
ОБЩЕСТВО 28 октомври - 3 ноември  2021 г.       6

Разни

* Купувам партамент в Балчик 
или Поморие, без комплекси, 
желателно е сьор или нисък етаж. 
Anita Ivanova FB

* Купувам земеделски земи 
в Балчик,  Каварна,  Шабла, 
Г.Тошево, Добричка, Тервел, Тут-
ракан, Силистра. Тел.0898 372271

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

*  Купувам земеделска земя 
в общините Балчик, Каварна, 
Шабла, Г.Тошево, и Добрич. Из-
готвяне на документи.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 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 

* 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 еднос-
таен апартамент на 1 етаж, под 
наем или за закупуване. Тел. 0886 
199790 и тел. 0897 974411   /10-1/

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

До Боголюбивите православни 
християни на град Балчик

Позволете ми от името на Цър-
ковното 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 неот-
ложни ремонти по храма. За из-
вършване на ремонтните работи 
имаме събрани средства, но те не 
са достатъчни. Обръщаме се към 
Вас, понеже Ви познаваме като 
добри, честни и благочестиви. 
Ще Ви бъдем много благодарни, 

ако можете да отделите, каквато 
сума Ви е възможна. Средствата, 
които се набират по сметката 
на Църковното настоятелство, 
ще се използват само за ремонт 
на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ 
ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА И 
ОСТАВАМЕ С ПОЧИТ И УВА-
ЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ ДА ВИ 
БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка ДСК 
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521783  0579 7 7011  /3-3/
* Продавам дворно мяс-

то в с.Царичино 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. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

Д-р Врабевски: Няма да допуснем 
заличаването на българското минало

София трябва да формулира 
адекватна политика спрямо 
българите в чужбина, оста-
нали по независещи при-
чини извън границите на 
България. Опазването на 
историческите паметници 
е неразделна част от тази 
политика.
Красотата на българската 
култура, фолклор, истори-
ческо развитие не трябва да 
бъде оставяно на доктрини, 
които са против нашата 
държава и по този начин да 
се изтрива следата от един 
народ, който е дал немалко 
на Европа.
Това заяви в интервю за БГ-
НЕС филантропът и бизнес-
мен д-р Милен Врабевски, 
председател на Фондация 
„Българска памет“, която 
развива активна дейност за 
запазването на българските 
общности в чужбина.
„Както каза проф. Пламен 
Павлов, „да се променя 
историческото наследство е 
като да се горят ценни кни-
жа“. Всеки народ държи на 
своето минало, бит, тради-
ции и култура. Това се ува-
жава много в Европа, това 
е Европа на нациите“, каза 
д-р Врабевски.
Една от най-важните дей-
ности на неговата фонда-
ция е възстановяването и 
поддържането на българ-
ски паметници в чужбина. 
Най-известният от тях е ме-
мориалът в Ново село, РС 
Македония.
„Смятам на този 6 май да 
възстановим честванията 
на военния мемориал в 
Ново село, възстановен с 
мои средства и поддържан 
от мен в продължение на 
повече от 15 години. Там 
срещаме младите хора от 
двете страни на границата. 
Много е важно те да имат 
повод да се сещат за свои-
те герои и да имат добрия 
пример, да имат усещането 
за тачене на героизма и на 
тези хора, които са дали 
живота си тази държава да 
бъде едно по-добро място 
за живот“, заяви д-р Вра-
бевски.
Той не се е сблъсквал до 
момента с проблеми при 
възстановяването на бъл-
гарските паметници в РСМ. 
Предполага, че причината 
за това е, че хората там го 
възприемат като инвести-
тор.
Когато изпълняваш една 
стриктна програма по ев-
ропейски маниер, свързана 
и с инвестиция в младите 
хора в региона, защитата 
на културно-историческото 
наследство идва като ло-
гична последователност. 
Не очаквам нищо, когато 
инвестирам в младите хора 
на РСМ, нито благодарност, 
нито някакъв особен начин 
да се възприемат или са-
моидентифицират. За мен 
е важно да покажа, че ако 
инвестирам в българските 
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* Предлагаме парцел от 300 

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

Тел.0885029966 
/5-5/

Д-р Милен Врабевски е поздравен като председател на Фондация „Българска памет“ от 
Етносъстава „Въгленчета“, с худ.р-л г-жа Анна Пагур, по време на Събора на преселение-
то, организиран от Сдружение „Българско наследство“ Балчик, с председател г-жа Мару-
ся Костова.                                                                                                         Фото: Кольо ГАНЧЕВ

