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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/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с двор-

но място 10 декара в село 
Драганово, квартал Войсил 
– Рафаил Арсов, 0898/66-
26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

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

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

* Телевизионен сервиз 
Балчик  Васил  Тодоров 
тел.0885 597 188

*  П р о д а в а м  а г н е т а 
тел.0895039957  Каварна

* Търся гарсониера или 
едностаен апартамент на 1 
етаж, под наем или за закупу-
ване. Тел. 0886 199790 и тел. 
0897 974411   /10-1/

* Църковно настоятелство 
при храм „Св.Великомъченик 
Георги победоносец” град 
Балчик

До Боголюбивите право-
славни християни на град 
Балчик

Позволете ми от името на 
Църковното настоятелство и 
от мое име, най-сърдечно да 
се обърна към Вас с молба да 

ни окажете финансова помощ 
за нуждите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по храма. 
За извършване на ремонтните 
работи имаме събрани сред-
ства, но те не са достатъчни. 
Обръщаме се към Вас, поне-
же Ви познаваме като добри, 
честни и благочестиви. Ще 
Ви бъдем много благодар-
ни, ако можете да отделите, 
каквато сума Ви е възможна. 
Средствата, които се набират 
по сметката на Църковното 
настоятелство, ще се използ-
ват само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА 
НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНА И ОСТАВАМЕ С 
ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ 
ВАС. БОГ ДА ВИ БЛАГО-
СЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка ДСК 
ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църковно-

то настоятелство
* Предлагаме парцел от 

300 кв.м. в центъра на град 
Балчик, срещу обезщетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик пл.”21 
септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

*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.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  Продавам къща 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

Балчишки момчета достойно 
се представят във Варна на 

ускорен шах

На 8 август в Спортна 
зала в гр.Варна се про-
веде турнир по рапид/
ускорен шах/.Участва-
ха 40 шахматисти от 
Балчик, Варна, Шу-
мен и Белослав. Кон-
тролата за игра беше 
15мин+5 сек. на ход. 
ШК“Балчик“ участва 
с двама човека.Това са 
талантливите момчета 
Райчо Милев /Профе-
сора-17г./ и Васил Ге-
оргиев /16г./.Получи 
се страхотен турнир. 
И двамата показаха, 
че не се съобразяват 
с далеч по-големи и 
опитни шахматисти. 
Професорът успя да 
спечели пет партии и 
остана само на една 
точка от победителя в 
турнира. Васко записа 
най-бързата победа в 
турнира-мат в седем 
хода срещу шахматист 
от Варна. Представя-
нето им не остана не-
забелязано. И двете 

момчета получиха по-
кана да се състезават 
за най-добрия клуб във 
Варна-ШК “Каиса“ на 
предстоящото отборно 
първенство за юноши 
и девойки, което ще се 
проведе в Кранево от 
1-6 септември.
Бих искал да припом-
ня, че преди две годи-
ни Райчо Милев стана 
републикански шам-
пион по блиц с отбора 
на ШК “Каиса“. 
Благодарности на об-
щина Балчик, с чиято 
финансова помощ се 
осъществи участие-
то на двете момчета. 
„Който не понася за-
губи, той не се движи 
напред.Това е желе-
зен закон, който важи 
за всички.“/Емануил 
Ласкер-втори световен 
шампион/.

Красимир КИРЧЕВ
Председател на ШК 

„Балчик”

Млад и блестящ румънски 
художник гостува в Двореца

На 16 август 2021 г. в 
Галерия „Тихото гнездо” 
на ДКИ КЦ „Двореца” 
Балчик беше открита 
изложба от забележи-
телни картини на румън-
ския художник Мануел 
Мънъстериану, роден 
в град Ботошани на 5 
декември 1973 г. Възпи-
таник на Факултета по 
изящни изкуства, деко-
ративни и дизайнерски 
произведения в град Яш, 
в класа на проф. Дан 
Хатману, който завърш-
ва през 1997 г. Член е на 
Съюза на художниците, 
клон Яш от 2001 г.
М. Мънъстериану уча-
ства от 1997 г. в 11 ин-
дивидуални и 20 групо-
ви изложби в Румъния 
и в чужбина, в плене-
ри. През 2010 г. печели 
наградата „Сребърна 
липа”на изд.”Гея”в Бо-
тошани, наградата „Ху-
дожник на Яш”от адми-
нистрацията на града, а 
на 1 декември 2018 г. по-
лучава диплома от кмет-
ството на Яш за отлични 
постижения, по случай 
100-годишнината от обе-
динението на Румъния. 
През май 2018 г. в бел-
гийско-румънския дом 
на културата в Брюксел 

представя изложбения 
проект „Огледала на ти-
шината”, която се преме-
ства през ноември съща-
та година в Двореца на 
културата в Яш. После 
по покана на писателя 
от Тимишоара Робърт 
Шербан изложбата се 
експонира в галерия 
„Калпе”, а после в гале-
рия „Елитни изкуства” в 
Букурещ.
Голям фурор предиз-
виква в румънския пар-
ламент изложбата на 
М.Мънъстериану, на-
речена „Светлината на 
мълчанието”, уредена 

в авторитетната зала 
„Константин Бранку-

ши”.
С помощта на прево-
дачката на „Двореца” 
Балчик г-жа Лилияна 
Драганов, художникът 
сподели: „Балчик е моят 
оазис на мира и знака, 
където камъните и сте-
ните на старите къщи 
ми говорят; и понтоните, 
простиращи се над мо-
рето, ми изглеждат като 
пътеки светлина към 
отвъдното, което винаги 
съм търсил.
Тук също намирам ехото 
на стъпалата на кралица 
Мария от „Самотното 
гнездо”, малкия замък 
с минаре край морето, 
заобиколен от красиви 
цветни градини. Нещо 
от борбата на „кралица-
та на сърцата” намери 
дом в сърцето ми, отва-
ряйки нови прозорци със 
знаци и смисъл, с тече-
ние на времето”

Тези думи на художни-
ка М. Мънъстериану 

обясняват заражда-
нето на идеята за 

изложбата, открита в 
Двореца на Балчик и 

наречена “REVERIE LA 
BALCHIK”, естествено 

посветена на неговата 
майка, която той смята, 

че го гледа доволно и 
гордо от небето.

Маруся КОСТОВА


