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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

Светулка в бурканче

Продължава от стр. 1
Практически, без бю-
джет а на теория, само 
с огромното желание да 
предложи емоционална 
ваканция като от наше-
то детство, напъстрена 
с игри, смях, нови при-
ятели, далече от джад-
жи, които ни облъчват с 
интернет. Така се случи 
само със сърце и добро-
волчески труд , със спо-
моществователи и при-
ятели - Лятна академия 
„Ваканция на село”, ор-
ганизирана от Читалище 
„Свобода-1897” в с Гур-
ково, в която участваха 
деца на различна възраст, 
от 2 до 15 години.
 Това не беше занималня, 
а летен университет за 
деца, който издаде свиде-
телства за това, че възпи-

таниците на академията 
са случили детство,  да-
леч от интернет джаджи-
те  и са мечтали нависоко, 
с едно хартиено корабче,  
като от пиесата на Геор-
ги Джилянов „Корабът 
на мечтите”. Стигнали са  
далеко в поход и знания, 
но най-вече че са намери-
ли нови приятели, които 
са се научили да ценят и 
пазят. 
Лятната академия подчи-
ни всички свои издания 
на две основни мисии:  
да отупа от нафталина и 
да възкреси български 
традиции да се учат бъл-
гарската история, заная-
ти и бит от една страна,  
а от другата да се пази 
природата и ресурсите 
за живот, защото Земята 
напомня все по-остро,  че 
хората сме прекалили с 

гостоприемството ѝ. 
 Скаутите събираха раз-
делно отпадъци, учиха 
за периода им на разпад 
и връщането им като 
бумеранг върху здраве-
то. Браха липа и билки, 
състезавайки се до дупка. 
Отидоха на кръстоносен 
поход.  Проумяха Пътя 
на водата и се научиха да 
я ценят;  в десеткиломе-
тров маратон извървяха 
Пътя на хляба: от зажън-
ването на полето през 
хармана и чак до топлата 
питка на трапезата;  бяха 
в стъпките на ловците и 
стреляха с лък и въздуш-
но оръжие;  яздиха коне 
като кановете и като тях 
се грижиха за най-близ-
кото животно до човека 
тогава – коня;  правиха 
зимнина в бурканчето на 

баба ; строиха терито-
рии и ги облагородяваха;  
като древни племена ри-
суваха керамика,  учиха 
мокро плъстене на вълна, 
твориха фантазии с ръце 
и въображение,  скачаха 
като Левски .
Пилотното издание на 
Лятна академия „Вакан-
ция на село”,  организи-
рана от Читалище „Сво-
бода – 1897” с. Гурково, 
отлетя като светулка от 
бурканче, оставяйки след 
себе си една искрица, 
която да премигва и да 
усмихва.
След два месеца заедно, 
нашарени с приключе-
ния, нови приятелства, 
сръдни, знания и умения, 
ще остане да блещука чи-
стият детски спомен за 
нещо мило и съпреживя-
но. Организаторите я за-
криха в петък, 27 август 
2021 г. с много подаръци, 
смях, богата почерпка, 
игри и няколко сълзи. 
Както и с обещанието за 
скорошни извънредни из-
дания. 
Една капсула на времето 
ще съхрани хартиените 
корабчета с мечтите на 
малките скаути,  които 
децата сами направиха, 
надписаха и сложиха в 
кутия. На 27 август2031 
г. г или точно след десет 
години, те ще могат да 
отворят своите мечти и 
да сравнят с постигна-
тото. „Нашата прогноза 
е, че в читалищния двор 
тогава ще се озоват много 
лекари, един космонавт, 
трима учители, четири-
ма полицаи, хора на из-
куството, а поне един ще 
ни пише от някой полюс, 
за да ни увери, че Земята 
е в добри ръце! 
Дотогава обаче е наша 
задача, на родителите и 
на общността, децата да 
получат увереността,  че 
могат да случат мечти-
те си,  а това става само 
като им се дадат обич и 
криле в аванс.  Това им 
дадохме в първото изда-

ние на Лятна академия 
„Ваканция на село”, това 
и получихме в отговор.  
Днешният жест на роди-
телите на скаути ще оста-
не в летописната книга на 
читалището като особено 
благороден. Събраните 
от тях лева бяха дарени 
на Читалище „Свобода 
– 1897” за дейността му, 
към които се добавиха и 
още средства от благо-
творителните щандове, с 
изработено от майстори 
на „Ателието под небето” 
и скаути, както и браната 
от тях липа.
Разказа за в-к „Балчиш-

ки телеграф” 
председателят на Чи-

талище „Свобода-1897”
 с. Гурково  - Наталия 

Георгиева

 където ще намерите богато 
разнообразие на  диопрични рам-

ки 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”)