деца, инвестирам и в децата 
от другата страна на грани-
цата, защото смятам, че сме 
същите хора. Това са наши-
те братя и сестри“, заяви 
д-р Врабевски.
Д-р Врабевски не скрива 
своето огорчение и от ли-
псата на напредък в църков-
ния въпрос.
„Много важно беше да стиг-
нем до съслужение в цър-
квите, да признаем тяхната 
църква, да съжителстваме, 
както са съжителствали 
Търновската патриаршия и 
Охридската архиепископия 
от векове. Това положение 
можеше да се възстанови 
и днес, с тази разлика, че 
БПЦ щеше да бъде Цър-
ква-майка. Това щеше да се 
случи, ако бяхме изпълнили 
молбата на МПЦ, но всичко 
това не се случи“, каза той 
и добави: „През последните 
30 години не се случваше 
нищо, освен дейността на 
„Фондация Българска“ па-
мет в региона. Останалото е 
критикарство, лозунгуване 
и развяване на едни байра-
ци като отидем на тяхна те-
ритория. След като счупим 
нещо и се приберем, оста-
ваме местните хора в ръ-
цете на местната полиция. 
Меко казано престъпно“.
При отсъствието на Бъл-
гария от РСМ много често 
нещата, които неговата Фо-

ндация „Българска памет“ 
прави там, се възприемат 
като направени от българ-
ската държава.
През последните месеци 
д-р Милен Врабевски по-
могна много и за вакси-
нацията срещу Ковид на 
нашите братя от РСМ. Той 
постави два мобилни вак-
синационни пункта на гра-
ницата.
„За щастие, държавата ми 
одобри някакви ваксини, 
въпреки че до края на ав-
густ писах обяснения, защо 
ваксинирам чужди гражда-
ни. Разбрахме се, че не са 
чужди граждани. Докато 
правих синхрон между че-
тири институции и убеж-
давах държавата, че това са 
наши братя и сестри и тряб-
ва да им помогнем, видях 
като алтернатива на всичко 
това благодарността в очите 
на хиляди хора, които уча-
стваха в този ваксинацио-
нен процес. Хората, които 
имаха упование и очаква-
ния в България. Хора, които 
знаеха, че България рано 
или късно ще се намеси в 
техния живот и ще направи 
поредния жест, както сме го 
правили винаги“, заяви той.
Д-р Врабевски е категори-
чен, че София трябва да 
промени своята политика и 
да не върви след събитията.
„Не трябва да се случва 

така, че България да се по-
явява в живота на тези хора 
само в тежък момент. Тряб-
ва да се търси всякакъв по-
вод. Правя го непрекъснато, 
но не съм държавата“, каза 
той.
Пример за последното е 
най-новата му инициатива 
„Де е България“, която не е 
свързана само с българите в 
РСМ, а изобщо с българите 
зад граница.
„Изоставили сме такива 
големи въпроси като липса-
та на българско училище 
в многомилионна Одеса, 
където има над половин 
милион българи, заедно със 
смесените бракове. Ще има 
преброяване на населението 
в Албания, а в момента има 
в РСМ. Само защото ин-
вестирам в едно българско 
сдружение в Битоля, в мо-
мента са се преброили око-
ло 5000 българи в този град, 
което е изумителен успех за 
последните 7 десетилетия. 
В момента го има, защо-
то работим тясно с местно 
българско сдружение, което 
има желание да напомни 
на всички останали там, че 
те са българи. Това също е 
част от европейския процес 
на свързаност, на интегра-
ция, толерантност и взаи-
мно признаване“, подчерта 
д-р Врабевски. 
                                  /БГНЕС

Да пренапишем приказката 
от Велинград!

