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По възходяща спирала

По нея се движат над 
седемдесет спортисти 
от С К Л А“ Черно море- 
2005“ от нашия град 
Балчик, като двадесет 
от тях са картотекира-
ни. „Масов спорт - здрав 
народ“ е един забравен 
от миналото лозунг, но 
който важи в пълна сила 
и днес, благодарение на 
грижите, които полагат 
за младежите и девойки-
те – лекоатлети нашите 
съграждани - сем. Де-
сислава и Андриан Ан-

дрееви. Тя е председател 
на СКЛА „Черно море 
2005”, а той – първи тре-
ньор.
За тринадесети път се 
провежда тържеството 
„Лекоатлет на годината” 
и ние споделяме тази ра-
достна традиция в нашия 
град, за да уважим труда 
и таланта на младите 
хора в Община Балчик, 
защото именно те допри-
насят за издигане слава-
та му и разнасят името 
му по целия свят. 
За да почетат този тър-
жествен момент  при-
състваха: кметът на 
нашата Община г - н 
Николай Ангелов, зам.- 
кметът Димитрин Дими-
тров, г - жа Иванка Бър-

закова - общ. съветник, 
г-н Крум Крумов - пред-
седател на СК „Евър“- 
Варна, г-н Веселин Ди-
митров- председател на 
СК“ Нефтяник“- Шабла, 
сем. Силвия и Милен 
Петрови - треньори от 
СК „Добрич”. Към тях 
се присъединихме и ние: 
треньори, почитатели, 
лели, батковци и каки, 
родители, развълнувани 
баби и зачервени от ра-
дост дядовци. Удоволст-
вието да бъдеш сред 

младежи е неописуемо 
вълнуващо. В една зала, 
пълна с настроение, не 
ни остана нищо друго, 
освен да се почувстваме 
като победители без кон-
куренция. 
През изтеклата година 
тези състезатели заво-
юваха : 16 бронзови, 14 
сребърни и 20 златни от-
личия за нашия град Бал-
чик, отделно са от прес-
тижните международни 
състезания - сребро от 
младежките олимпийски 
игри в Буенос Айрес /в 
превод „добри ветрове/, 
сребро от европейско-
то първенство от Гьор, 
Унгария, златен медал 
и две четвърти места от 
Балканиадата за юноши 

под 18 г., сребърен медал 
от същия шампионат за 
юноши под 20 г., който 
се проведе в Истамбул, 
Турция. Участие и финал 
за световното в Тампе-
ре, Финландия, участие 
в Европейската купа по 
зимни хвърляния в Лей-
рия, Португалия, участие 
и финал на Балкански 
шампионат в Ст. Загора 
и София. Балчишките 
атлети са участвали в 8 
национални шампионата 
и 5 турнира. Естествено 

придружени с 3 нацио-
нални рекорда, като 2 са 
постигнати в Истамбул. 
Дано не съм изтървал 
нещо от вълнение.
Огромна е благодар-
ността на всички нива, 
които подкрепиха този 
спортен клуб - това спо-
дели пред нас с развъл-
нуван глас президентът 
на този славен колектив 
- г-жа Десислава Андре-
ева и най- важното, кое-
то запомних:“живейте с 
мечтите на децата си и 
когато видите, че не на-
уката, а именно спортът 
е тяхната силна стра-
на,  просто им дайте ку-
раж...“
И тази година конку-
ренцията на годишното 

н а г р а ж д а -
ване на ле-
коатлетите 
бе голяма. 
За своето 
трудолюбие 
бяха на-
градени 10 
спортисти: 
Първи е 
В а л е н т и н 
А н д р е е в - 
9 златни 
медала в 
Б ъ л г а р и я , 
Балкански 

ш а м п и о н 
под 18 г. 
о л и м п и й -
ски вице-
шампион от 
младежките 
о л и м п и й -
ски игри 
в далечна 
Аржентина, 
на Европей-
ски шампи-
онат от 31 
участници 
донесе сре-
бро за Бъл-

гария, във Финландия-
десети. На второ място 
в световната ранг листа.
Втори е Борис Йорда-
нов-шампион на Бълга-
рия, той е избран от Б Ф 
Л А като единствен бъл-
гарин, който да предста-
влява България в Лей-
рия, Португалия. 
Трети е  Стоян Нико-
лов с пълен комплект 
от медали, четвърти на 
Балканиадата, участник 
в Европейското-покрил 
нормативите за Гьор, 
Унгария.
Четвърта е Екатерина 
Димова с три златни 
медала в коронната ѝ 
дисциплина-хвърляне 
на чук и сребърен в мя-
тането на диск, участие 

