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Всички балчишки ветерани тенисисти 
се върнаха с медали от Държавния 
шампионат, проведен в „Албена”

На 12 май 2019 г. в едно-
именната спортна зала на 
Европейския курорт на 
спорта Албена завърши 
45-я Държавен шампионат 
по тенис на маса за вете-
рани.
144 участници в 7 мъжки и 
4 женски възрастови кате-
гории имаха възможността 
да се насладят на прекрас-
ните условия, предоста-
вени им от домакините 
за игра, възстановяване и 
настаняване в комплекса. 
След тридневни оспорва-
ни срещи най-добрите във 
всяка категория си поде-
лиха купите и медалите, 
връчени им лично от дву-
кратната олимпийска шам-
пионка по гребане г-жа 
Здравка Йорданова, която 
е президент на Българска 
мастърс федерация, под 
чийто патронаж се прове-
де шампионатът.
При мъжете сериозни ус-
пехи пожънаха състеза-
телите на Варна, Балчик 
и Добрич като шампион 
в най- многолюдната въз-
растова категория 50-59 

Веселин Божков донесе вицешампионска титла в Добрич,трети е 
Красимир Михайлов /Балчик/

шампионската стълбица на Балчик- Борис Червенков и 
арх.Михайлов

години при мъжете ста-
на Тихомоир Мичев /
Варна/,шампион и вице-
шампион в категорията 
75-79 години станаха съ-
ответно Борис Червенков 
и арх. Георги Михайлов /
Балчик/, шампион в ка-
тегория 70-75 години 
стана Христо Томов /
Балчик/,вицешампион в 
категорията 60-64 години 
стана Веселин Божков /До-
брич/, загубил драматично 
финалния мач от Стойчо 
Радевски /Ст.Загора/, а 
трети в тази възрастова 
група стана Красимир Ми-
хайлов /Балчик/.
Ето победителите и в дру-
гите възрасти при мъжете:
40-49 години-Станислав 
Валяров /Бургас/,65-69-го-
дини-Христо Даскалов/
София/,над 80 години-Пе-
тър Абаджиев /В.Търново/.
При жените, където учас-
тието беше съвсем скром-
но, с повечето призови 
места се поздравиха състе-
зателките на гр.Варна.

Стефан ГЕОРГИЕВ

Асамблея в к.к.”Камчия” „Слово и дело”

В тези празничните дни 
за славянската култура 
11-14 май в  КК „Камчия 
„ се проведе петото изда-
ние на Международната 

литературна асамблея 
”Слово и дело”Под ръ-
ководството на барда и 
поет Владимир Стоянов 
и Олга Баринова от руска 

страна.С активно участие 
и преводачески конкурси 
по време на асамблеята 
бяха представени книгите 
на Катя Вангелова, Станка 

Бонева, Петя Александро-
ва, Валентин Димитров, 
Божидар Богданов.Учас-
тие със свои стихове взеха 
Венелин Гаврилов,Ради 
Радев,Елица Благоева.
Станислав Пенев предста-
ви вестника”Литература и 
общество”. 
Представителите на Съ-
юза на руските писатели: 
Светлана Машевич, Татя-
на Аксионова, Валентина 
Шлюгина, Марина Зайце-
ва, Елена Вагнер, Сергей 
Турисчев.
Срещата се проведе под 
егидата на Генералното 
консулство на Русия във 
Варна и Съюза на писате-
лите  гр. Варна.

Росица ШАЛТЕВА

Започва изграждането на нова спортна 
площадка в балчишкия ж.к.”Балик”

Кметът Николай Анге-
лов подписа договор за 
финансиране с Държа-
вен фонд „Земеделие“ на 
стойност 92 151.27 лв. без 
ДДС. 
Фондът ще финансира 
направата площадка за 

волейбол и баскетбол, а 
инвестицията е част от 
планиран мащабен проект 
за изграждане на спортна 
инфраструктура в града. 
 Игрищата ще се намират 
в непосредствена близост 
до настоящия футболен 

терен на ул. „д-р Иван Пе-
наков“. 
Те ще имат стандартни 
размери, а предвиденото 
оборудване е съобразе-
но с възможността да се 
практикуват няколко вида 
спорт. 

Петите спортни игри за хора с увреждане в 
гр. Гълъбово

Петите спортни игри 
за хора с увреждане в 
гр.Гълъбово се проведоха 
на 24.04.2019г. Повече от 
110 души от 21 отбора взе-
ха участие в съревнова-
нието.Те се състезаваха в 
8 дисциплини, сред които 
боулинг, дартс, баскетбол, 
дърпане на въже и състе-
зание с инвалидни колич-
ки . Събитието е органи-
зирано от ОО на СИБ,гр.