От 10.10 до 17.10.,ОО 
на СИБ, клуб “Св. Ма-
рина”Балчик , осъще-
ствим дълго жадуваната 
почивка в х-л „Деви” в 
гр. Велинград. Въпре-
ки дъждовното време, 
успяхме да проведем 
необходимата физиоте-
рапия, посетихме забе-
лежителностите на Ве-
линград и околностите 
- Историческия музей с 
отделни зали, посветени 
на живота и делото на Н. 
Гяуров и Вела Пеева;  ет-
нографската сбирка, от-
разяваща бита на хората. 
Живописни, изпълнени с 
много цвят и колорит гра-
дини, Езерото Клептуза. 
Проведохме екскурзии 
до Дорково, Ракитово, 
Батак. Първият сняг ни 
увлече да си направим 
много снимки сред вели-
чествените борове белос-
нежните поляни! 
 Проведохме среща с 
представители на ОО на 
СИБ, гр. Велинград, с 
председател поетесата 
Катя Славова. Споде-
лихме опит и тревогите 
си, как да продължим да 
работим по места с хора-
та с увреждания, когато 
всичко е затворено и кон-
тактите ни са ограниче-
ни. В края на срещата ни, 
г-жа Славова сподели, че 
е много доволна от сре-
щата и има усещането, 
като че ли се познаваме 
отдавна и срещата е про-

текла като между при-
ятели! Така, Клуб”Св. 
Марина”, се сдоби с нови 
приятели! 
Същия ден получих и 
споделих с колегите, ра-
достната вест, че ЦС на 
СИБ отпуща 1000 лв.па-
рична помощ на Ивилина 
Димова за закупуване на 
лекарства. Преди 3 годи-
ни Ивелина също получи 
1000 лв., благодарение на 
предложението на УС на 
ОО на СИБ.
 7 дни-отдих, 7 дни-изли-
зане от ежедневието, 7 

дни-пряко съприкосно-
вение с красивата есенна 
природа, 5 дни физио-
терапия по 4 процедури 
на ден в новия Рехаби-
литационен Медицински 
Център, провеждани от 
млади, амбициозни и 
грижовни рехабилита-
тори! Очакваме с нетър-
пение пролетта, за да 
повторим и пренапишем 
приказката!

Деспина Маринова
Председател на ОО на 
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Литературенконкурсзаесенатема:
„Поривъткъмдобротовтворчеството

наЙорданЙовков”

 Участници в него могат да бъдат ученици от 6 до 12 
клас, както от Община Каварна, така и от цялата Добрич-
ка област. Кандидатите следва да изпратят една творба 
в посочения жанр на имейл: biblioteka_nch_saglasie@
abv.bg , спазвайки следните изисквания: до 2 страни-
ци А 4, големина на шрифта – 12. Авторите трябва 
да представят следната информация за себе си: Име, 
възраст, клас, училище и телефон за връзка. Очакваме 
Вашите творби! Краен срок за изпращане : 1.11.2021г. 
Произведенията ще бъдат класирани и оценени от ком-
петентно жури. Най-добрите от тях ще бъдат награде-
ни. Резултатите от награждаването ще бъдат обявени 
и публикувани на 9.11.2021г. във фейсбук групите на 
читалището и библиотеката: https://www.facebook.com/ 
groups/254062311415171 https://www.facebook.com/
groups/170974026409776
 Надяваме се на интерес не само от учениците, но и на 
съдействие от страна на техните учители, които да ни 
докажат, че в навечерието на един от най-светлите бъл-
гарски празници 1-ви ноември – Ден на народните бу-
дители, както и по повод предстоящата 141- годишнина 
от рождението на един от най-видните наши писатели и 
будители на Добруджанския край - Йордан Йовков, лю-
бовта към литературата и неговото творчество е жива.

Ремонтът на пътя между селата 
Кранево и Рогачево приключи

Отсечката е с дължина 2,4 кило-
метра, като беше подменена из-
цяло пътната настилка, изграде-
ни са нови банкети и вертикална 
сигнализация. През следващата 
седмица ще бъде направена и 
хоризонтална маркировка. 
Ремонтирани са над 4000 кв. м. 
от уличната мрежа на населени-
те места в долината. Дейностите 
обхванаха нарушени настилки, 
включително отстранени ВиК 
аварии и подмяна на шахти, 
където е необходимо.
Рехабилитацията обхвана ули-

ците:
В село Оброчище - “Средна 
гора”, “Ком”, “Лозарска”, “Ма-
дара”, “Шипка”, “Ропотамо” и 
“Камчия”.
В село Кранево - “Черно море”, 
“Дунав”, “Фрегата”, “Шипка”, 
“Приморска”, “Волга”, “Чайка”, 
“Черноморска” и “Бриз”.
Предстоят ремонти в село Цър-
ква и изграждане на изкуствени 
неравности по новоизградената 
ул. “Лозар” в с. Рогачево.

Ремонтните дейности ще 
продължат 


