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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg
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На 10 септември 2013 г.
от 11.00 ч. на входа на Въз-
рожденския комплекс в

кв.Гемеджи бе открита па-
метна плоча на кап.Симе-
он Михайлов  летец-изт-

ребител, роден в Балчик
на 28.01.1921 г. Пилот-по-
дофицер Симеон Кири-

лов Михайлов (Монката)
е български летец-изтре-
бител, загинал при изпъл-
нението на боен полет в
защита на София от анг-
ло-американските бом-
бардировки.

Роден е в окупирания
от румънците Балчик на
28 януари 1921 г., израст-
ва във Варна. Служи в 6-
ти изтребителен полк, ба-
зиран на военно летище
„Марно поле” в Карлово.

На 10 януари 1944 г. Со-
фия е нападната от 280
англо-американски само-
лета - 180 бомбардирова-
ча от т. нар. „Летящи кре-
пости“ (143 B-17 Flying
Fortress и 37 B-24 Libera-

tor) и 100 изтребителя P-
38 Lightning. Срещу тях
от Божурище, Враждеб-
на и Карлово излитат 39
български изтебителя - 2/
6 изтребителен орляк с 23
Dewoitine D.520 и 3/6 изт-
ребителен орляк с 16 Me-
109G. Излита и германс-
ката I./JG 5 „Eismeer“ с 30
изтребителя Me-109G, во-
дени от своя командир
кап. Герхард Венгел.

От летище Карлово из-
лита и четворка изтреби-
тели от 4/6 изтребителен
орляк, водена от канди-
дат-подофицер Тодор
Розев, в чийто състав е и
Симеон Михайлов. Чет-
ворката пристига над Со-

фия след удара и се насо-
чва към района на Пер-
ник  Кюстендил, за да тър-
си противниковите само-
лети. По пътя самолетът
на кандидат-подофицер
Михайлов внезапно пада
и се разбива в земята край
с. Мало Бучино, а пило-
тът загива. Според Тодор
Розев причината е загу-
ба на съзнание на пило-
та, страдащ от тежък си-
нузит, вследствие на го-
лямата височина.

Погребан е в град До-
брич до параклиса във
Военното гробище-му-
зей. Паметта му е поче-
тена с паметника на за-
гиналите летци защит-

ници на София, издиг-
нат в столичния кв.
„Иван Вазов“ до бул.
„Витоша“ в градината на
ул. „Д-р Стефан Сара-
фов“. Той е 9-ти от 23-
мата, на които е посве-
тен монументът.

На откриването на па-
метната плоча в Балчик
присъства зам.-кметът на
Община Балчик Митко
Петров, инициативният
комитет „Кубрат”, пред-
ставители на ВМРО, но-
восформирания Добру-
джански научен инсти-
тут, Запасното войнство
от Балчик и роднини на
загиналия пилот.

Арх.  Миломир Богданов
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След тридневно обуче-
ние на екипи в училище-
то на с.Българево на 9 се-
птември 2013 г. в местно-
стта „Иканталъка” край
Балчик се състоя нацио-
нално учение на Черве-
ния кръст по оказване на
помощ и спасяване на по-
страдали при бедствия и
аварии. Участваха предс-
тавителни екипи от Бъл-
гария и Румъния, набро-
яващи повече от 150 ду-
ши. Присъстваха 40 гос-
ти, сред които д-р Руденко
Йорданов (председател на
ОС на БЧК-Русе), Васка
Каменова (зам.-изп.

директор на НС на БЧК),
е в р о п е й с к и я т
координатор на екипите
от БЧК за реакция при
бедствия.

На учението бе разигра-
на ситуация на спасяване
при пожар и удавяне и
оказване на първа доле-
карска помощ от екипите
на БЧК. В учението се
включиха също служите-
ли на Районна служба ава-
рийна и пожарна безопа-
сност, Бърза помощ и по-
лицията. С особено внима-
ние се следеше координа-
цията между действията
на отделните институции

и Червения кръст като част
от Единната спасителна
система на страната.

В рамките на един час
от 11.00 ч.се демонстрира-
ха със специалисти и ста-
тисти примерно действие
при пожар, спасяване от
пламъците и изваждане от
горяща сграда, спасяване
на давещи се хора, трети-
ране на травми и рани.

Дадена бе висока  оценка
на учението от Ясен Сливен-
ски, директор на „Менидж-
мънт на бедствията“ към БЧК
и ръководител на учението,
а също така от гостите.

Венцислав ГЕОРГИЕВ

BALCHIK OPEN JET SKI COMPETITION
âçðèâè öåíòðàëåí ïëàæ Áàë÷èê

На 7 септември на
централен плаж в Бал-
чик се проведе първото
състезание с джетове -
BALCHIK OPEN JET
SKI COMPETITION, ор-
ганизирано от община
Балчик и Морски клуб
„Балчик”. В състезани-
ето участие взеха над 60
състезатели, които се
състезаваха в общо 3 ка-
тегории, разделени в 5
класа. За първи път съ-
стезателите заставаха на
старта по двама в два
различни коридора. На-
чалото на надпреварата
стартира с участниците
в категория Jet Ski –
прав джет. Най-добър с
общо време 02:21,03 от
двата проведени манша
по трасето се оказа Ва-
лентин Тодоров, след-
ван от Иво Колев с
02:21,67 и Денис Йорда-
нов с 02:31,96. В следва-
щата категория Run-
about – седнал джет в
клас до 200 конски сили
първото място зае Ма-
рио Михалев, на второ
се нареди Кристиян Ки-

ров, а трети остана Иван
Манолов. При най-голе-
мите машини освен бъл-
гарски участници в съ-
стезанието край Балчик
се включи и англичани-
на Мартин Верити. Той
остана на 6 място. Име-
то на победителя с клас
над 200 конски сили в
категория седнал джет
отново е Марио Миха-
лев. Най-голямата атра-
кция на плажа безспор-

но беше категорията Fly
Board. Последната стана
хит през изминалата го-
дина и масово навлезе
у нас, като тук с помощ-
та на водна струя от дже-
та любителите на екст-
ремните усещания мо-
гат да летят над водата до
8 метра, да се гмуркат
като делфин, да правят
водни салта и други раз-
лични изпълнения. Тук
на първо място се наре-

ди Атанас Михайлов,
следван от Константин
Ангелов и Петър Геор-
гиев. Най-малките учас-
тници в категория прав
джет се казват Алексан-
дър Петров на 9 години
и Йоанна Айрянова на
10 години. В състезание-
то не липсваха и ветера-
ни, най-възрастния уча-
стник се казва Иван Ве-
селинов на 58 години.

Sportal.bg

Състезанието започна с час и половина закъснение. Кметът Н. Ангелов
обяви началото на една инициатива, която популяризира морските градове
и спортове с думите “Най-после”, което може да се тълкува метафорично
и добронамерено.                                                             Фото: Д-р Иво Войчев




