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Открит шампионат на България 
по шахмат – мемориал „Георги Трингов”

От 4-11 февруари 2018 
г. в гр.Пловдив се про-
веде юбилейният 40-
ти Открит шампионат 
на България по шах-
мат-мемориал ’’Георги 
Трингов’’. Участваха 
146 шахматисти от 7 
държави – България, 
Гърция, Румъния, Ма-
кедония, Турция, Сър-
бия и Италия.
Играха се 9 кръга. Кон-
тролата за игра беше 90 
мин.+ 30 сек. добавка 
на всеки ход.

ШК ’’БАЛЧИК’’ участ-
ва на този шахматен 
форум с трима пред-
ставители - Алексан-
дър Станчев, Пламен 
Петров и Красимир 
К и р ч е в . С т р а хо т н о 
представяне и на три-
мата.Сашо и Пла-
мен постигнаха 6т./4 
победи 4 ремита 1 
загуба/,което им отре-
ди място сред първите 
20 на турнира. Краси-
мир Кирчев направи 
7т./6 победи 2 ремита 

1 загуба/.Той раздели 
2-5 място. В крайното 
класиране се нареди на 
3-то място по допълни-
телен показател.
Представянето на шах-

матистите от гр.Балчик 
на този турнир е без-
спорно един огромен 
успех и показва,че се 
работи в правилната 
посока.                       /Б.Т./

Александър Станчев и Красимир Кирчев.
                                                               Фото: Б.Т. 

Пламен Петров от ШК „Балчик“ 
                                                                Фото: Б.Т.     

Не знам дали осъзнавате пред каква ужасна 
пандемия се намира държавицата ни?

Ще споделя само едно 
звено от верижката на 
падението...
Децата ни...без значе-
ние от етноса им...
Днес, излизайки от 
своето работно място, 
с колежката виждаме 
две момиченца - едното 
на около 5-6, а другото 
- на около 9-10 години 
(поне на пръв поглед), 
отварят всяка врата 
и нахлуват във всяка 
стая. Виждайки това, аз 
и колежката им правим 
забележка и обяснява-
ме, че ако нямат работа 
в сградата, трябва да я 
напуснат..
В този момент реакция 
няма от тяхна страна. 
Разбира се, аз изли-
зам от сградата и се 
запътвам към близка-
та градска спирка, при 
което още на изхода на 
двора, чувам, че двете 
момиченца ме охулват, 
крещят, псуват и на-
ричат с непристойни 
думи. Опитвайки да им 
обясня, че не е редно да 
правят това, виждам, че 
това още повече ги нас-
тървява, при което по-
голямото изрича:
- Коя си ти, че ще ми 
казваш къде да влизам, 
ма? Искаш ли сега да те 
цапардосам с един ка-
мък и да видиш как ще 
ми правиш забележки 
друг път? Аз се обър-
нах и отвърнах:
- Мислиш ли, че ще те 
оставя да го направиш? 
След, което се обръ-
щам, за да продължа по 
пътя си. И в следващия 
миг чувам как се хвър-
лят дребни камъчета 
подир мен. Не обръ-
щам внимание, защото 
си мисля, че това ще 

прекрати тази отврати-
телна сцена, но не би...
Изминавайки 20-тина 
крачки чувам, че ме 
догонват, викайки, псу-
вайки и кълнейки ме...
Децата се изравняват 
с мен и продължават 
своята агресия като 
по-голямото започва 
да блъска по-малкото в 
мен. Направо се втре-
щих! Идва ми неистово 
да крещя, ала как да се 
излагам? Едни деца.. 
Спирам и започвам да 
им се карам, при което 
по-голямото се изцеп-
ва?
- Ще ме удариш ли?
- Защо - казвам аз - да 
те удрям? Не съм ти ни-
коя.
- Аз ще кажа на майка 
й, визирайки по-малко-
то, че си я ударила. Ще 
видиш какво ще ти се 
случи.
На мен тоя път само 
дето не ми падна чене-
то!
Продължаваме към 
спирката, трите - аз и 
малките терористчета.
Те обаче, неуспели да 
превъзмогнат факта, 
че са нагрубени, че им 
е засегнато достойн-
ството, търсят нов на-
чин за себедоказване. 
Този път по-голямото 
ме хваща за ръкава на 
палтото и започва да ме 
дърпа, при което аз, за 
да се отскубна го избут-
вам с торбичката, която 
държа. Нахалницата 
ококорва очи и се бле-
щи, обръщайки се към 
съдружничката си по 
атака :
- Виждаш ли, виждаш 
ли как ме блъска?
Преглътнах гордостта 
и желанието си наисти-

на да го халосам яката 
и продължих към спир-
ката, а те подир мен...
Седнаха на пейката и 
продължиха да сипят 
хули и ругатни по мой 
адрес. 
Край мен хора - без-
мълвно следят случва-
щото се с безизразно 
овчедушие. Вглеждам 
се в лицата им и се оп-
итвам да потърся из-
губеното човешко, но 
виждам, че отдавна го 
няма... Виждам само 
погледи празни, души 
продажни и страх... 
Страх, защото децата 
са ромчета от близката 
махала и никой не иска 
да има неприятности. 
Забелязвам, че градска-
та маршрутка набли-
жава, нямам търпение 
да се кача и да оставя 
там, на спирката срама 
и безсилието си. Безси-
лие не от това, че съм 
по-силна физически, а 
от това, че съм по-сла-
ба в правомощията си 
да се защитя. 
Сещам се за една тур-
ска поговорка: Плюеш 
нагоре -мустак, плю-
еш надолу-брада. Т.е. 
и двете са си твои и в 
избора, нямаш свой из-
бор...
Та и аз....
Ха съм го ударила- ха 
съм виновна и ха утре 
са дошли да го „защи-
тят” от мен - побойни-
цата; Ха съм мълчала, 
ха са ме смазали пък 
те...
Сядайки в маршрут-
ката се замислям: Ко-
лапс, падение и разруха 
царят и господаруват, 
необезпокоявани от ни-
кого; народът глупее, 
скотее и немее; 

