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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

Капитан Кощи

Аз знам прераждане че има
за неспокойните души.
И пример жив пред мене виждам -
морякът Капитан Кощи

Преплавал всички океани
и бил в невиждани земи -,
такъв познавах капитана,
пирата Капитан Кощи

Аз знам, прераждане че има.
В Кощи аз виждам Одисей.
Той прероден е в Капитана
и продължил е да живей.

Животът му е низ от случки.
Пред тях реалността бледней.
И тези случки са достойни
единствено за Одисей.

Той се е срещал със русалки
и бил е запленен от тях,
но да се влюбиш във русалка,
за него всъщност не е грях.

За него грях е да робуваш,
привързан към парче земя.
За хляба си да се вълнуваш
въвжалката си суета.

Морето волността ти дава
и чувство, че си още жив.
Сърцето с радост то изпълва
и прави те така щастлив!

А ако се надигне буря,
Природата се развилней,
без страх я среща капитана,
съвременният Одисей.

Вълни се яростно нахвърлят
и всичко в кораба трещи,
тогаз на мостика изправен
застава Капитан Кощи.

Трептят въжета като струни
и мачтите едва крепят.
Под напора на урагана
платната яростно плющят.

Така в двубой със океана,
изправил се като скала
излиза смело капитана
срещу петметрова вълна.

Излиза като победител
обветреният морски вълк.

Природата му е учител,
към нея само има дълг.

Той учи, не е маловажно
да знаеш морските течения.
Това е извънредно важно
и от съществено значение.

Че в подходящототечение,
съвпадащо със твоя курс,
ти от гориво, без съмнение
пестиш значителен ресурс.

Аз много разкази съм слушал
за дългия му земен път.
- Дали е земен, или морски,
другарите му да решат.

В Балчик намери своя пристан
и заживя на старини -
далеч от битките пиратски
всред океанските вълни.

До ден, когато чух в небето
самотен гларус да пищи.
Не се съмнявам, той отнесе
душата волна на Кощи.

Той стана спомен и легенда
във родния си град Балчик,
иний ще помним до последно
изсечения негов лик.

Но отлетял от там, където
се гонят морските вълни,
на родният си град в сърцето
той знай – оставил е следи.

И ще се радва от небето
- не са забравени в Балчик
историите за морето,
по детски ведрият му лик.

Днес всеки вижда, край морето,
че негов паметник стои,
със взор отправен там където
бушуват морските вълни.

Аз вярвам, в бъдеще ще има
регата „Капитан Кощѝ“
и ветроходци ще се борят
на нея с морските вълни.

Балчик напълно заслужава
да се запомни и с това,
че не потънали в забрава,
той помни своите чеда.

Илко Илиев,  29.04.2021, Софи

МУМТАЗ МАХАЛ*
 Нека великолепието на диаманта, рубина, на 
бисера да изчезнат като  магическото проблясване 
на дъга, нека само една сълза – Тадж Махал – ярко 
да сияе върху лицето на вечността…
    Рабиндранат 
Тагор
Душата ми отдавна  е решила:
оставам тук, във твоя земен дом!
Не питам вече Бог ще ми прости ли
че нарушавам Божия закон
и че между небето и земята
оставам тук – блуждаеща звезда, 
една душа вградена във стената
на твоя реквием за любовта.
На всеки, който идва, ще разказвам 
за ласките превърнати в цветя
от яспис, лазурит,  и тюркоази,
за мъжките сълзи, които пазя
в тоз дом на любовта и на скръбта.
Небето щом заплаче със мусона,
през купола от бял макрански мрамор
една сълза над мен ще се отрони
от вечността, в която пак сме двама, 
ще знаеш ,че съм още с теб,  и само
душата ми все пак се колебае
дали да отлети от тук към Рая,
или ще броди между двата свята
с надеждата, която завеща, 
че любовта  отмива греховете,
че любовта, във стих и камък слети,
не спира да се бори със смъртта. 
-------------------------------------------------------------------
Мумтаз Махал* - Жената, чийто мавзолей, е Тадж 
Махал
   Адриан Василев

Саркофазите  на Шах Джахан и на Му-
мтаз Махал в  мавзолея Тадж Махал

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26 юли 2021 г. се навършиха 

40 дни от раздялата с прекрасната 
ни приятелка 

ДИАНА ХУБЕНОВА АБРАШЕВА
/ на 58 г./

Скърбим за теб, Диана! 
Липсва ни твоето приятелство 
и примерът, който ни 
даваше за журналистически 
професионализъм и издържливост 
пред проблемите 
на живота! 
Успокой сърцето си в Отвъдното и 
ни чакай!

