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Номинации за „Общественик на годината”

Живко Господинов лекоатлет от
СКЛА „Черно море 2005”

Валентин Андреев – лекоатлет от
СКЛА „Черно море 2005”

Отляво надясно: Треньорът Андриан Андреев и победителят на Балканските игри в град Питещи /Румъния/
Живко Господинов

Роден съм на 17 септември 1998 г. Родителите ми
са Петранка и Тодор Михайлови, имам по-голяма
сестра, която е студентка
Аз също съм студент, но
в Националната спортна
академия ,,Васил Левски”
София. Мечтата ми е да
завърша в Симеоново второ висше образование за
офицер (пожарникар), което ми се роди като идея
още преди да завърша
средното си образование
в Балчишката гимназия.
Съзнателно започнах
да спортувам в 4-ти клас,
като започнах първо с футбол. Но като малък ходех
на всички спортни СИПове в училище.
Първия ми учител по
физиче ско възпитание
беше г-н Иван Вълчиновски. Той ме насочи
към спорта, като ни го
представяше по уникален
начин. А първите педагози в живота ми са майка
ми и баща ми. Майка ми
работи във фабриката за
контейнери, а баща ми е
механизатор в Кооперация
„Черно море – Балчик”.
През първата ми състезателна година като
хвърляч, достигах само
финали в състезанията.
Но полагах големи усилия, и още на следващата
година започнах да се качвам на стълбичката като
медалист. В началото на
третата година, завоювах
първата си републиканска
титла в хвърлянето на чук
и представих българския
национален отбор в дисциплината „хвърляне на
чук”, на Балканиадата. И
стигаме до 2011 година,
в която завоювах медал
от всяко едно хвърляне и
приключих годината като
водих и двете ранглисти
за чук старша възраст на
България (6кг и 7.260кг).
Най-голямата емоция,
която съм изпитвал е тази:
Точно преди месец на републиканското първенство
за мъже и жени, в много
силен дъжд се подхлъзнах
по време на последния
опит в сектора и поех
риск да задържа чука,за
да се опитам да се преборя
за медал при мъжете, в
резултат на което нарязах дълбоко коляното си
в гривната на сектора и
приключих с 4 шева. Не
можех да ходя и да сгъвам
крака си, едва две седмици
преди Републиканското
за старша възраст и месец преди Балканиадата.
Докато ме шиеха тогава
лекарите ми казаха, че
минимум 10 дни не трябва
да ходя, поне 20 няма да
мога да тренирам. Всички
ми казваха, годината ми
е приключила. Като чух
това, при мисълта, че ще
пропусна най-важните си
състезания, се разплаках,
обадих се на треньора си
със сълзи на очи и плачейки му казах ‚‘Нищо, по
никакъв начин, не може и
няма да ме спре да сбъдна
мечтата си Тренер‘‘. Той
ми отвърна: ‚‘Вярвам в

теб“.
Отказахме да се предадем и след огромни усилия да проходя и да се
завърна във форма, успяхме да стигнем до там,
че представихме България и националния отбор
в „Хвърлянето на чук”
на Балканските игри в
град Питещи /Румъния/
като заедно с треньора ми
постигнахме най-силния
резултат за последните
5 години в България. За
съжаление, изключително
малко не ни достига за
норматива за участие в
европейско първенство.
За сметка на това, приключихме сезона като успяхме да оглавим и двете
ранглисти на България в
„хвърлянето на чук”(6кг и
7.260 кг) за юноши старша
възраст. 😊Благодаря  на 
Тренера Андреан Андреев
и на отбора, че ми бяха
опора в трудните моменти
като нито за момент не ме
оставиха сам и направиха
всичко възможно да съм
на състезания и сред тях
❤️Заедно сме по-силни, а
САМО СИЛНИТЕ ОЦЕЛЯВАТ.... <3
Миналата година влязох
7- ми във финала на републиканското в „мятането
на диск”, след което ме изместиха 8-ми и в последния опит влязох в сектора,
надъхах се, като нямах
какво да губя и надхвърляйки с много личното
си постижение, „нанесох
удара си” и се окичих
с републикански медал.
Чувството да изправиш цялата публика на крака и да
обърнеш състезанието, да
излезеш с вдигнати ръце
от сектора и целият отбор
да те запрегръща, е нещо
неповторимо.
През 2017 г. се случиха
много неща с мен, както в
спорта, така и в училище,
тъй като завърших, държах
матури, бях абитуриент,
станах студент, но без съмнение най-голям спомен
ще остане пътят, изпълнен
с препятствия, през който
минах, за да се възстановя
здравословно и сбъдна
мечтата си.
Първото ми състезание
за Новата 2018 г. бе в
София в дисциплината
Тласкане гюле”, което
не е моята дисциплина.
Познавам техниката и се
състезавам за емоцията.
Дисциплината, която подготвям сериозно, е „хвърлянето на чук” и малко
„мятането на диск”. Очакванията ми са насочени натам.Надявам се на
успехи в студентството и
в състезанията. Ще участвам в Зимните хвърляния
„Дионисополис” Балчик
в две републикански първенства на открито и едно
в зала, както и редица
турнири, част от които са
международни. Надявам
се и да покрия норматив
за участие на Балканиада
и зимна европейска купа с
националния отбор.
Он лайл интервю: Маруся КОСТОВА

