ № 
39459.506.84 по кадастралната карта на с. 
Кранево, м. „Поляните“, общ. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на 
ПИ № 39459.502.252 по кадастралната карта на с. 
Кранево.             
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
10. Разрешение за изработване на ПУП – 
Парцеларен план -“Кабелна линия 20kV от ТП 
№1 Църква до БКТП 20/ 0.4kV“в ПИ 78639.6.34 
по КК на с. Църква, м. „Зюмбюлията”, с. Църква, 
Община Балчик, област Добрич.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
11.Отпускане финансови помощи на граждани от 
Община Балчик.
Вносител: Симеон Симеонов- Председател 
ПКЗСС.
12.Други

Присъствието Ви като общински съветник е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето 
през което сте ангажиран/а/ като общински 
съветник, се счита за неплатен служебен отпуск. 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик


