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Валентин Андреев за Betenemy: Силно вярвам, че мога да 

стана световен шампион догодина

Валентин Андреев е един 
от най-големите ни та-
ланти в леката атлетика, 
по-точно в хвърлянето на 
чук. Той е настоящ евро-
пейски младежки олим-
пийски шампион от Баку 
2019 година и балкански 
вицешампион под 20 го-
дини от Истанбул 2020 
година. Андреев е носи-
тел на сребърен медал от 
Младежките Олимпий-
ски игри, провели се в 
Буенос Айрес през 2018 

МОЛБА
За малка финансова помощ от 2500 лв.

Екип от родолюбиви млади хора, с честна 
инициатива за документален филм с нови 
факти – публицистика, революционната му 
и международна дейност, гибел в живота на 
Христофор Ботев Петков ( Христо Ботев), 
молим за съпричастност и помощ, с която ще 
финализираме най-важните части на филма и 
ще заснемем кадри и архив в чужбина! 
С благодарност!
С уважение!
С надежда!
Иван Тренев – радио „Гама“ - Видин
E-mail: van4omani@gmail.com
IBAN: BG97BPBI79401066029602

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, 
Шабла, Г.Тошево, Добри-
чка, Тервел, Тутракан, Си-
листра. Тел.0898 372271

* Купувам земеделски 
земи в общините Балчик, 
Каварна, шабла, Г.Тошево 
и Варненска област. Под-
готовка на документи. 
Тел. 0885838354 0579 7 
70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г.Тошево, и Добрич. Из-

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам в град Ка-
варна, среден южен апар-
тамент, ул.“България“ № 
39, вх.Б ет.7; 50 000 лв. 
Тел. за справка: 0885 67 
11 47 

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 
1 ет. Цена 52 000 лв. 
Тел.0887 521783  0579 7 
7011  /3-3/

Продавам дворно мяс-
то в с.Даричино 1.2 дка 

Предлагаме парцел от 
300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

тел.0887249111  /10-4/
П р од а в а м  к ъ щ а  в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

готвяне на документи.Тел. 
0895 71 83 83 и тел. 09888 
790 83  /10-1/

 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

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

година. Това са само част 
от отличията на 18-го-
дишния атлет. Той държи 
националните младеж-
ки рекорди на 6-кг. чук 
– 77.15 метра, и на 5-кг 
– 83.09 м. Как прекара 
пандемията? Какво го 
мотивира да подобрява 
рекорд след рекорд и как-
ва е следващата цел пред 
него, вижте в следващото 
интервю, специално да-
дено за Betenemy. 
Здравей, Вальо. Тежка 

година изпраща светов-
ният спорт. Панде-
мията от коронавирус 
блокира голяма част 
от спортния календар. 
Разкажи ни как един 
спортист в хвърлянето 
на чук, съумя да прекара 
карантината?
– Здравейте. Да, наисти-
на е тежка годината за 
спортистите. Промените 
със спортния календар 
промениха много от пла-
новете ни, като очаква-
хме голямо състезание, 
а именно световното 
първенство за старша 
възраст. Успяхме да на- мерим начин за трени- ровки, което беше голям 

плюс и благодарение на 
тренировките вкъщи под-
държахме форма. Каран-
тината я прекарах тежко, 
защото малко преди това 
бях опериран и не можех 
да правя нищо.
Разбрах за операцията 
от херния, която си 
претърпял. Как преми-
на тя и възстанови ли 
се вече?
– В началото беше много 
тежко за мен. Мина дос-
та време докато успея да 
се върна в нормалната си 
форма и се върнах много 
назад. В момента мога да 
кажа, че съм супер и се 
радвам, че мога да тре-
нирам нормално и да се 
готвя за догодина.
От няколко години ти 
си светлия лъч за Бъл-
гария в дисциплината 
хвърляне на чук. Имаш 
медали и титли от на-
ционални, балкански, 
европейски, световни 
и олимпийски форуми. 
Какво и кой те мотиви-
ра да продължаваш да 
покоряваш върховете?
– Мотивира ме моето 
семейство, приятели и 
всички хора, които се 

радват след като се при-
бира от състезание с ме-
дал. Хубаво е да се вър-
неш и да видиш всички 
тези щастливи лица и то-
гава знаеш, че всичко си 
заслужава.
Ти си родом от малък 
град – Балчик. Там жи-
вееш и тренираш. Как-
ви са условията, при 
които се готвиш и има 
ли нещо, което ти липс-
ва в подготовката?
– Мога да кажа, че усло-
вията са достатъчни да 
се тренира и всичко да е 
наред. Не мога да кажа 
точно какво ми липсва, 
защото имаме всичко, 
което ни трябва, но вина-
ги може да е още по-до-
бре и да има още по-до-
бри условия.
Кой медал или титла 
смяташ за най-ценен 
в кариерата ти до мо-
мента?
– Всички мои медали са 
много ценни, но медалът 
от Европейската младеж-
ка Олимпиада, благода-
рение, на който сбъднах 
една моя мечта, а именно 
да чуя българския химн, 
ми е най-ценен.

 

Балчишка ветроходна седмица

Регата „Октомври” за „Ял-6”
7 проведени гонки от 7 планирани определиха край-
ното класиране на провелата се от 8 до 11 октомври в 
Балчик - регата „Октомври” за клас „Ял-6”. 
60 участници, разпределени в 10 екипажа, от Балчик, 
София, Варна, Силистра и Шабла се бориха за меда-
лите в първото събитие от Балчишката ветроходна 
седмица. 
Трето място завоюва екипажът на Явор Колев от СК 
„Ултрамарин” Варна.  Среброто отиде при Добрин 
Енчев от СК „Вятър и вода” София . А златото в пър-
вото издание на регата „Октомври” остана в Балчик 
- завоювано от екипажа, воден от кап. м.с.Николай 
Станев /”Общественик на годината -2009/. 
От  12.10 започнаха безплатните курсове по ветро-
ходство на яхта „Blue Magic” с кап.Никола Попов. Все 
още има време и свободни места да се запишете!
Алекс СЛАВЧЕВ
Председател на МК „Балчик

На 19 октомври от 16.30 ч. в Художест-
вена галерия “Балчик” преводачът от 
румънски език д-р Христо Боев ще 
представи книгата си “Паяжината на 
паяка” от Чела Серги /1907-1992/  