на Балканиадата в Ст. 
Загора. 
Пети е Живко Госпо-
динов, който вече е при 
мъжете, като при хвър-
лянето на чук има 1 сре-
бърен и 3 бронзови ме-
дала, в тласкане на гюле 
- 2 бронзови и мятане на 
диск-1 бронзов.
Шести е Марин Дими-
тров-с любима спортна 
дисциплина-мятане на 
диск- шампион на Бъл-
гария, 1 златен медал и 

от турнир, както и при 
тласкане на гюле – пе-
чели сребърен и бронзов 
медал. 
Седми е  Никола Янъков, 
който единствено е по-
беждаван от спортисти 
на световно ниво, но има 
в колекцията си от тази 
година- златен, сребърен 
и 2 бронзови медала. 
Осма е чаровната Невал 
Ремзиева- момичето с 
най-закачливата усмив-
ка, към която е прибави-
ла: 4 сребърни и 1 брон-
зов медал в хвърляне на 
чук, 2 бронзови в тласка-
не на гюле, а в хвърляне-
то на копие е четвърта и 
пета. 
Девета е нежната отвся-
къде Лора Харалампие-
ва, но това не ѝ пречи да 
извоюва бронзов медал 
в турнира „Петър Арна-
удов“, четвърто място 
в турнира „Дионисопо-
лис“, едно пето и 2 шес-
ти места в национални 

шампионати. Десети е 
Валентин Янев, на който 
контузия му попречи да 
се изяви в дисциплината 
си хвърляне на копие, но 
има бронз от шампиона-
та по хвърляния „Диони-
сополис“ Балчик, 4, 14, 
17 място от национални 
шампионати. 
Не останаха незабеляза-
ни Николета Вълкова и 
Преслав Вълев, удосто-

ени със званието „Най-
млад спортист за 2018 г.” 
Естествено наградите 
бяха връчени от кмета 
на нашата Община г-н 
Николай Ангелов, който 
е горд, че Балчик изво-
юва второ място в гла-
суването за удостояване 
със званието „Община 
за морски туризъм на 
2018 г.”, като след нас са 
Варна и Каварна, първи 
са от Приморско. След 
кмета награди раздадоха 
господата Апти, Коцов-
ски, Пенков, Стойчев, Д. 
Димитров, Христов...
Балчишкият спортен 
клуб е учредил и „Купа 
на благодарността”, като 
първи неин носител е 
г-н Н. Ангелов, а  вто-
рата купа бе връчена на 
д-р Цветелина Дончева... 
Силни бяха финалните 
думи, казани от прези-
дента на клуба - г-жа 
Андреева, говорейки за 
куража, толерантност-

та, самодисциплината, 
работата в екип, под-
крепата, конкуренцията, 
нещата, необходими в 
живота в сегашно време, 
за отговорностите, които 
трябва да поемем в пред-
стоящите дни на новата 
2019 г., за да можем без 
усилие отново да бъдем 
успешни заедно!

             Георги ЙОВЧЕВ

Голямо признание за 
“Двореца” в Балчик

Държавен културен ин-
ститут “Културен център 
“Двореца” – Балчик беше 
удостоен с почетна гра-
мота за приноса си в про-
мотирането на България 
като успешна туристи-
ческа дестинация. Прес-
тижното признание беше 
връчено от Илия Никола-
ев - председател на Сто-
панска камара, гр. Варна. 
В изпълнение на една от 
основните си задачи – 
развитие на културния 
туризъм и популяризира-
не на културно-историче-
ското наследство Двореца 

е домакин на множество 
международни художест-
вени, музикални и фил-
мови фестивали. 
С тази си дейност инсти-
тутът подпомага култур-
ния обмен и спомага за 
повишаване на междуна-
родния имидж на страна-
та.
През следващата 2019 г 
Дворецът ще е домакин 
на десетото юбилейно 
издание на Международ-
ния арт форум и фестивал 
“Без граници”. Той е едно 
от водещите балкански 
крос-културни събития, 

носещи европейската 
ценностна система и 
представящо взаимното 
разбиране между кул-
турите, толерантността, 
мирното и приятелско 
съществуване, и културен 
обмен. 
Форумът цели да се пре-
върне в катализатор на 
развитието на арт индус-
трията и културния тури-
зъм. 
Очакват се творци от 80 
различни страни от целия 
свят да са участници в 
предстоящото издание на 
форума.                    /Б. Т./

Наградените лекоатлети от СКЛА “Черно море 2005” за 2018 г.                      Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Кметът на Община Балчик - г-н Николай Ангелов получи “Купа на 
благодарността” от балчишките лекоатлети, ръководени от Десеслава 
Андреева /председател/ и Андриан Андреев /гл.треньор/. 
                                                                                                      Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Валентин Андреев е отличен на Първа място в СКЛА “Черно море 
2005” Балчик за 2018 г. с 9 златни медали от български и международни 
състезания и вицешампионска титла в Рио Де Жанейро.                                                                
                                                                                                       Фото: Георги ЙОВЧЕВ


