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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

Реджина 
Мария 

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

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

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на  диоприч-
ни 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

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство” 
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите 

самофинансират образованието си. 

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
СОСЗР Балчик, с председател полк. Иван Апостолов,  с гости от Шабла, Мангалия, самодейци от 
с.Стражица и ученици от ОУ „Антим I“ Балчик  проведе пролетен празник на доброто сътрудничест-
во и приятелство. Фото: Георги ЙОВЧЕВ За събитието четете на стр.2 

Работник 
Поддръжка на голф комплекс

Голф комплекс 
БЛЕКСИРАМА

 търси да назначи служители за 
поддръжка за озеленяване на голф 

комплекс и голф игрище.
Предлагаме:

- Атрактивни условия за работа с опции 
за развитие    

- Осигурен транспорт до комплекса
- Осигурен обяд

- Работно облекло

Телефон за връзка: 0876398787

СОСЗР осветиха своето знаме  

Доц.д-р Елена Рацеева,  университет-
ски преподавател, член на Дружество-
то на българистите в Молдова и за 
пета година водеща конференцията „За 
етнологията на българите“ в Балчик, 
България, бе удостоена от г-жа Мару-
ся Костова, директор на МФ „Българ-
ско наследство“ със специален плакет, 
а от Министерство на външните ра-
боти София в Кишинев ѝ бе връчена 
Златна лаврова клонка за работата си 
като учен, българист и общественик. 

 СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА ВЕСТНИКА
 ОЧАКВАЙТЕ НА 11 АПРИЛ

Валентин Андреев застана начело на 
световната ранглиста

Вицешампионът на чук на 
младежките олимпийски 
игри и европейското пър-
венство за юноши под 18 
години от 2018-а оглави 
ранглистата в тази възрас-

това група на състезание в 
Гърция на 23 март 2019 г.
Валентин и още няколко 
възпитаници на треньора 
Андриан Андреев участ-
ваха на шампионата по 

хвърляния на южната ни 
съседка, който се проведе в 
Солун. 17-годишният Ан-
дреев изпрати 5-килогра-
мовия чук на 77.80, което 
е негов личен рекорд за 
сезона. Валентин започна 
сезона с победа на зимното 
национална първенство, 
където, точно преди месец 
на 23 февруари, постигна 
71.30 при минусови тем-
ператури и леден вятър на 
полигона в Балчик.
С резултата си в Солун Ан-
дреев надмина франзуци-
на Жан-Баптист Брюксел, 
който имаше 75.99. Ат-
летът от Балчик постави 
национален рекорд през 
миналата година с 83.09, 

а с 6-килограмовия чук 
също държи национално-
то върхово постижение 
със 73.64.
Стоян Димитров пък по-
добри личния си рекорд 
при юношите под 20 го-
дини с 63.80 и победи 
връстниците си от Гърция. 
Нормативът за участие на 
еврошампионата в тази 
дисциплина при юношите 
е 66.00, а изискването на 
БФЛА е 72.52.
При мъжете на чук Живко 
Господинов зае пета пози-
ция с опит на 58 метра, а 
Марин Иванов е шести на 
диск (1.75 кг) при юношите 
под 20 години с 42 метра.
                     Сп.Атлетика БГ


