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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
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Посрещнахме “Синята магия” 
в Балчик на Петровден

Екипажът на „Блу Меджик“, представил Морски клуб Балчик на 
трансатлантическото състезание ARC в края на миналата година, 
бе посрещнат в Балчик на 29 юни 2017 г. Фото: Маруся КОСТОВА 

Многократно, и то с 
право, във всички ме-
дии се отбеляза учас-
тието на Морски клуб 
Балчик в най-престиж-
ното трансатлантиче-
ско рали /ARC/. Яхтата 
“Блу Меджик”, с шки-
пер Никола Попов и 
екипаж Станислав Пе-
тков и Стоян Георгиев /
председател на Морски 
клуб Балчик/ потегли-
ха на 20.11.2016 г. от 
Канарските острови и 
финишираха на 10 но-
ември 2016 г. в Родни 
Бей /о.Санта Лусия/. 
Те се класираха на 4-то 
място в клас Racing C и 
на 14-то в общото кла-
сиране. Стоян Георгиев 
се завърна в родината в 
навечерието на Коледа, 
а Никола Попов, след 

Състав за популярни песни към НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Бал-
чик след успешното си участие във „Вазовите дни” в Сопот, посети 
Калофер и се снима пред паметника на Христо Ботев и Калоферско-
то школо.                                                                                      Фото: Росен ДИМОВ

презимуването си на 
Карибите, се завърна 
триумфално в аквато-
рията на Черно море. В 
Истамбул в екипажа бе 

причислена и съпругата 
на шкипера г-жа Попо-
ва, а в Балчишкия залив 
яхтата  „Синя магия” и 
нейният екипаж бе по-

срещната от зам.-кмета 
г-н Димитрин Дими-
тров и служители от 
Общината, много чле-
нове и симпатизанти на 
Морския клуб, роднини 
и приятели на морските 
ни герои. 
Шкиперът почерпи с 
карибски ром дошлите 
да посрещнат „Блу Ме-
джик” и с гордост по-
каза грамоти, вимпели, 
купи и други награди 
от трансатлантическото 
състезание и от други 
участия.
Пожелаваме крепко 
здраве на екипажа и 
техните семейства, как-
то и на всички членове 
на Морски клуб Балчик, 
за да подхранват посто-
янно славата на нашия 
бял морски град.    /Б.Т./

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират 
образованието си. 
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Яхтата „Блу Меджик“ навлиза в Балчишкия залив. 
                                                                           Фото: Диана КОСТОВА

Откриване на 2 юли 2017 г. на IX МДФ „Светът в детските дла-
ни“ Балчик, България                                       Фото: Маруся КОСТОВА 


