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Детски турнир по тенис 
на маса в Албена

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

Тъжен помен за сем. 
д-р Санджакян

На 2 септември.2021 г. 
си отиде една личност, 
отдала живота си на жи-
телите на град Балчик, 
д-р Михран Санджакян. 
Пристигнал в Балчик 
след завършване на ме-
дицинското си образова-
ние, той през целия си 
трудов стаж е бил военен 
лекар на летище Бал-
чик. Беше разностранна 
личност – интересуваше 
се от техника, подводна 

фотографи, алтернатив-
на медицина, педагогика, 
психология, екология.

Д-р Санджакян винаги се 
е отзовавал на молбите 
на боледуващи от всич-
ки възрасти в Балчик. От 
бебета и малки деца – до 
по-възрастни и старци.
На всички помагаше, 
особено с блага приказка 
и правилно насочващо 
лечение.
Заедно със съпругата 
си г-жа Бистра Велчева 
Санджакянова, която се 
спомина преди 3 годи-
ни,  допринесоха много 
за културното развитие 
на града ни. Членуваха 
като активни читатели  
в Литературния клуб 
„Йордан Кръчмаров” 
Балчик, в църковното 
настоятелство на храм 
„Св.Петка Търновска” в 
кв.”Левски”, във Воен-
ния клуб. 
По предложение на в-к 
„Балчишки телеграф” и 
Общински съвет Балчик  
през 2014 г. са удостоени 
с  наградата „Обществе-
ници на годината” .
Когато умират майките, 

умира красотата, добро-
тата, любовта, но когато 
умират бащите – умира 

вярата в силата и целият 
свят ляга на раменете ни, 
като на митичния Атлас. 
Поклон пред паметта на 
незабравимия д-р Санд-
жакян! 
Предайте, г-н докторе, 
топли думи на своята 
съпруга г-жа Бистра Вел-
чева, с която бяхте като 
скачени съдове, пример 
за перфектен  брачен 
съюз.
Изказвам своите най-ис-
крени съболезнования на 
сина им г-н Левоник Са-
нджакян, любим учител 
по история в Балчишката 
гимназия; на снаха им 
г-жа Кристина Санд-
жакян, гл.счетоводител в 
МБАЛ Балчик; на мили-
те внучки: Михаела, Би-
стра и Сандра.
Благословени ще са 
всички, пазещи светлия 
спомен за г-жа Бистра 
Велчева и д-р Санд-
жакян!

С обич и
 преклонение: 

Маруся КОСТОВА

С изиграването на фи-
налните срещи на шестте  
категории от 14-я  дет-
ски фестивал  завърши 
програмата на 23-я Меж-
дународен фестивал по 
тенис на маса  „Албена 
2021”. В емоционалния 
детски форум участваха 
над 250 деца от 6 държа-
ви. Победители при най 
малките - до12 години, 
станаха Валерия Крав-

ченко /Молдова/ при мо-
мичетата и Александру 
Йордан /Румъния/ при 
момчетата. При кадетки-
те до 15 години шампион-
ка е Камелия Миренко /
Молдова/ ,която спечели 
и титлата при девойките 

до 18 години. Шампион 
при кадетите е Себастиан 
Прибеагу /Румъния/, а 

при юношите-Димитър 
Стефанов /България/.
Организаторите на най 
големия спортен форум 
в тениса на маса в Бъл-
гария от спортен клуб 
„Дама купа” изказват 
горещата благодарност 
на всички участници и 
гости към мениджърския 
екип на сектор „Спорт” в 
Албена за предоставени-
те им прекрасни условия 

за игра, почивка и забав-
ления във ваканционно 
селище „Албена”.
 
На снимките:
1-кадър от финала при 
юношите
2-почетната стълбица 

при девойките
3-кадър от среща при мо-
мичетата

61 жители на община 
Балчик са с COVID-19, под 
карантина са над 100 души

Ежедневно нарастват 
случаите на диагности-
цираните с коронавиру-
сна инфекция в община 
Балчик. Това става ясно 
от обобщена информация 
за лицата, поставени под 
карантина или домашна 
изолация, публикувана в 
сайта на местната адми-
нистрация.
Данните сочат, че случаи-
те към дата 10 септември 
2021 г. са 61. На домашно 

лечение са 54 от диагнос-
тицираните, в болница се 
лекуват 7 души. Поста-
вените под карантина са 
106.
1 349 са общо диагнос-
тицираните с COVID-19 
в община Балчик от 
обявяването на извън-
редното положение у нас 
– на 13 март 2020 година. 
Излекуваните са 1 225. 
Битката с болестта са 
изгубили 63 души.


