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Лекоатлетите		 с	 порив	 и	 ентусиазъм	 на	
Зимните	хвърляния	в	Балчик

 Чук мъже:  № 1. Живко Господинов- Балчик, № 2. Данаил Джахани- Добрич, № 3. Боян Иванов-Кюстендил.

Така приляга на всяка мла-
дост, така се проведе и по-
редният зимен национален 
шампионат по хвърляния в 
нашия град на 23 и 24 фев-
руари 2019г. Стройна орга-
низация от страна предсе-
дателя и треньора на С К Л 
А „ Черно море- 2005“- сем. 
Десислава и Андриан Ан-
дрееви, /”Общественици на 
годината” през 2009 и 2010 
г. съответно/, които заедно с 
БФЛА, с президент Добро-
мир Карамаринов, доказаха 
за сетен път силата и красо-
тата на този вид спорт. 
Нищо ме можа да спре 
настойчивостта и висо-
кия спортен дух на състе-
затели и треньори от 23 
спортни тима, дошли от 
четирите краища на Бъл-
гария да премерят сили 

със СКЛА „ Черно море- 
2005“- Балчик: АК „Спорт 
Атлетик” Разград, „ВАЯ-
94” Бургас, СКЛА Добрич, 
„Супер Спорт”Варна, АК 
„Георги Дъков“  Плевен, 
„Локомотив”Русе, „Ат-
летик“ Велики Преслав, 
„Атлет „- Карнобат, СК 
”Кар мотор спорт” Русе, 
„Дунав“- Русе, „Класа“- 
София, „Пауталия“ Кюс-
тендил, „Лидер“- Нова За-
гора, „Филипид“ Провадия, 
СК „Мизия“ Мизия, СК 
„Олимпия“- Враца, „Евро-
пул“- Бургас, ЛК „Цветанка 
Христова“ Казанлък, ЛК 
„Ивайло- 93“Велико Тър-
ново, СКЛА „Ивет Лалова 
Спринт Академика“ Со-
фия, „Лудогорец“ Разград, 
АК Враца. Турнирът се 
осъществи, благодарение 

координатора от БФЛА г-н 
Антон Бонов, на спортния 
директор, г-н Андреев, с 
главен технически ръково-
дител г-н Симеон Шмара-
ев и още 35 съдии. Цялото 
състезание бе подплатено 
с компетентното и точно 
отразяване по микрофона 
от родения в Асеновград 
г-н  Александър Вангелов. 
Изтъкнат бе трудът на над 
160 състезатели и техните 
треньори: Пенчо Желяз-
ков, Данчето Тончева, Енчо 
Янев, доц. Миланова, проф. 
Стойков, Галин Георгиев, 
Галя Николова, Пламен Бо-
бев... Приветстваме всички 
за  техния всеотдаен труд 
и настоятелност, както на 
учители, така и на педагози.
Този Републикански шам-
пионат ни изненада с не-

прекъснато изменящата се 
метеорологична обстанов-
ка, но през тези два състеза-
телни дни нищо не можа да 
спре ентусиазма на порива 
- силен вятър, който по-
стоянно сменяше посоката 
си, снеговалеж-само дето 
не заваля червен сняг и не 
завилня торнадо. Може би 
и затова не станахме сви-
детели на нови национални 
рекорди. 
Но винаги има следващ път, 
когато заедно с днешните 
победители, утре ще влязат 
останалите в надпревара с 
настоящите. Затова тряб-
ва да направим равнение с 
днешните щастливци и да 
споделим тяхната радост 
заедно с нас. Започвам с 
диск за девойки под 18 
г.: шампион Съланур Та-

Окръжният	съд	не	даде	ход	на	дело,	
за	откриване	на	производство	по	

несъстоятелност	на	„Евроманган“	ЕАД	
Окръжен съд - Добрич не 
даде ход на дело, образувано 
по искова молба за открива-
не на производство по несъс-
тоятелност на „Евроманган“ 
ЕАД - село Църква, община 
Балчик, заради неизплатени 
трудови възнаграждения на 
работници. Делото бе отло-
жено поради нередовно при-
зоваване на длъжника - при-
зовката не му е била връчена 
в 7-дневен срок преди насро-
ченото за днес заседание. По 
тази причина съдът отложи 
първото съдебно заседание 
за 19 март.
 Производството е образу-
вано по искова молба на Из-
пълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда“ - Со-
фия, в която се твърди, че 
дружеството, в качеството 
му на работодател, не е из-
платило трудовите възна-
граждения към най-малко 

една трета от работниците 
и служителите му за повече 
от два месеца. На това осно-
вание ищецът иска да бъде 
установена неплатежоспо-
собността на „Евроманган“ 
и да се открие  производство 
по несъстоятелност на дру-
жеството.
 По делото е назначена съ-
дебно - счетоводна експерти-
за, която трябва да извърши 
проверка на счетоводството 
на ответното дружество и 
да изследва финансовите му 
данни за периода от начало-
то на 2016г. до края на 2018г., 
както и за периода юли - сеп-
тември 2018 година. Екс-
пертизата трябва да даде 
отговор на въпросите какъв 
е размерът на задълженията 
на „Евроманган“ към работ-
ниците му, в какъв размер 
е задължението към всеки 
един от тях и какъв процент 

са те спрямо общия брой на 
наетите работници. Ще се 
изяснява още има ли про-
веряваното дружество фи-
нансови затруднения, какъв 
характер имат те - временен, 
траен или необратим и в със-
тояние ли е бил ответникът 
да покрива краткосрочните 
си задължения за посоче-
ните периоди. Ще се търси 
отговор и на въпроса има 
ли „Евроманган“ наложени 
обезпечителни мерки от да-
нъчната администрация.
 Съдът задължи проверява-
ното дружество да представи 
заверен препис от годишни 
финансови отчети за пери-
ода 2015-2018г., баланс, опис 
и оценка на активите и паси-
вите към датата на подаване 
на молбата, както и списък 
на кредиторите с посочване 
вида, размера и обезпечени-
ята на вземанията им. 

