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На 14 август в Балчик се проведе VII ретро рали “Варненски автомобилен
събор” – в часовете от 9,00 ч. до 11,00 ч. на площад “21 септември” и ул. “Д-
р Добрев”. Автопоходът се организира от “Автомото ретро клуб Варна” и
ЕТ “Нептун Мотор Спорт” в дните 13 до 14 август. Този събор се е провеждал
в далечните 1938-39 г. през август. Проявата е тип парадно-туристическа, без
състезателен характер, информират организаторите. Ретропарадът започна
в центъра пред общината в 9,30 ч., когато бяха представени участниците пред
публика, след което се проведе майсторско управление на автомобил между
конуси. От Балчик бе даден старт на етапа, водещ към Топола, който премина
при средна скорост 45 км/ч.

Ретропарадът беше много добре организирано, но не предизвика голям
интерес сред малобройните туристи, които го наблюдаваха.

Участваха множество румънци с интересни ретро автомобили, които
освежиха вида на мероприятието.

I място - Ауди 80 Тодор Тодоров (Каварна). Показателите на колата са 1.8,
75 к.с., но мощността не е толкова важна - казва победителят, а майсторлъкът
зад волана.

II място  - ВАЗ 21011 Хари Андерсян пилот с навигаторката Анджи с
автомобил

III място - ВАЗ 2107 - Петко Петков, участва за втори път.
Най-атрактивен автомобил- Трабант изрисуван с анимации от филма

“Ледена епоха” на Ангел Пеев.
Citroen-а на Детелин Манев от Каварна е известен от филма на Луи Дьо

Финес “Полицаят се жени”.
Антония КОСТОВА

Àâòîìîáèëåí ðåòðîïàðàä â
Áàë÷èê

72-ìåòðîâà êðàñàâèöà, åäíà îò íàé-
ëóêñîçíèòå â êëàñà ñè - â ãàâàíà íà Áàë÷èê...

37-ият по богатство в
света - мексиканецът Ри-
кардо Салинас, бе на бъл-
гарското море. Той бе ако-
стирал 72-метровата си ях-
та край нос Калиакра, а на
2 август  в Балчик. Прика-
зно богатият мъж доплава
със семейството си миналия
месец. Той гостува на Кра-
симир Гергов, игра голф в
“Трейшън клифс” и общу-
ва с много български биз-
несмени и бивши политици,
отишли до морето специал-
но да го видят.

Голф курортът е разпо-
ложен до комплекса “Ка-
лиакрия” на Северното
Черноморие. Салинас пла-
ва с яхтата си “Ацтека”, из-
ключително популярна ка-
то модел сред яхтсмените
по света.

През деня е слизал до
голф игрището и е общу-
вал предимно с 2-3 прия-
тели. Много от срещите
му са били и на самата ях-
та, до която гостите му са
стигали с лодки.

57-годишният Салинас е
на 4-о място по богатство
сред милиардерите в Ме-
ксико и на 37-о в света сред
111 милиардери за 2012 г.
Данните са на американс-
кото списание “Форбс”. В
момента състоянието му се
изчислява на 9,9 милиар-
да долара, след като през
миналата година акциите
на компанията му “Групо
Електра” са паднали с 48%.

Дотогава богатството
му е възлизало на 17,4 ми-
лиарда долара. Салинас
влиза в класацията на
“Форбс” през 2000 г. и до-
сега е неотлъчно в нея. Той
е президент и изпълните-
лен директор на “Групо
Салинас” и “Групо Елект-
ра” - два холдинга с биз-
нес в телекомуникациите,
медиите и магазини за про-
дажба на дребно. Сред тях
са тв “Ацтека” и банка
“Ацтека”.

Салинас е роден в Мек-
сико. Завършва със степен
“бакалавър” Техническия
университет в Монтерей,
Мексико, и придобива ма-
гистърска степен по биз-

нес администрация в уни-
верситета “Тюлейн” в Лу-
изиана.

Той наследява “Групо
Електра” от прадядо си
Бенджамин Салинас, кой-
то е създал компанията
през 1905 г. Навремето тя
започва като фирма за
производство на мебели.

