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МОРСКИЯТ КЛУБ  БАЛЧИК
ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ 

ЗА 2016 ГОДИНА

Такива са част от из-
водите, които могат да 
бъдат направени, след 
проведеното отчетно 
събрание на Морския 
клуб – Балчик на 18 
март т.г. Събранието бе 
открито и се проведе в 
салона на хотел „Се-
лена” от 16 ч. Дневни-
ят ред на Сдружение 
„Морски клуб – Бал-
чик” бе систематизи-
ран в 5 основни точки:

1. Финансов отчет 
на управителния 
съвет на клуба.

2. Освобождаване 
от от говорност 
на управителния 
съвет за разхо-
дите, направени 
през 2016 год.

3. Доклад за спорт-
но-състезателна-
та дейност през 
2016 година. От-
чет на треньора.

4. Набиране на нови 
членове.

5. Разни.

Деловата работа на съ-
бранието бе ръководе-
на от неговия предсе-
дател Стоян Георгиев, 
а отчетът на треньора 
извърши Александър 
Славчев.

В доклада към финан-
совия отчет бе подчер-
тано, че основен из-
точник за финансиране 
на Сдружението оста-
ва Община Балчик, с 
предоставени за 2016 
година 40 000 лева. От 
дарения са получени 

още 10 750 лева, а съ-
браният членски внос 
е  в размер на 910 лева.
Най-голям дял в из-
вършените разходи се 
пада на издръжката за 
основна дейност: ин-
вестиции, направени 
за състезателни лодки, 
оборудване и апарату-
ра, учебно-трениро-
въчна дейност, участия 
в състезания, дома-
кинство на „Добруджа 
къп”; оперативните 
разходи са свързани 
основно с обезпечава-
не на спортно-състеза-
телната и обучителна-
та дейност, заплати и 
осигуровки.
Всички разходи са из-
вършени при строго 
спазване на същест-
вуващите норми и в 
съответствие с кален-
дара за участия в със-
тезания, утвърден от 
БФВ за 2016 година, а 
средствата от дарения 
са оползотворени съо-
бразно волята на дари-
телите.
Към 31.12.2016 г. Сдру-
жението разполага с 
парични средства в раз-
мер на 11 527,02 лева, а 
дълготрайните матери-
ални активи възлизат 
на  93 370 лева.
Изразходваните сред-
ства са осигурили 
участието в общо 18 
състезания за 2016 го-
дина,
разделени по следния 
начин: 
национална ранглис-
та за швертботи: ре-
гати „Юнга” – Варна, 

„Бриз-пролет” – Варна, 
„Циклон” – Поморие, 
„Черноморец” – Бур-
гас, „Русалка”, „Порт 
Варна”, „Съединение” 
– Царево, „Тол шипс” 
– Варна, към същата 
група регати е и дър-
жавното първенство за 
неолимпийски класове 
в Бургас; 
килови яхти”: „Добру-
джа къп” – домакин-
ство на Балчик, „Порт 
Варна”, държавно 
първенство – Несе-
бър, Варна „Ченъл 
къп”, Atlantic Rally for 
Cruisers (ARC) 2016;
състезания, които не 
са част от ранглиста-
та: „Добруджа къп” – 
Eforie Nord, Мос Нико-
лае – Siutghiol; „24-ти 
май”; държавно пър-
венство Ял-6: регата 
„Трети март”.
Тези състезания доне-
соха многобройни от-
личия за участниците 
и гордост на Клуба:
- При швертботите 
са спечелени общо 21 
медала, които 3 злат-
ни, 8 сребърни и 10 
бронзови;
- В клас „Оптимист” 
– медалите са три;
- В клас „Лазер 4.7” – 
те са дванадесет;
- В клас „Кадет” – два 
медала;
- В клас 420 – четири 
медала;
- При киловите лодки 
спечелените медали 
са четири: 2  златни, 
1 сребърен и 1 брон-
зов, като последният 
е от държавното пър-

венство, проведено в 
Несебър;
- Успех за клуба и за 
държавата е участи-
ето на Blue Magic в 
ARC, която зае до-
стойното четвърто 
място в своя клас.
Зад извоюваните ме-
дали стоят имената на 
най-добре представи-
лите се състезатели: 
Борислав Тодоров и 
Вилислав Димитров 
в клас „Оптимист”; в 
клас „Лазер” Марин 
Пенев е спечелил общо 
осем медала за годи-
ната, което му отреди 
6-о място в републи-
канската ранглиста 
(като при това не е взел 
участие във всички 
състезания); в клас 
„Кадет” Ясен Великов 
и Димитър Георгиев 
имат второто място в 
Републиканското пър-
венство за неолимпий-
ски класове; в клас 
420 – два златни и два 
сребърни медала са за 
Александър Славчев и 
Тодор Първанов.
В 60-тата по ред регата 
„Трети март” Морски 
клуб – Балчик участ-
ва с три екипажа, като 
този, воден от Николай 
Станев зае четвърто 
място.
В дискусиите за под-
готовка на млада смя-
на състезатели взеха 
участие треньорите 
и почти всички при-
състващи членове на 
Клуба. Сериозно вни-
мание бе отделено на 
предстоящия летен 
сезон. Изградената 
треньорска методика 
за подготовка на ново-
постъпващи, начина-
ещи и напреднали деца 
изисква време за инди-
видуална работа с все-
ки по отделно. Опитът, 
натрупан през 2016 го-
дина показва, че е на-
ложително с подготов-
ката да се заемат освен 
треньора поне още 
двама помощник-тре-
ньори и доброволци, 
които могат да зани-
мават децата с различ-
ните направления на 
една цялостна морска 
подготовка.
Заявената воля на 
Управителния съвет и 
на членовете на Сдру-
жението е да продължи 
дейността в общест-
вена полза за по-на-
татъшното успешно 
развитие, разпростра-
нение и утвърждаване-
то на ветроходството 
като спорт в града ни.
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• Строга финансова дисциплина.
• Грижа за възстановяване, развитие и разширяване на 