Агресията на деца и 
възрастни властва и 
взима превес...
А ние се залъгваме, 
че всичко ни е наред, 
че това са само едни 
безобидни деца, че са 
единични случаи, че 
бъдещето на хоризонта 
розовее, че възползвай-
ки се от европроекти 
сме се интегрирали вза-
имно като съобщества!
Не! Не сме! Просто 
едни хора станаха без-
умно богати за сметка 
на други, които са без-
умно бедни и тази бед-
ност води до лудост!
Крайно време е власти-
мащите органи да гла-
суват закони, които да 
са в защита на държав-
ността, на образование-
то и срещу бездействи-
ето! Крайно време е да 
се прилагат наказания 
срещу безотговорни 
родители, които толе-
рират и премълчават 
факта, че децата им не 
посещават училище; 
срещу неработещи тър-
теи; срещу професиите 
„безработен”, „соци-
ално слаб” и „майчин-
ство”!
Била съм дълго вре-
ме без работа, но съм 
нямала привилегии! 
Може би не съм част от 
тази държава, за която 
така неистово крещя, 
че я обичам; тази, с коя-
то не съм искала да се 
разделям и да търся по-
добри бъднини; тази, 
която възпитавам де-
тето си да обича; тази, 
която, ако се опитам да 
се защитя, първа ще ме 
съди...

Вехлиджан  
АХМЕДОВА

Годишно събрание на балчишките шахматисти
ПОКАНА 

Шахматен клуб „Балчик” свиква своите членове на Общо събра-
ние на 18 февруари 2018 година от 17.00 часа, което ще се прове-

де в залата на шахматния клуб, на ул. „Дионисополис” № 3. 
ДНЕВЕН РЕД: 

1.Отчет на дейността на ШК „Балчик” за 2017 година 
2.Приемане на Спортен календар за 2018 година 
3.Приемане на нови членове 
4.Разни-предложения,въпроси 
При липса на кворум,събранието ще се проведе на същия ден,един 
час по-късно,на същото място и при същия дневен ред.

Красимир Кирчев, Председател на ШК „Балчик”
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Поклонението ще се състои на 19 февруари от 
10:30 часа пред паметника на Васил Левски. 

Каним всички граждани и гости на града да се 
поклоним пред паметта на най-великия българин.  

Без право да шофира
На 14.01. около 11,30 ч. 
служители на РУ Ген.
Тошево при обход в 
града спират за провер-
ка л.а. Деу Есперо, соб-
ственост на Ст. Сл. Ст. 
жив. с. Оброчище, общ. 
Балчик, управляван от 

С. Р. М. от с. Победа, 
общ. Добрич, - извес-
тен на МВР. 
От извършената про-
верка е установено, 
че М. не притежава 
СУМПС  и управлява  
МПС  в едногодишен 

срок от наказанието 
му по администра-
тивен ред, с влязло в 
сила наказателно по-
становление. Лицето е 
задържано за 24 часа. 
Образувано е бързо 
производство.

Неправомерно получава ток
На 17.01. 2018 г. в 10,45 
ч. е получено съобще-
ние чрез ЕЕН 112 от А. 
П. А.- отговорник към 
„Енерго про мрежи“ 
АД, за неправомерно 
присъединяване към 
електроразпределител-
ната мрежа на „Енерго 

про мрежи“ АД, нами-
ращ се на адрес гр. Бал-
чик. Имота е собстве-
ност на С. Д. П. живущ 
на същия адрес- неиз-
вестен на мвр. 
При извършения ог-
лед е установено, че 
„неизвестно лице“ за 

времето от 2015 г. до 
17.01.2018 г., е осъ-
ществил неправомерно 
присъединяване към 
електроразпределител-
на мрежа на „Енерго 
про мрежи“ АД. Об-
разувано е досъдебно 
производство. 

Двама балчиклии крадат телевизор
На 23 януари, около 
11:15 часа е получено 
съобщение за взлом на 
входна врата на частен 
имот на територията на 
град Балчик. 
Няма извършена краж-
ба. От проведените не-
забавни ОИМ и ПСД е 
установено, че извър-
шителят на деянието е 

криминално проявени-
ят М.А. (16 г.) от град 
Балчик.
На 23 януари, около 
14:00 часа е получено 
съобщение за извър-
шена кражба от частен 
имот на територията на 
град Балчик. По данни 
на тъжителя е извър-
шена кражба на теле-

визор. От проведените 
незабавни ОИМ и ПСД 
са установени извър-
шителите на деянието 
криминално проявени-
те  М.А. (16 г.) и Н.Г. 
(16 г.), и двамата от 
град Балчик. 
По двата случая са об-
разувани бързи поли-
цейски производства.

Криминално проявен от Балчик 
отглежда канабис

На 30 януари в услови-
ята на неотложност е 
извършена проверка на 
частен имот, находящ 
се по ул. „П.Р. Славей-
ков” в град Балчик. В 
хода на проверката са 
установени две саксии 

със зелени растения, 
с височина 45 и 8 см, 
реагиращи на канабис. 
Установена е и суха 
тревна маса с тегло 13,6 
грама, реагираща на 
наркотичното вещество 
канабис. 

С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е задър-
жан криминално про-
явения А.Т. (29 г.) от 
град Балчик. 
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.


