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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

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

Сдружение “Българско наследство” от град Балчик, България, на церемонията по откриване 
Паметника на Георги Сава Раковски в град Тулча, Румъния. Фото: Маруся КОСТОВА 

В.Андреев

Валентин Андреев – европейски 
олимпийски шампион за младежи

Валентин Андреев спече- ли титлата в състезание- то по хвърляне на чук на Европейския младежки 
олимпийски фестивал в 
Баку, Азербайджан.
17-годишният атлет от 
Балчик изпрати 5-кило-
грамовия уред на 82.74 
м в последния си шести 
опит. Той поведе още 
след третия опит в сек-
тора, като изпревари с 
82.72 м Мерлин Хумел. 
До този момент именно 
германецът водеше в със-
тезанието с 81.06 м. Ос-
таналите четири опита на 
Валентин Андреев бяха: 
78.12 м, 78.52 м, 77.82 м, 
79.20 м.
Така Хумел остана втори 
с 81.06 м. Бронзът спе-
чели Жан-Баптист Бухел 
(Франция) с 78.44 м.
Това е втори медал за 
Андреев от Европейски 
младежки олимпийски 
фестивал, след като на 
предишния през 2017 г. 
в Гьор (Унгария) беше 
трети.
 
              Сп.БГАТЛЕТИКА

Балчиклии от сдружение „Българско наследство” присъстваха на 
откриване паметника на Георги Сава Раковски в Тулча, Румъния

Благодарение на фи-
нансовата помощ на г-н 
Николай Ангелов, кмет 
на Община Балчик, най-
многолюдната група при 
откриване паметника на 
Георги Сава Раковски в 
град Тулча, Румъния, бе 
от сдружение “Българско 
наследство” град Бал-
чик, България, която бе 
поканена лично от бъл-
гарския посланик в бу-
курещ г-н Тодор Чуров и 
Демократичния съюз на 
българите в Румъния, със 
секретар Любомир Нико-
лов и председател проф. 

Лука Велчов, с които се 
познаваме от традицион-
ния български празник 
“Тудорица - конски Ве-
ликден” в румънския 
град Търговище, орга-
низиран от българското 
сдружение “Наедно”, с 
председател Лучия Ко-
стаче. 
Благодаря на всички за 
приятелството, на г-н То-
дор Стайков, основопо-
ложник на Съюза на ко-
лекционерите в България 
и на инициативата „Мла-
ди български художни-
ци” пожелавам  да има 
средства и за още такива 
благотворителни родо-
любиви инициативи, а на 
сина на известния актьор 
Филип Трифонов - Мар-
тин Трифонов - да дерзае 
в изкуството, с паметни-
ка на Г.С.Раковски добре 
започва утвърждаването 
си като скулптор.
В ротондата има памет-
ници на висши лично-
сти от етносите, които 
населяват Тулча – заяви 
в патетичното си слово 
кметът Константин Хо-
джя. Това са Кемал Ата-
тюрк, Сергей Есенин, 
Тарас Шевченко, Никос 
Казандзакис и на 24 юли 
2019 г. се откри памет-
ник на Георги Сава Ра-
ковски в присъствието на 
посланик Тодор Чуров, 
на епископ Висарион, 
на българския депутат 
в румънския парламент 
Михаела Чокани, на 
липованския депутат 
Андриан Амплеев, на 
Антон Канчев, предсе-
дател на българските об-

щини в румъния; на д-р 
Костадин Костадинов 
и  на представители на 
„Възраждане”, на воен-
ния аташе в българско-
то посолство полковник 
Красимир Кръстев, на 
36 души от сдружение  
„Българско наследство” 
Балчик и Асоциацията на 
българите по света, сред 
които г-жа Иванка Унгу-
ряну, зам.-председател на 
българското дружество в 
Констанца „Единство” и 
г-жа Мария Бялку.Блес-
тящият преводач Емил 
Тончев направи търже-
ството задушевно и за 
нас бе без езиковите ба-
риери на подобни чест-
вания. 
Откриването на памет-
ника на Георги Сава Ра-
ковски бе предвидено и 
съвпадна с отбелязване 
140-годишнината на ус-
тановените дипломати-
чески отношения между 
България и Румъния. 
Известна е в българската 
история датата 21 юни 
1879 г. , когато княз Фер-
динанд подписва указ за 
това.
След като поставихме ве-
нец от свежи цветя, с над-
пис: поклон от Балчик, 
България, по инициатива 
на д-р Костадин Коста-
динов, изпяхме химна на 
Р.България „Мила Роди-
но” и така дадохме един 
импровизиран и  силно 
родолюбив финал на 
тържеството, посветено 
на първия български ре-
волюционер Георги Сава 
Раковски.

МАРУСЯ КОСТОВА