“210 години от рождението на Чарлз Дарвин”
беше поводът за посещението в библиотеката, на дванадесетокласниците 

от СУ “Христо Ботев”, с преподавател г-жа Д. Добрева.
Еволюционната теория, създадена от него е приета, докато още Дарвин е 
бил жив, но идеята му за естествения подбор като основна движеща сила в 

природата, се е наложила едва през 1940г.
Днес теорията на Дарвин, представлява фундаментът на биологията, 

давайки логично обяснение за биоразнообразието.
Читалищна библиотека

 Чук жени : №1. Екатерина Димова-Балчик, №2. Антония Щерева- София, №3. 
Виктория Василева-Разград.

Мятане на диск под 18 г .№1 Марин Иванов-Балчик, №2. Ивелин Марков- София №3. Ангел Събев- Бургас. 

шдемир от Разград,№ 2. 
Жаклин Иванова-Бургас, 
№ 3. Анастасия Маркова-
Варна. 
Копие девойки под 18 г.: № 
1. Венелина Петкова-Со-
фия, № 2. Ния Петрова-Ру-
се, № 3 Цветомира Колева- 
Нова Загора. 
Чук девойки под 20 г. :№ 1. 
Деница Асенова-Разград, 
№ 2. Невал Ремзиева- Бал-
чик, № 3.Елена Димитрова-
Разград. Чук девойки под 
18 г. : № 1. Съланур Таш-
демир-Разград, № 2. Нико-
лета Стойкова-Балчик, № 3. 
Жаклин Иванова - Бургас. 
Копие девойки под 20 г.: № 
1. Лидия Борисова-Плевен, 
№ 2. Лора Атанасова-Русе, 
№ 3. Невал Ремзиева- Бал-
чик. 
Чук юноши под 20 г. : № 1. 
Стоян Димитров-Балчик, № 
2. Никола Колев- Добрич, 
№ 3. Радан Илиев-Плевен. 
Чук юноши под 18 г. № 1. 
Валентин Андреев- Балчик, 
№ 2. Ивайло Иванов- До-
брич, № 3. Преслав Вълев-
Балчик.
 Копие- юноши под 20 г.№ 
1. Венелин Кашов- Мизия, 
№ 2. Алекс Вълчев- Пле-
вен, № 3. Иван Беляшки- 
Мизия. 
Чук мъже: № 1. Живко Гос-
подинов- Балчик, № 2. Да-
наил Джахани- Добрич, № 
3. Боян Иванов-Кюстендил.

Диск жени: № 1. Рената Пе-
ткова-София, №2. Магда-
лена Съйкова- София, № 3. 
Екатерина Димова- Балчик.
Копие жени: № 1. Михаела 
Петкова- Русе, № 2. Иве-
лина Досева- София, № 3. 
Веселина Бодурова-Велики 
Преслав. Копие мъже: №1. 
Радослав Иванов, Рус, №2. 
Искрен Иванов-Враца, №3. 
Вилимир Караиванов-До-
брич. 
Копие юноши под 18 г. : 
№1. Георги Георгиев-Пле-
вен №2. Калоян Жеков- Ка-
занлък, №3 Никола Митов-
Мизия.
Чук жени: №1. Екатерина 
Димова-Балчик, №2. Анто-
ния Щерева- София, №3. 
Виктория Василева-Раз-
град. 
Диск девойки до 20 г.: №1. 
Яна Копчева-Русе, №2. Де-
ница Асенова- Разград, №3. 
Лора Атанасова-Русе. Мя-
тане диск мъже: №1. Боян 
Костов - София, №2. Ди-
митър Пръвчански- София, 
№3. Георги Димов - София. 
В тази дисциплина участва 
и ветеранът от Враца на 60 
години - г-н Сергей Стаме-
нов.
Мятане на диск под 20 г.: 
№1. Методи Георгиев-Ва-
рна, №2. Никола Колев-
Добрич, №3 Радан Илиев-
Плевен. 
В най-очакваната дисци-

плина: 
Мятане на диск под 18 г.№1 
Марин Иванов-Балчик, №2. 
Ивелин Марков- София 
№3. Ангел Събев- Бургас.
Провеждането на Зимни-
те атлетически хвърля-
ния в Балчик е само част 
от Спортния календар на 
СКЛА „Черно море- 2005“- 
Балчик, който усилено се 
готви и за следващи на-
ционални и международ-
ни турнири. Балчишките 
лекоатлети извоюваха име 
на нашия град като град на 
спорта. Природата щедро 
ги е надарила и те доказаха 
това  с нови 5 ЗЛАТНИ, 2 
СРЕБЪРНИ, 3 БРОНЗОВИ 
медала, които ще добавим 
в клубните витрини на 
успеха,на утвърдената ви-
сока класа на балчишките 
атлети, вече и на междуна-
родните стадиони на раз-
лични континенти. 
Вече на прицел са силният 
турнир в Гърция следва-
щия месец, после в Шабла 
спортната проява, в памет 
на Коста Василев, нашият  
турнир „Дионисополис“ 
през май...Все спортни из-
яви, на които съм сигурен, 
че ще се възхитим, защото 
нашите лекоатлети ще де-
монстрират трудолюбие, 
отговорност и талант. 

Георги ЙОВЧЕВ
Текст и снимки


