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Плувният маратон на Балчик

Равностоен мач

„Локомотив” София – „Черноморец” Балчик 0:0

Плувният маратон на Балчик, между първа и втора буна, е вече традиционен и с име „Морската миля на Балчик“.
Браво на Морския клуб и неговия председател Стоян Георгиев

С.Змеево. Община Балчик, НЧ „Йордан Йовков – 1941”
Участие на Групата за изворен фолклор в Националния фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд” в с. Лозен, обл.
Хасково на 01.07.2018 г., където постигнаха високи художествени творчески резултати и бяха наградени: Първа
награда и Златен медал

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg – Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират
образованието си.

На 28 юли 2018 г. в равностоен мач пред около
1000 зрители „Черноморец” Балчик завърши
0:0 като гост на „ Локомотив” София. Найдобрият на терена беше
вратарят на балчиклии
Християн
Христов,
който на няколко пъти
решително защити вратата на „Черноморец”

Балчик.
През лятната пауза нашият отбор привлече
опитните Михаил Венков и Тодор Паланков.
От последната визита
на стадион „Локомотив” в тази среща играха шестима титуляри
– Християн Христов,
Траян Траянов, Генади
Луго, Мирослав Начев,

Фото: Спортал.Бг
Николай Иванов и Цветан Илиев.
В следващия кръг отборът на Черноморец
Балчик гостува отново
в София, на 4 август,
този път на завърналия
се при професионалистите отбор на „ЦСКА
1948”.
Инфо: Боян ТОМОВ

Гр.Балчик.Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите /СВВ – Балчик, Каварна, Шабла/.
Певческа група „Росна китка”, с р-л Стойка Георгиева, участва на 2,28 и 29 юли в ХХ юбилеен международен фестивал за автентичен фолклор в с.Дорково и получи специален диплом
за престижно представяне на нашата община на фестивала. Радио София излъчи директно представянето на Балчишката „Росна китка” в с. Дорково и на солистите Димитър
Въжаров и Минчо Данаилов.

Посетете
Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)

където ще намерите богато разнообразие на диопрични
рамки 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