Гълъбово и се провежда 
с изключителната под-
крепа на ТЕЦ „Контур-
Глобал Марица изток 3 
„. Гости на състезанието 
бяха -Илия Павлов-пред-
седател на Българската 
ПараОлимпийска Асоци-
ация и шампионите-па-
раолимпийци Християн 
Стоянов, Георги Киряков 
и Иванка Колева. За пър-
ви път,по покана на ОО на 

СИБ гр.Гълъбово , учас-
тие взеха петима членове 
на клуб „Св.Марина“, ОО 
на СИБ, гр Балчик-Дес-
пина Маринова, Стаматка 
Илиева, Мария Илиева, 
Елена Казакова и Миха-
ил Димитров.  Макар че 
за първи път участваме в 
състезание и без никаква 
подготовка,бяхме удосто-
ени с по два медала, Гра-
мота и Купа за завоювано 
трето място в дисципли-
ната баскетбол. Поздрав-
ления за най- възрастната 
ни участничка-Мария, 
която улучи 4 пъти ба-
скетболния кош, при въз-
можни 4 опита! 
Голямо впечатление ми 
направи силният дух за 
победа на всички хора 
с увреждания, особено 
състезанието с механич-
ни колички. Тази година 
състезанието се провеж-
да под мотото „Ние сме 
различни,но не и безраз-
лични“ и е посветено на 
30 години от Учредяване-
то на СИБ.

 Деспина МАРИНОВА
 председател на ОО на 

СИБ, гр.Балчик

Честит рожден ден на 
майстора на конния спорт
 Недялко Милев от Балчик

Не натрапвам, а давам 
идея да удостоите с вни-
мание един спортист, кой-
то е дал много поводи за 
радост и гордост. Да, това 
е Недялко Милев. Рожде-
ният му ден беше на 23 
април и навърши  77 годи-
ни, но все още се състеза-

ва и има награди.
Нищо специално не е 
нужно на един остаря-
ващ спортист, освен  вни-
мание и нужда да бъде 
ценен от съгражданите 
си. От Пардубице Чехия, 
където многократно е 
бил победител в конни-

те състезания , винаги го 
поздравяват и почитат. Да 
направим и ние един вир-
туален жест към Недялко 
Милев  и от името на съ-
гражданите му от Балчик 
го поздравим и пожелаем 
крепко здраве. 
                                         Б.Т.

Изложба в Двореца „Вятър и вяра”
На 18 май, като част от меж-
дународната инициатива 
“Нощ на музейте” - 2019 в 
галерия “Тихото гнездо” ще 
бъде открита изложба “Вятър 
и Вяра“ на Виолета Апосто-
лова - Лети. Тя работи в об-
ластта на графиката (изящна, 
приложна) и фотографията. 
Намира вдъхновение в най-
благодатната за целта  терито-
рия – човека. Виолета твърди, 
че всяка нова среща ѝ носи 
усещане за нова планета. 
Вярата „е даване на твърда 
увереност в онези неща, за 
които се надяваме, убеждения 
за неща, които не се виждат.“ 

„Вярата е закон за освобожде-
ние от ограниченията.“ „Вя-
търът е символ на духовното 
начало, той е символен образ, 
който води един диалог, един 
спор със събитията и с патри-
архалния ред. Той ще дойде, 
ще „профучи“, ще „грабне“, 
ще „свали“, той ще преобърне 
всичко в нас.“ Ние в търсене 
на вярата винаги сме брулени 
от вятъра,.....а вярата е дар....и 
вятъра... 
„....морската вода се разпи-
ля из стаята ми усмихвам се 
вежливо на лирическия аз 
пуловер от мъгли навлича 
мен намята ме и царството на 

мъртвите е царство, мраз па-
кетчета от чай наливат мигли-
те и вятърът ухажващ водната 
по мидите е ехо с твоите по-
еми вятър без да знае силата 
си вятър който не познава 
точките вятър на въздишките 
разбулващ пристана препов-
тарящ сричките, без мисли 
вятър дето сваля кожата чере-
шова вятър като мине счупва 
времето вятър спомен вятър 
дар вятър истина вятър в кло-
ните на минзухар притисна 
ме престорен вятър“ 
автор на стиха Теа Маргинова
Изложбата може да бъде 
разгледана до 8 юни.


