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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

ЗАПОВЯДАЙТЕ 
НА 19 ЮЛИ 2020 г. 

НА ТЕРАСАТА НА ХОТЕЛ “БАЛЧИК” 
ОТ 18.00 Ч., 

КЪДЕТО ПАНАГЮРСКАТА ПОЕТЕСА 
ДИМА ДЮЛГЯРОВА 

ЩЕ ВИ ПОДАРИ ПОЕЗИЯ И ЩЕ ВИ ВКЛЮЧИ 
В ЧАЙНА ЦЕРЕМОНИЯ, ИЗПЪЛНЕНА ОТ 

ТИХОМИР ТОДОРОВ ОТ БАЛЧИК. За поетесата и 
първата й стихосбирка четете на стр.2

В „Албена” – 
най-добрите български 

ракети по бадминтон

От началото на сед-
мицата спортна 
зала“Албена“ на едно-
именното ваканционно 
селище ще стане арена 
за подготовката на най-
добрите ракети на бъл-
гарския бадминтон.
На десетдневен трени-
ровъчен лагер се съби-
рат всички национални 
отбори на Българската 
федерация по бадмин-
тон под ръководството 
на главния треньор Петя 
Неделчева и спортния 
директор Орлин Цвета-
нов.
Безспорно най-голям 
интерес предизвиква 
присъствието на евро-
пейските шампионки 
Стефани и Габриела 
Стоеви, а заедно с тях 
са всички национални 
състезатели от мъжкия, 
женския и юношеските 
отбори на България.

Европейският курорт 
на спорта „Албена” е 
осигурил перфектни 

условия за тренировки, 
настаняване и изхран-
ване на националните 

състезатели и техните 
треньори и им пожелава 
ползотворна подготовка.

 Сестрите Стоеви са голямата надежда на българския 

 Петя Неделчева има какво да научи младите надежди на 
България

Фестивал ‘’Пясъчни 
Творения’’/ Festival 

“Sand Creations” 
Balchik

18 юли (събота), 8:30, плаж “Двореца”! Не забравяйте да си 
носите кофички и лопатки. Ще бъде много готино!  
 Предвид ситуацията и условията, в които се намираме, е силно 
желателно да заявите участието си предварително на тел.: 
0892474998, или на имейл: balchikfestival@mail.bg до 16 юли! 
Заявка може да подадете и чрез сайта ни!
https://pqsuchnoizk.weebly.com
Програма:
Регистрация на участниците: 8:30 ч.
Време за работа: 9:00 - 10:00 ч.
Награждаване: 11:00 ч.

 Браво на кап. Стоян Георгиев, браво КАЛИАКРИЯ! Второ, 
почетно място на Регата „Калиакрия Къп 2020“!
Екипажът: отляво/надясно: Димитър Илиев; Иво Хад-
жиларски; Димитър Георгиев; шкипер Стоян Георгиев; д-р 
Георги Генчев; Андрей Стафунски; Емил Костурков /от-
състващ на снимката/. Фото: Светлин Николаев