Валентин Андреев от
Черно море 2005–Балчик
взе титлата на гюле (5 кг)
на националния шампионат за младша възраст.
Талантът, чиято коронна дисциплина засега
е хвърлянето на чук, се
наложи убедително като
прати гюлето на 17.64
м в най-добрия си опит.
Андреев направи отлична прогресираща серия
и остави вторият в класирането на повече от 3
м. Фото: БГ Атлетика
В Балчик всички,
които се занимават със
спорт, както и гимназистите от СУ „Христо
Ботев” Балчик познават Валентин Андреев, петнадесетгодишен
лекоатлет, син на Десислава и Андриан Андрееви, които са създатели и ръководители на
Спортния клуб по лека
атлетика „Черно море
2005” Балчик. Клуб,
който роди много класни лекоатлети в дисциплините „Хвърляне
на чук”, „Мятане на
диск”, „Хвърляне на
копие”,”Тласкане на
гюле”. Първо из България, а после в Европа, се

прочу Айхан Апти, след
него Здравко Димитров.
Последваха още десетина имена на изграждащи
се спортисти и един от
тях е Валентин Андреев, който твърдо следва
указанията на своя строг
баща и треньор Андриан Андреев, на своята
майка, която е председател на Спортния
лекоатлетически клуб.
А може би тази спортна
перспектива е заложена
от родителите още при
раждането на Валентин
на 19 януари 2002 г.? А
може би и в лекоатлетическите дебри ще се
втурнат и малките сестри – близначки Симона
и Теодора, които са още
във втори клас?
Валентин иска да завърши Националната
спортна академия като
баща си. Той спортува
сериозно от 12-годишен
и естествено първият му
учител е баща му Андриан Андреев.
На въпроса кои са първите му високи постижения в леката атлетика,
той отговори: „Първо
рекорд за момчета до 14
год. , след това рекор-

ди при момчета до 16
год. и юноши до 18 год.
Медал от Европейския
младежки олимпийски
фестивал.”
Той сподели още, че
около всяко състезание
има много вълнение, адреналин и притеснение,
че 2017 година е била
доста добра година, с
много добри резултати.
Какво предстои за
Валентин пре з 2018
г.?”През 2018 г. ни очакват да гоним големи състезания като Европейското за младежи до 18
г., Световно първенство
да 20 г. и Олимпийските
младежки игри.” Все високи отговорности,които
привържениците му смятат, че ще преодолее.
А той самият е изненадан и зарадван от номинацията за „Общественик на годината”, тъй
като знае кои спортисти
от Балчик са получили
званието „Общественик
на годината”- неговите
родители е приятели:
Андриан Андреев, Десислава Андреева, Екатерина Димова и Айхан
Апти.
Маруся КОСТОВА

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

* Купувам земеделска
земя в цяла България до
2700 лв./дка.
Тел.0898 37 22 71 /10-1/
* Купувам земеделска
земя в общините: Балчик,
Каварна, Шабла, Г. Тошево и Варненска област.
Подготовка на документи.
Тел. 0885838354 0579
77011
*Изкупувам земеделс
ка земя, малки и големи
парцели, във всички ра
йон и на Доб р уд жа, Се
вер ои з т оч н а Бълг ар ия.
Изгодни цени. Тел: 0887
240 569 От 9.00 до 18.00
часа.
/10-5/
*Куп ув ам зем ед елс 
ка зем я в общ ин а Бал
чик, Кав арн а, Шаб л а,
Ген.Тошево. Съдейст вам
за докум ент и. Тел.0895
71 83 83; 09888 79083
/10-5/
Продавам

* Продавам двустаен
апартамент в ж.к.“Балик“
Балчик, спешно 50 000
лв. тел. 0887 983 113
• Продавам апартамент
обзаведен, двустаен, 76
кв. м, тел. 0895 714394
/5-4/
• Продавам обзаведена

къща на два етажа, зад
автогарата в Балчик, тел.
73 000 евро, 0898 309330
/5-4/
* Продавам къща в
с.Соколово, в центре. Тел.
088 591 6338
/5-5/
* Продавам метално
бунгало , 700 кв.м., ток
и вода, на главен път.
ул.1 № 57, над Помпена
станция, в.з.“Кулака“.
Тел.0888001106
/22/
* Продавам къща
в с.Кремена с 2.8 дка
земя. Изгодно. Тел.
0884474858 Лидия
*Продавам: 1. В с. Со
кол ов о къщ а, с прил е
жаща площ 1718 кв. м.
2. Градинск а площ в с.
Соколово, без постройка,
1500 кв. м. Двата парце
ла са съседни. Цена по
споразумение. Тел: 052/
34 19 81; 0899 42 33 28
/7-7/
* Прод ав ам изг од н о
парцел 640 кв.м в регула
ция, на ул. “Ст. планина”
до пожарната и летище
Балчик с лице на асфал
тов път. Тел:0889/61 47
62
/1010/
*Продавам тристаен

апартамент, тухлен, етаж
2, ул.”Дионисополис”
№24 Тел. 0895554040
/10-10/

Разни

* Давам помещение под
наем 20 кв.м., подходящо
з а о ф и с , а д в о к ат с к а
к а н т о р а , сч е т о в од н а
къща или друга дейност.
Помещението се намира
на ул”Приморска “, срещу
комплекс “Марина Сити”.
Цената е по договаряне.
Тел. за връзка 0899890050,
0893678607
* Давам под наем за
офис или магазин кафесладкарница “Седете лу
ли”.
/5-5/
* Превоз на багажи
от България за Европа и
обратно. Тел. 0899923907
/5-2/
* Продавам мотофреза
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА;
фризер, тип “ракла” 160 l
тел.0887032351; 0885 824
821
/6-6/
* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна)
два парцела от 1718 кв. м.
и 1500 кв. м в с. Соколово.
Тел:052/341981; 0899 42
33 28
/7-7/

с п р а в о ч н и к
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30
Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00
Балчик - Албена - 07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.04,
11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 17.20, 18.00, 18.10
Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05, 11.40,
13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30
Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50,
21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион
Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес”
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕНЗИНОСТАНЦИИ

“Лафи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека”Панацеа” - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека “Фарм а” - ж.к. “Бал ик” тел. 7-29-31
9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’.
ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура 7 -28-66;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТН
 И ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10

Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
Д-р Димов - хирургичен к-т, бл. 6 вх. Б, 17-18:30ч.
Д-р Ю. Димитров - хирургичен к-т, МЦ I GSM:0888 007
829. Сряда и четвъртък от 15 - 17 ч.
Д-р Бекиров - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу
Полицията/; тел.: 0899/177 330
Доц.Желязков - ортопед-травматолог
Д-р Владимиров, ортопед, Варна тел. 08888 601 201
Д-р Калинова - вътр. болести, GSM 0888/30 70 23
Д-р В.Вълев - операции в ХО Балчик, прегледи на ул.Ч.Море
27 от 10:00 до 12:00 ч. Тел:0887 40 99 56
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
Светлин Илчев-ул.”Черно море” 28,тел.7-30-12 от 08.00
до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребално обслужване “НИССИ” 0897 885 042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за
погребения - денонощно; изработва и монтира паметници,
снимки.
Отец Стратия - тел. 7 51 36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще”П.Хилендарски”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; събота и
неделя - поч.дни
при ч-ще “В.Левски” тел. 7-20-86 с Интернет център
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
Е Т Н О Г Р А Ф С К А
К Ъ Щ А
9.00-17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕРИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА тел.160
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛУЖБА
Паричен салон 7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00; неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