материалната база.
• Към най-малките – фокус върху правилната постановка на 

обучението, системна подготовка, индивидуална работа за 
формиране на бъдещи успешни състезатели и отбори.

• Търсят се помощник-треньори за сезон – лято 2017.
• Благодарности към спонсорите, към които е вписана и 

Кооперация „Черно море – Балчик”.
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Рядък вид морска костенурка 
прекоси Черно море през Босфора

Изключително рядката 
морска костенурка от 
защитения вид Карета е 
забелязана в румънски 
води в близост до юж-
ната част на делтата на 
Дунав. Очевидно е, че 
е идва от Средиземно 
море през Мраморно 
и Босфора, прекосила 
е цялото Черно море, 
обясни Димитър Попов 
от сдружение „Зелени 
Балкани”, пише Труд.
Природозащитната ор-
ганизация е на финала 
на проект за екологич-
ни проучвания в Черно 
море, по време на които 
е сниман редкият при 
това мъжки екземпляр. 
Той се оплел в мрежи-
те на румънски рибари, 
все още жизнен и след 
оказана помощ те са 

го върнали в морето. 
Морската костенурка е 
с дължина 60 см. Тя е 
типичен вид за Среди-
земно море, но изклю-
чително рядък за Чер-
но море. За последно е 
забелязана в края на 19 
в. във Варна. В Нацио-
налния природонаучен 
музей в София са запа-
зени части от черупката 
й, посочи Попов. Спо-
ред други източници 
имало и два екземпля-
ра, уловени на българ-
ски бряг, също твърде 
отдавна-в Приморско и 
Шабла.
Черно море има много 
проблеми, предизвика-
ни от свръхексплотация 
на ресурсите, замър-
сяване, както и навли-
зането на инвазивни 

видове, посочи 
природозащит-
никът. Чуждите 
н аш е с т в е н и -
ци са рапанът, 
п р е д и з в и к а л 
катастрофа със 
състоянието на 
черната мида, 
подобната на 
медуза ктенофо-
ра Мнемиопсис 
лейди, довела 
до намаляване 
на запасите от 

хамсия, за която „Труд” 
писа. С появилия се 
неин естествен враг 
-гребенестата хищна 
Берое овата, вече се по-
стига баланс.
За новите хищни ме-
дузи в Черно море, 
които светят с всич-
ки цветове на дъгата, 
както и за това колко 
е опасна Мнемиопсис 
лейди, пише в най-но-
вата издадената детска 
книжка „Приключени-
ята на Мерием и Фани” 
по проекта „BLACK 
SEA WATCH”. По него 
природозащитниците 
работят с варненските 
океанолози и с турски 
специалисти. Създаде-
ни са уеб страница и 
мобилно приложение

Рибари се оплакват от ненужна 
бюрокрация

Корабни дневници, 
риболовни дневници, 
лицензи и разреши-
телни са само част от 
документите, които са 
задължени да попъл-
ват рибарите при всяко 
влизане в морето, съоб-
щава bTVnews.
В закона част от доку-
ментацията е отмене-
на, но глобите за нея 
продължават да бъдат 
налагани. Всяка сутрин 
рибарят Енчо Енчев из-
лиза на риболов в мо-
рето, но първо попълва 
дневниците си.
Бюрократичните задъл-
жения съсипват хобито 
на пенсионера.

Всъщност законът за 
рибарството е проме-
нен и вече не изисква 
дневници за лодките 
под 10 метра, но под-
законовите наредби все 
още са стари.
„За момента трябва да 
попълват такъв днев-
ник, докато изпълним 
определени условия“, 
коментира Галин Нико-
лов, изпълнителен ди-
ректор на ИАРА.
Част от данните според 
рибарите са абсурдни. 
„Скорост на вятъра, по-
сока на вятъра, кога се 
е сменил, в колко часа 
се е сменил…Да не съм 
Емо Чолаков?“, пита 

Енчо. Според директо-
ра на Морска админи-
страция - Бургас Ста-
нимир Николов обаче 
рибарите са достатъчно 
опитни, за да определят 
приблизително посо-
ката на вятъра и сила-
та му. „Кому е нужно 
това? Просто информа-
цията, която се съдър-
жа в тези дневници, е 
невярна“, коментира 
обаче Димитър Янчев, 
председател на рибар-
ско сдружение.
От сдружението насто-
яват администрацията 
да си свърши работата 
по-скоро.
          Ангел РАДИЛОВ