По-късно се разраства
до всякакви стоки за бита
- мебели, електроника и
електрически уреди.

Рикардо Салинас е гла-
вен изпълнителен дирек-
тор на тв “Ацтека”.

Тя е една от двата най-
големи продуцента в све-
та на тв програми на ис-
пански. Тя е и една от две-
те национални телевизии в
Мексико.

Под неговото ръковод-
ство тв “Ацтека” прекъс-
ва продължителния мекси-
кански монопол в телеви-
зията, като успешно при-
ватизира тв мрежата “Ац-
тека”.

Телевизията на Салинас
има още един канал - “Ац-
тека Америка”. Той е на ис-
пански и е изключително
популярен в САЩ. Дости-
га до 89% от испаноговоре-
щото население в Щатите.

Мексиканецът ръково-
ди също телекомуника-
ционната компания
Unefon, както и Grupo
Iusacell - фирма за без-
жични комуникации.
Всичките разнообразни
корпорации на Салинас,
с изключение на “Групо
Електра”, са част от хол-
динга му “Групо Сали-
нас”. Както всеки мили-
ардер, Салинас има фон-

дация - също “Ацтека”,
която промотира младе-
жки оркестри.

Бизнесменът е баща на 6
деца - три от първия му
брак и три от втория. Сред
тях са и близнаците, роде-
ни през 2009 г.

Яхтата “Ацтека” акости-
ра край Каварна

Яхтата - дълга 72 м, е
строена в Италия

Мексиканският мили-
ардер Рикардо Салинас
купува яхтата “Ацтека”
през 2010 г. от испанеца
Франсиско Ернандо.
Той пък става неин соб-
ственик през септември
2009 г., когато тя е най-
скъпият плавателен съд
от този клас.

Яхтата е дълга 72 мет-
ра и е най-широката,
строена досега от компа-
нията CRN. Всъщност тя
е една от най-големите,
произвеждани някога в
Италия. Пригодена е за
уютен семеен живот по
море. Затова на нея има
широки пространства за
почивка.

Построена е от стомана
и алуминий. Новост в ди-
зайна е врата на долната
палуба, която се сгъва, за
да се отвори, и така разк-
рива пространство, опре-
деляно като “плажен
клуб”. Той е голям 100 кв.
м, на него има шезлонги,
мека мебел и обширен бар.
На по-горна палуба е
официалният салон, обза-
веден с дивани и фотьой-
ли. На основната палуба
са два апартамента за гос-
ти. Капацитетът е да мо-
гат да бъдат посрещнати

поне 20 ВИП персони, на
чиито услуги е 26-членен
екипаж и капитанът.

Също и жилището на
собственика, чиято стая
се свързва директно с мо-
рето чрез врата, която
може да бъде сгъната на
90 градуса към кабината.
Тогава стаята на практи-
ка се превръща в частна
тераса, която излиза над
морето. Личният кабинет
на Салинас е проектиран
от дизайнера, който е на-
правил подобен за яхта-
та на Стивън Спилбърг.
Жилището разполага с
две бани - една за собст-
веника и една за съпру-
гата му. Те са облицова-
ни с мрамор. В мъжката
баня има вградени камъ-
ни тигрово око, а в дамс-
ката - перли. Домашно
кино с 65-инчов екран,
стая, превърната в гар-
дероб и каюта за масаж
допълват апартамента.

Преди време Салинас
имаше проблеми заради
яхтата си с правителст-
вото на Белиз - малка
държава в Централна
Америка, граничеща с
южната част на Мекси-
ко. “Ацтека” поврежда
коралов риф в терито-
риалните води на на Бе-
лиз и оттам искат компен-
сация. В крайна сметка
Салинас плаща някаква
глоба, но освен това се
задължава да рекламира
туризма в Белиз в теле-
визията си и посредст-
вом телекомуникацион-
ната си компания.

По материали от
Валентин Попов и  Гугъл.

Рикардо Салинас
37-ят милиардер в

света с яхтата си в Балчик
Яхтата на Селинас - “Ацтека”

На Балчишкия хоризонт се вижда яхтата на Р. Селинас - “Ацтека”, 2.08.2013 г.                   Фото: Валентин Попов




