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НОМИНАЦИЯ ЗА „ОБЩЕСТВЕНИК НА ГОДИНАТА”
ГЕОРГИ АТАНАСОВ МИРЧЕВ

Сред амбициозните 
хористи в Състава за 
популярни песни е 
балчиклията кореняк 
Георги Атанасов Мир-
чев /роден на 17 ок-

томври 1945 г./. Вече 
29 години е заедно с 
още петнадесет мъже 
и жени, ръководени 
умело от маестро Райко 
Тонев. Георги Мирчев 

дълги години събира 
певчески опит под ди-
ригентството на неза-
бравимата Възкресия  
Деветакова като по-
стоянен хорист в Сме-
сен хор „Черноморски 
звуци” Балчик, който 
наред с Театралния ко-
лектив е допринесъл 
най-много за издигане 
авторитета на НЧ „Паи-
сий Хилендарски 1870” 
Балчик.
 22 години в „Черномор-
ски звуци” и 29 години 
в Състава за популярни 
песни – това е сериозен 
атестат за признанието 
„Общественик на годи-
ната” – казват неговите 
колеги и приятели от 
Състава и издигат  тази 
година неговата канди-
датура.
 Типично балчишка е 
биографията на Георги 
Мирчев. Завършил е 
авторитетната Балчиш-
ка гимназия, служил е 
във Военно-морския 
флот, пенсионирал се е 
като стифадор на Прис-

танище Балчик. В авто-
биографията си е напи-
сал още, че е работил 
още като домакин на 
Школата за строител-
ни работници в Балчик 
към ДСУ Добрич, като 

Съставът за популярни песни, с ръководител маестро Райко Тонев, изнася Коледен концерт 
в ТИЦ „Мелницата“ Балчик.  

Георги Мирчев с номинация за “Общест-
веник на годината”, по предложение на Със-
тава за популярни песни към НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870” Балчик.     Фото: Диана 
ДИМИТРОВА помпиер във „В и К” 

Балчик, като миньор в 
„Дренажната галерия” 
в Балчик, която е към 
„Хидрострой” Варна.
Лично аз си спомням 
Гошо Мирчев като бър-

заше всяка  сряда да 
занесе в печатницата 
вестник „Устрем”, то-
гавашната балчишка 
преса, а после запъхтян 
го виждахме в четвър-
тък да раздава вестника 

навсякъде безплатно. 
Беше и репортер, и фо-
тограф, и техническо 
лице – Човекът-вест-
ник.

Маруся КОСТОВА

МОРСКИ КЛУБ – БАЛЧИК ОТЧЕТЕ УСПЕШНА 2017 ГОДИНА

На 17 февруари т.г. 
Морският клуб Балчик 
отчете дейността си за 
2017 година. Състеза-
тели на клуба са взели 
участие в най-големи-
те регати през изми-
налата година и могат 
да се похвалят със се-
риозни достижения. 
Напредък е отбелязан 
в развитие на спортно-
техническата база, усъ-
вършенстване на тре-
ньорските програми и 
грижа за израстване на 
младата смяна състеза-
тели. През изминала-
та година вестниците 
„Балчишки телеграф” 
и „Балчик” отразяваха 
последователно учас-
тието в различните 
състезания, представя-
ха участниците и тех-
ните треньори, за това 
сега ще се спрем само 
на тенденциите, кои-

то предвещават едно 
по-добро настояще и 
бъдеще за ветроходния 
спорт в града ни.
През 2017 година УС 
на МК Балчик успешно 
организира:
Тренировъчен лагер, 
съвместно с ЯК „Капи-
тан Георги Георгиев” 
от Варна; процесът бе 
ръководен от утвър-
дените имена сред 
треньорите: Йордан-
ка Минкова и Мартин 
Велков.
Регата „Добруджа Къп” 
за килови яхти, която 
за втора поредна годи-
на беше най-масовото 
ветроходно състезание 
в Черно море.
Шестото издание на 
регата  „Добруджа 
Къп” за  швертботи.
Съорганизира Дър-
жавното първенство за 
килови яхти, заедно с 

Българската федерация 
по ветроходство и Вто-
рото държавно първен-
ство по ветроходство, 
проведено в Балчик. 
Закупи микробус за 
нуждите на клуба.
Закупи две лодки клас 

„Оптимист” и чисто 
нови платна J sails.
Успешните участия на 
състезателите от Бал-
чик намират отражение 
в цифрите на спечеле-

ните медали и отличия. 
Завоювани са 24 меда-
ла при равносметка от 
18 за 2016 година. Ме-
далите се разпределят 
така:  10 бронзови, 10 
сребърни и 4 златни. В 
актива на клуба са спе-

челените 1787 точки от 
Българската федерация 
по ветроходство. 
Отлично постижение 
за младите треньори и 
състезатели!

Усилията за формиране 
на представителен от-
бор–деца доведоха да 
окомплектоването му с 
11 млади състезатели, 
за които бе подсигу-
рено участие на въз-
можно най-голям брой 
състезания. Те се вклю-
чиха успешно в 11 със-
тезания за швертботи, 
на които са  извоювани 
24 призови места. Има 
една републиканска 
титла в клас „Кадет”, 
вицерепубликанска 
титла в клас „Лазер Ра-
диал” и бронз от „Ев-
ропа Къп”.
Участие на пет състе-
зания за килови яхти, 
на които има извоюва-
но първо място на „Ва-
рна Ченъл Къп” и  тре-
то място на RORC 600 
Carribean.
Участие с три екипажа 
на регата „Трети март”, 
в която те се подреди-
ха на трето, четвърто и 
пето място от класира-
нето за Републиканско 
първенство.
Добрите атмосферни 
условия през измина-
лата гоидина и амбици-
ята за добро представя-
не на тези състезатели 
позволиха тренировъч-
ният период на вода да 
продължи от 7 март до 
18 декември. През лет-
ния сезон обучаваните 
начинаещи и напред-
нали са основно бал-
чиклии, но има много 
деца от Каварна, Варна 

и София, което е дока-
зателство за доброто 
име на клуба и необхо-
димостта той да бъде 
подкрепян в развитие-
то и утвърждаването 
си.
Досегашната дейност 
на МК-Балчик е обез-
печавана финансово от 
субсидията на Общи-
на-Балчик. В бюджета 
за дейността са вклю-
чени и суми, постъпи-
ли от спомощество-
ватели, сред които са:  

Земеделска кооперация 
„Черно море – Балчик” 
град Балчик, ЗКПУ 
„Сокол” от село Соко-
лово и „Ърнст и Янг, 
България”.
В един от мартенските 
си броеве в. „Балчиш-
ки телеграф” ще пуб-
ликува Спортния ка-
лендар на МК-Балчик 
за настоящата година.
   
 Илияна

ДИМИТРОВА


