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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

строителствoремонтпроектиране

Äåñåòòå íàé-äîáðè ñïîðòèñòè îò ÑÊËÀ “×åðíî ìîðå 2005” Áàë÷èê

На 5 декември от 15.00 ч. в НЧ
„Васил Левски” Балчик се състоя
една позната, но все така нтърпе-
риво очаквана церемония за опре-
деляне на десетте най-добри спор-
тисти от СКЛА „Черно море 2005”
Балчик.

Клубът се ръководи от Десис-
лава Андреева, а утвърдилият се
през последните десет години тре-
ньор Андриан Андреев с удовлет-
ворение отбелязва, че стотици ле-
коатлети са започнали спортния си
път в клуба и са регистрирали сво-
ите първи големи постижения и
своите най-вълнуващи моменти в
живота.

Присъстващите в читалище „Ва-
сил Левски” Балчик бяха приятно
изненадани и доволни от водещия
церемонията Илия Илиев, извес-
тен спортен коментатор и водещ

рубрика  в БНТ. Той успя да пре-
върне в реалност очакванията на
всички - 5 декември да стане един
празник за балчиклии, когато
Спортен клуб по лека атлетика
„Черно море  – 2005” гр. Балчик
чества своя ДЕСЕТИ рожден ден
и закрива годината с отличаване-
то на Десетте най-добри спортис-
ти на клуба.

В залата присъстваха много
приятели на атлетиката от цяла
България, приятели и спонсори
на Клуба, кметът на Общината
Николай Ангелов със съпругата
си д-р Румяна Малчева Ангело-
ва, председателят на ОбС Балчик
Атанас Жечев, председателят на
БСП в Балчик Николай Колев със
съпругата си Даниела Колева.

Продължава на стр. 3

 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

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
 â ãðàä Áàë÷èê
 (äî êàôå “Àêðîçà”)

На тържествена церемония в НЧ “Васил Лески” Балчик бяха избрани десетте най-добри спортисти от СКЛА “Черно Море 2005” Балчик.    Фото: Марияна ВЪРБАНОВА




