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ЛАФИ
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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

(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

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê

Äåñåòòå íàé-äîáðè ñïîðòèñòè
íà ÑÊËÀ "×åðíî ìîðå 2005"

"Ñàìî ñèëíèòå îöåëÿâàò"

Десислава Андреева, президент на СКЛА “Черно море 2005”, Николай
Ангелов, кмет на Община Балчик и Андриан Андреев, треньор на Клуба
организират за девети път церемонията по награждаване на десетте най-
добри спортисти в СКЛА “Черно море 2005”.              Фото: М. КОСТОВА

На 9 януари 2015 г.
СКЛА "Черно море
2005" Балчик проведе
ежегодно класиране на
Десетте най-добри спор-
тисти от своя клуб. Пре-
зидентът на СКЛА "Чер-
но море 2005" Десисла-
ва Андреева откри тър-
жеството с думите: " До-
бре дошли на всички,
удостоили ни с честта да
присъствате, днес на то-
зи важен за нас празник.
Казвам празник ,защото
след цяла година рабо-
та, този ден е чакан с го-
лямо нетърпение, защо-
то именно на този ден,
ние всички ще станем
свидетели, как едни до-
стойни млади хора би-
ват отличени, ще ста-
нем свидетели на деве-
тото по ред награждава-
не на 10-те най-добри
спортисти  от СКЛА
"Черно море - 2005"
гр.Балчик."

Почетни гости на тър-
жеството бяха: Николай
Ангелов /кмет на Общи-
на Балчик/, Сава Тихо-
лов /началник- отдел
"Протокол и връзки с
обществеността" в Об-
щина Балчик/, Галина
Петрова /представител
на Министерството на
младежта и спорта за об-
ласт Варна/, Иванка
Бързакова /общински
съветник/, Николай Ян-
ков /председател и тре-
ньор на СКЛА "Добру-
джа 99" Добрич/, Весе-
лин Василев-председа-
тел и треньор на ново-
създадения спортен
клуб "Нефтеняк 2014"в
гр.Шабла.

Десислава Андреева
сподели пред всички
следното: "Ето ,че вече

за 9-и път заставам тук
пред Вас и се предпола-
га, че съм свикнала с то-
ва да говоря пред Вас,
но истината е, че всеки
път ми е като първи и
всеки път притеснения-
та и емоциите ми са го-
леми. Но също така се
радвам, че всеки път
имам възможността
гордо да Ви кажа, че из-
мина една успешна съ-
стезателна година, наси-
тена с много емоция...
имаше много поводи за
гордост, имаше и мо-
менти на разочарова-
ния..., но както е извест-
но, трудностите ни каля-
ват, а истината е, че са-

мо силните оцеляват!"
С гордост и радост Де-
сислава Андреева опре-
дели изминалата 2014
година като година на
рекордите, с картотеки-
рани 37 състезатели, ко-
ито са спечелили общо
62 медала от национал-
ни шампионати, турни-
ри и международни съ-
стезания. От тях 21 са
златни, 17 са сребърни,
а 24 бронзови, като еди-
ният от тях е от Балканс-
кото първенство в Серес
/Гърция/ за юноши и де-
войки /старша възраст/.
През 2014 г.отново
СКЛА "Черно море
2005" Балчик постави

национален рекорд в ди-
сциплината "хвърляне
на чук" при девойки /
младша възраст/.

Успешно клубът орга-
низира Турнир по хвър-
ляния "ДИОНИСОПО-
ЛИС", в който естестве-
но спечели и най - мно-
го медали. Спортистите
от СКЛА "Черно море
2005" взеха участие
още в 19 състезания, от
които: "

8 Държавни първенства "
   5 турнира в Републи-
ка България "

Европейска купа по
зимни хвърляния в Лие-
риа, Португалия"

/продължава на стр.2/

Точно за най-тачения
женски празник – Ба-
бинден, в Балчишката
болница чрез секцио
се роди женско отроче.
Д-р Радилов и акушер-
ката Юлия Иванова из-
родиха момиченце с
тегло 3 кг.860 гр. и с
дължина 51 см .Щаст-
ливата майка е Ирена
Георгиева Панайотова
от с.Гурково.

От началото на годи-
ната има родени две бе-
бета. Те пък точно за
Йордановден – комен-
тира най-младата аку-
шерка Гьонюл Мюр-
сел. Тя лично е участ-
вала с д-р Радилов и д-р
Димова при израждане-
то първо на Божена  /
3070 гр, 48 см./второ де-
те на Жана Ласкова Ко-

Çà Áàáèíäåí â Áàë÷èê ñå
ðîäè æåíñêî ÷åäî

лева от Добрич, а някол-
ко часа по-късно и на
Божидара с майка Ма-
рия Николаева Колева
от Добрич .

В Родилното отделе-
ние работят, освен по-
сочените по-горе, още
д-р Илия Иванов, аку-
шерките Йовка Канав-
рова /старша/, Пенка
Хинкова, Ивета Чамур-
лийска, Имран Дадова,
Анна Вълева и Мария
Панайотова; санитар-
ките Виктория, Мария-
на, Миладина, Йордан-
ка и Антоанета.

Всяко дете е повод за
радост и гордост  на
болницата ,  града и
държа вата .  За това
Гьонюл Мюрсел до-
волно отчита положи-
телната тенденция за

ръст на ражданията
през изминалата 2014
г. – родени са 121 бе-
бета. В началото и в
края на годината се
раждат само момче-
та, но общо взето го-
дината е женска – ра-
ждат се 62 момичета,
с три повече от мом-
четата. Крехко женс-
ко превъзходство!

По случай тържест-
веното отбелязване на
Деня на родилната по-
мощ и народния праз-
ник Бабинден поздра-
вяваме всички профе-
сионалисти – лекари,
акушерки, мед.сестри
и санитарки от Балчик
и всички баби от ця-
лата Община – да са
живи и здрави!

Маруся КОСТОВА

Щастливата майка Ирена Георгиева Панайотова от с. Гурково с малката
си рожба Яница, която изплака, за да поздрави всички, които празнуват
Бабинден на 21 януари.             Фото: Маруся КОСТОВА