Вестник “Балчишки телеграф”

Отдайте чест!
Втори взвод от втора рота 
на поделение 24 600 в Бал-
чик се събра за първи път 
след двадесет и пет годиш-
на раздяла. Някогашните 
школници от военновъз-
душните сили на Бълга-
рия вече бяха застаряващи 
мъже и трудно се разпозна-
ваха помежду си. Събираха 
ги клетвата, подстриганите 
по едно и също време коси, 
тогавашният дълг към ро-
дината и младежката вяра 
в бъдните дни.
Тези някогашни бойци 
на Републиката днес бяха 
побелели и някак смешни 
с увисналите си кореми в 
кръчмата срещу поделе-
нието и онзи само техен 
плац, по който още кънте-
ше: „Когато над Дунав се 
мръкне и сънен Балканът 
заспи…“
– Бойци! Под това знаме 
са се клели и за това бъл-
гарско небе са давали жи-
вотите си хиляди достойни 
синове на България! Ще 
марширувате до припадък! 
Денонщно! Докато не видя 
в стойката и в погледа на 
всеки един от вас гордост! 
Запомнете тази думичка и 
си я повтаряйте денонощ-
но – Гордост! Редник Тоне-
в-дай тон! Ходом, марш!…
На плаца вечер оставаха 
осем черни линии в кръг 
около пилона от гьона на 
кубинките. Четиресет дни 
по-късно школниците се 
заклеха да служат честно и 
да дадат живота си, ако се 
наложи, за воинската чест 
и славата на великото бъл-
гарско знаме! Заклех се!
Първият шок след въл-
ненията около клетвата 
бе картата над бюрото на 
капитан Игнатов. На нея 
България излизаше от 
досегашните си предели 
и опираше някак вели-
чествено в три морета, 
включвайки в териториите 
си Зайчар и Ниш, Струга, 
Охрид и Битоля, Кукуш и 
Кавала, Дедеагач, Люле-
бургаз и Одрин, Бабадаг 
и Тулча. Войни, съдби, 
трагедии и драми. Битки, 
стремления, славни победи 
и разочарования! За всич-
ко това щяха да научат от 
своя горд капитан Игнатов. 
Такъв щяха да го запомнят. 
Завинаги! Горд и достоен! 
Нищо, че понякога някаква 
горчилка накъсваше думи-
те му и навъсено излизаше 
да пуши.
Кръчмата кънтеше. Пее-
ха се песни. Разказваха се 
спомени. Вдигаха се то-
стове, скрепени с шумни, 
мъжки прегръдки. Идваше 
време за вечерната провер-
ка. Присъстваха всички. 
Без геройски загиналите. 
Всеки момент трябваше да 
се появи ротният командир 
капитан Игнатов. Всички 
мълчаливо очакваха това. 
Всеки щеше да стане, лич-
но да отдаде чест на капи-

тана си и да му благодари. 
За всичкото Онова. Изпра-
вен, с изкривена гримаса 
и с чаша в ръка, думата 
взе старшината на ротата: 
„Момчета, капитан Игна-
тов няма да дойде тази ве-
чер. Гръмна се една нощ в 
челото! Не издържа на пре-
хода!“ В гъстите мустаци 
на старшината се вляха две 
вади едри сълзи. Отсипа и 
се строполи на стола си.
Момчетата безмълвно 
станаха, отдадоха чест и 
поеха отсреща към плаца. 
Застанаха в центъра му в 
редици. Като едно време. 
Някой окачи на пилона 
три овързани като конска 
опашка ризи – бяла, зелена 
и червена. После всички 
чуха командата: „Ще мар-
ширувате до припадък! Де-
нонощно! Докато не видя 
в стойката и в погледа на 
всеки един от вас гордост! 
Запомнете тази думичка и 
си я повтаряйте денонощ-
но – Гордост! Редник Тоне-
в-дай тон! Ходом, марш!”
Всички дружно запяха „Ко-
гато над Дунав се мръкне“. 
Замаршируваха. Плацът 
отново кънтеше, а гърлата 
им, както някога, мощно 
деряха небето. Заприиж-
даха хора. Опустялото по-
деление се оживи. По-ста-
рите жители на квартала, 
нагледали се на стотици 
клетви и маршировки, ста-
наха свидетели на нещо 
невиждано. Освен че за 
първи път зърваха бивши 
школници да маршируват 
в разграбено и пусто по-
деление, те видяха как в 
края на марша и песента 
момчетата вкупом падат на 
колене до един, плачейки 
за своя капитан Игнатов. 
За своя изгубен, също като 
тях, в прехода, горд капи-
тан Игнатов. Плачеше сло-
мената рота. Отдаваха им 
чест присъстващите…
Редник Тонев нямаше да 
спи. С дни. Разпнат между 
съдбите на своя капитан 
Игнатов и онзи, други-
ят – поручик Игнатов. За 
когото бе слушал от дядо 
си вечер, докато го прис-
пива. Онзи същият пору-
чик Игнатов, който през 
1941 година по времето на 
Българския Великден бил 
взводен командир на дядо 
му и който загинал, но из-
пълнил дълга си – да върне 
Беломорието и Македония 
на Отечеството си. Тогава 
редник Тонев не знаеше, 
че неговият ротен капи-
тан Игнатов и дядовият 
поручик Игнатов са дядо 
и внук. Разбра го същата 
онази вечер от старшината. 
Който вдигна тост! За два-
мата Игнатови. Загинали. 
За две различни Българии! 
За почест!
Отдайте чест!

Бисер ТОШЕВ
Факел.бг


