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Един от най-големите ни 
атлетически таланти – Ва-
лентин Андреев /”Черно 
море – 2005” Балчик/записа 
поредния си успех – изтък-
наха постижението му на 

Националния шампионат 
за юноши и девойки под 
18 г. колегите журналисти 
от сп.”Атлетика”.  Те под-
чертаха, че е 16-годишен, 
но успява да грабне титлата 

Общественикът на 2017 г. 
в Балчик 

спортистът Валентин Андреев 
с нови национални рекорди

Балчишката регата „24 май”
Участниците от Морски клуб „Балчик”: Димитър Димитров Михайлов; 
Момчил Петров; Мартин Пенев;Александър Славчев;  Вилислав Димитров; 
Мартин Димитров; Жулиана Михайлова; Антония Станева; Тодор Първа-
нов; Борислав Тодоров; Ясен Великов.                     Фото: Илияна ДИМИТРОВА

на чук /5 кг./, „като бе не-
достижим за останалите си 
съперници. 
Той дори 4 пъти премина 
70-метровата граница и 
записа 73.16; 74.52; 75.81; 
73.96 м.
 През февруари младият 
атлет „повдигна” национал-
ния ни рекорд в тази възраст 
на 76.46 м.
На 26 май 2018 г., на стъл-
бичката след Валентин Ан-
дреев, се качиха неговите 
съотборници – Стоян Ди-
митров /65.45 м./ и Никола 
Янъков /56.56 м./.
С това постижение Вален-
тин Андреев е ЧЕТВЪРТИ 
в световната ранглиста при 
младшата възраст, като пред 
него са украинците Михало 
Кокхан /86.78 м./, Данило 
Федоров /80.07/ и Богдан 
Потрус /78.42 м./”               Б.Т.

СЪОБЩЕНИЕ 

 Започна изготвянето на документите по чл.53, за хо-
рата с увреждания, над 90% с чужда помощ.
Моля правоимащите да посетят клуба на Инвали-
дите „Св.Марина“/в бившия Гарнизонен стол/,за да 
получат документите и информация за изготвянето 
им - в четвъртък, 31.05. или 07.06.2018 г.от 10 до 17 ч. 
Правоимащите не са задължени да членуват и да за-
плащат членски внос в Организациите на хората с 
увреждания. 
Носете валидно Решение на ТЕЛК!
Деспина Маринова- Председател на ОО на СИБ,гр.
Балчик тел.за връзка:0887983113

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 10 май 2018 г. се навършиха 2 години 
от смъртта на 

МИРКО РАДОСЛАВОВ МИРКОВ

Дългогодишен председател на Морски клуб-Балчик;
Общественик на годината – 2012

Почетен гражданин на Балчик - 2013
Поклон пред достойната му личност!

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 31 май 2018 г. се навършиха 2 години от смъртта 
на Петър Манолов Пенев /дърводелец, управител на 
почивната станция на ДЗИ в град Балчик/ 
Отлетяха 2 тъжни години.Беше месец май.
Бури шумяха, дъждове валяха, снегове се топяха.
На баира – знамето ветрее. Времето отмина.
Споменът остана. Споменът за тебе, дядо!
С две кофи пясък, чакъл и цимент
свой бетон изливаше, баирите превземаше.
Години още ще минават и бури ще шумят,
И  дъждове ще преваляват, и снегове ще се топят.
Ще пазя във сърцето си частичка и от теб:
Не беше ти писател, не беше и поет,
а човек – създател и мечтателен творец.

ПОЧИВАЙ В МИР!
От семейството с обич!

Победителите в международната детска регата „24 май”

В ранния следобед на 24 
май станаха известни по-
бедителите във ветроход-
ната регата „24 май”, коя-
то се проведе в рамките на 
два дни: 23 и 24 май. Ор-
ганизатори на регатата са 
Община Балчик и Морски 
клуб – Балчик; тя е част от 
календара на Българската 
федерация по ветроход-
ство (БФВ).
В регатата взеха участие 
над 50 състезатели, вклю-
чени в четири отбора – два 
български: домакините от 
МК Балчик и отбор на 
„Черно море Бриз”, Варна, 
и два от съседна Румъния: 
Clubul Nautical Roman и 
Stiinta Constanta. Оспорва-
на беше надпреварата и в 
трите класа: „Оптимист”, 
„Лазер” и „Кадет”. Особе-
но драматична се оказа тя 
за Мариела Николова от 
„Черно море Бриз” и Мар-
тин Пенев от МК Балчик, 
които проведоха истинска 
битка за първото място в 
клас „Лазер радиал”, но 
сантиметри разлика да-
доха предимство на Ма-
риела, която зае първото 
място, а второто остана 
за Мартин, на трето място 
се класира също балчиш-
ки състезател – Димитър 
Михайлов, а четвърти ос-
тана гостът от Румъния 
Думитрика Калин (Clubul 
Nautical Roman).
Медалите на победители-
те бяха връчени от кмета 
на града Николай Ангелов 

и от президента на БФВ 
Росен Марангозов.
Ето подредбата в крайното 
класиране за клас „Опти-
мист”:
Младша възраст – моми-
чета: 
  1.Адриана Петкова  - СК 
„Черно море Бриз”, Варна
2.  Ивет Томова - СК „Чер-
но море Бриз”, Варна
3. Жулиана Михайлова от 
МК Балчик

Младша възраст – момче-
та:
1. Марио Бойков - СК 
„Черно море Бриз”,Варна
2. Мартин Димитров - МК 
Балчик
3. Борислав Тодоров  - МК 
Балчик
Старша възраст – момче-
та:
1. Огнян Великов - МК 
Балчик
2. Вилислав Димитров - 
МК Балчик
3. Марио Стан  -„ Stiinta” 
гр. Констанца, Румъния

В клас „Кадет” първите 
три места (от седем стар-
тирали екипажа) се заемат 
от:
1. Цветослав Мавроди-
ев/Калина Стоева  от СК 
„Черно море Бриз”, Варна
2. Ясен Великов/Момчил 
Петров  от МК Балчик
3. Мария Попеску/Бианка 
Сулка  от „Stiinta” гр. Кон-
станца, Румъния.

В клас „Лазер радиал” под-

реждането е както следва:
1. Мариела Николова - СК 
„Черно море Бриз”, Варна
2. Мартин Пенев  - МК 
Балчик
3. Димитър Михайлов  - 
МК  Балчик
   
 Данните са сверени с про-
токолите на съдийската ко-
мисия
   

 Илияна ДИМИТРОВА

◊◊◊
През месец юни  децата 
от МК Балчик ще вземат 
участие в регата „Циклон 
2018” за класове „Опти-
мист”, „Лазер 4,7”, Лазер 
радиал” и „Лазер стан-
дарт”, която ще се проведе 
в акваторията на помо-
рийския залив от 15 до 17 
юни 2018 год. Проявата се 
организира от Общинския 
младежки спортен клуб 
„Циклон” – Поморие и 
Община Поморие със съ-
действието на БФВ. 
Участието на нашите със-
тезатели е в клас „Опти-
мист” – шест лодки и една 
лодка в клас „Лазер ради-
ал”.

◊◊◊
От 14 до 17 юни ще се 
проведе Международната 
регата „Посейдон” Балчик 
2018, включена в спорт-
ния календар на БФВ за 
килови яхти; класове: IRC, 
ORC, свободен. Маршрут: 
Ефорие Норд, Румъния – 
Балчик. 

Валентин Андреев отново с лекоатлетически ус-
пех. Фото: сп.Атлетика 

Райчо Милев – активен млад член на ШК „Балчик” . 
Фото: Б.Т. 

От 19-22 май 2018г. в К. К. “Албена” се проведе първото 
индивидуално училищно първенство за деца /7-17 годи-
ни/.  Участваха над 100 деца от цяла България. 
ШК “Балчик” беше представен от Райчо Милев - Про-
фесора. Той постигна най-големия си успех, като се 
класира на 3-то място от групата до 15 години. 
Тази година Райчо показа видимо израстване. Постигна 
чудесни резултати - класирането му в топ 10 на Бълга-
рия на Държавното първенство и постигнатото 3-то 
място на училищните първенства в цяла България.

Децата от Детска градина „Чайка” град Балчик слу-
шаха „Анините приказки”, написани от Стефан Ца-
нев – поет, писател, драматург, почетен гражданин на 
Балчик, в изпълнение на неговата съпруга Доротея Тон-
чева, великолепна актриса, с близки роднини в Балчик.     
                                                   Фото: Павлина ВАСИЛЕВА

МЕТАМОРФОЗИ В ДВОРЕЦА

До 8 юни в каменната зала 
на Двореца ще продължи из-
ложбата на група художници, 
вдъхновени от магичната ат-
мосфера на „Тихото гнездо”, 
представящи своите творчески 
търсения, подчинени на вечни-
те промени. Може би за това 
са я нарекли „Метаморфози”. 
Организатор на групата е из-
вестният плевенски художник 
Огнян Кузманов - инициатор 
и бивш уредник на Артцентър 
в Плевен, организатор от 2016 
год. на ежегодния национален 
пленер по живопис „Хели-
ополис” в Обзор; един творец 
с призвание в изграждането 
на културни мостове. Петър 
Петров от Стара Загора, Вера 
Димова от Ихтиман и Анна 
Топалова от Кюстендил, която 
живее и твори в Благоевград, 
са останалите автори, привле-
чени от О. Кузманов.
Битието на Вера Димова е 
свързано със занимания по 
рисуване на деца от предучи-
лищна до кандидатстуденстка 
възраст в родния си град, 
организирани към Центъра 
за личностно развитие и под-
крепа на Община Ихтиман, 
което обяснява стремежа ѝ да 
систематизира в слово, търсе-
нията на авторите. Ето, какво 
е нейното представяне на из-
ложбата:
„Близка среща в изкуството 
на няколко съвременни бъл-
гарски художници. Всеки 
представя своето творчество 
в крайна индивидуалност и 

разнообразие, подчертавайки 
характер.
Изкуство, изпълнено с цвят 
и динамика, предизвикващо 
размисъл и създаващо настро-
ение. Различните стилове, пох-
ват и техника на авторите бла-
гоприятстват за привличане на 
широк кръг ценители. Излож-
бата е многоцветно различна, 
така както е различен заобика-
лящият ни свят, в който обек-
тите се намират в непрестанно 
преобразуване, преминаващи 
от една форма в друга.”
Да добавим няколко реда и за 
Анна Топалова, която е със-
тудентка на Вера от Югоза-
падния университет в Благо-
евград. Тя е галеристка, която 
представя собствените си 
творби в галерия „Арт”. А Пе-
тър Петров преподава рисува-
не в Тракийския университет в 
Стара Загора.
В „Метаморфози” на Огнян, 
Анна, Вера и Петър може би 
всеки от нас ще открие пре-
клонението на художниците 
към вечните промени и преоб-
разования, и частица от онази 
приповдигнатост на тона у 
Овидий:
Тегли духът ми да пея как в 
нови тела се превръщат
формите. О, богове — та нали 
ги превръщате вие, —
почина мой вдъхновете, водете 
стиха ми неспирен
до настоящите дни от самото 
световно начало!

Илияна ДИМИТРОВА

Машина за трамбоване
На 11 май, около 18:00 
часа е получено съобще-
ние за извършена краж-
ба на моторна машина за 
трамбоване от местността 

„Иканталъка” в близост до 
град Каварна. 
По случая е образувано до-
съдебно производство по 
описа на РУ МВР Каварна.

ПТП край Кардам
На 12 май, около 22:00 
часа е получено съобще-
ние за възникнало ПТП в 
с. Кардам, обл. Добрич. На 
място е установено, че мо-
тоциклет „Априля” упра-
вляван от неправоспособ-
ния водач М.С. (17 г.)  от 

с. Кардам губи контрол над 
МПС и се удря в бордюр. 
Вследствие на ПТП водача 
е настанен в МБАЛ Добрич 
с охлузни рани и натъртва-
ния, без опасност за живо-
та. По случая е образувано 
досъдебно производство.

ПТП в Балчик
На 12 май, около 05:10 часа 
е получено съобщение за 
възникнало ПТП в град 
Балчик. На място е уста-
новено, че лек автомобил 
„Мерцедес”, управляван от 
А.А. (36 г.) от град Балчик 
поради движение с несъо-
бразена скорост се удря в 
крайпътно дърво. Вслед-
ствие на ПТП водачът е на-

станен в МБАЛ Добрич за 
наблюдение, без опасност 
за живота. При извършена-
та проверка за употреба на 
алкохол с техническо сред-
ство, цифровата индикация 
отчита наличието на 1,43 
промила в издишания от 
водача въздух. По случая е 
образувано бързо полицей-
ско производство.

Положителен тест за наркотици
На 17 май, около 16:30 
часа по главен път I-9 в ра-
йона на с. Топола е спрян 
за проверка лек автомобил 
„Фолксваген” с добричка 
регистрация, управляван 
от П.Ч. (34 г.) от град Ка-
варна. При извършената 
проверка на водача на ав-

томобила за употреба на 
наркотични и упойващи 
вещества, тестът отчита 
положителен резултат за 
употребата на амфетамин, 
метаафметамин и канабис. 
Задържан за 24 часа . По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство.


