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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

Регата „Посейдон”
/Балчик-Мангалия/

Регата „Посейдон” 
за килови яхти на 2 
юли започна с оф-
шорна гонка от Бал-
чик до Мангалия. 
Организатор на ре-
гатата е Black Sea 
Sailing Association 
от Ефорие Норд Ру-
мъния, в лицето на 
Андрада Козмина. 
За Главен съдия на 
регатата бе пока-
нен Алекс Славчев, 
председател на МК 
Балчик, Тодор Пър-
ванов бе председа-
тел на Протестната 
комисия, а Мартин 
Пенев –съдия.
В събота и неделя 
се проведоха още 

4 иншорни гонки 
в акваторията на 
Ефорие Норд.
Регатата е част 
от Национално-
то първенство на 
Румъния и първа 
международна ки-
лова регата, която 
съдийстват члено-
ве на Морски клуб 
Балчик.
Регата „Посейдон” 
завърши с награж-
даване на участни-
ците, които бяха 
повече румънци. 
Българските еки-
пажи бяха 5. Два-
ма балчиклии Ясен 
Великов и Васил 
Митев бяха в еки-

Организатори на Регата „Посейдон“: Андрада Козмина /Black Sea Sailing Association-
Румъния/; Алекс Славчев -главен съдия, председател на Морски клуб „Балчик“; То-
дор Първанов- председател на Протестната комисия, треньор в Морски клуб 
„Балчик“; Кристиян Табаку /представител на Румънската асоциация по ветро-
ходство/. 

 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 Оптика „Ювелир“ в 
град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

пажа на Ангел Лин-
горски с яхта „One 
spirit” и Стоян Ге-
оргиев с яхта „Ка-
лиакрия” и с най-
малкия участник 
в регатата сина му 
Светослав. 
Дните на регатата 
минаха под дина-
мични метереоло-
гични условия. Без-
ветрие, летни бури, 
дъждове, но регата 
беше успешна. Бал-
чиклии се отличиха 
с професионално 
съдийство: разста-
вяне на правилни 
дистанции, навре-
менно пускане на 
стартове, въпреки 

променливото и не-
благоприятно вре-
ме, осигуряването 
на голям брой гон-
ки и пр.
На Мартин Пенев 
му предстои учас-
тие в Държавно 
първенство по вет-
роходство /16-18 
юли/, последна ква-
лификация за Евро-
пейско първенство 
2021 г. във Варна /
октомври/, за клас 
„Лазер Стандарт”. 
Предстоят през ав-
густ държавните 
първенства в клас 
„Оптимист” „Лазер 
4.7” „420” /Царево/. 
                             БТ

1 – “Движение заедно за промяна”
2 – “Свобода”
3 – “Български народен съюз - Нова демокрация”
4 – “БСП за България”
5 – Коалиция ГЕРБ - СДС
6 – Атака
7 – ДПС
8 – “Изправи се! Мутри, вън!”
9 – “МИР”
10 – “България на труда и разума”
11 – “Възраждане”
12 – “Подем”
13 – “Бригада”
14 – “Пряка демокрация”
15 –“Гражданска платформа Българско лято”
16 – Коалиция “Български патриоти” (ВМРО, НФСБ и Воля)
17 – Коалиция “Ляв съюз за чиста и свята република”
18 – “Партия на Зелените”
19 – Коалиция “Национално обединение на десницата” (КОД, БДФ и 
БЗНС)
20 – “Глас народен”
21 – “Републиканци за България”
22 – “Има такъв народ”
23 – “Демократична България”

Ето и пълният списък с номерата и имената на партиите 
и коалициите, които се регистрираха 

за парламентарния вот на 11юли 2021 г.:


