
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Казвам се Мартин Илиев 
Пенев на 19 г. от град Балчик. 
Тренирам ветроходство от 9 
години,а сега следвам в НСА 
„Васил Левски“ София, Тре-
ньорски факултет, специалност 
„Ветроходство”. Участвам в 
Морски клуб Балчик като състе-
зател, а през активния сезон съм 
и помощник-треньор. Обучавам 
новодошлите деца в клуба.

Първата година в Клуба ка-
рах екипажно с моя сегашен 
треньор Александър Славчев 
в клас „Кадет“. След това тре-
нирах няколко години в клас 
„Оптимист“ и постигнах до-
бри постижения. Две годи-
ни тренирах в клас „420“ и 
през двете години с различни 
екипажи,спечелихме третите 

места на републиканските пър-
венства, а съотборниците ми 
Александър Славчев и Тодор 
Първанов бяха без загуби на 
гонките и спечелиха първите 
републикански места.

На 16 г. започнах индивиду-
ално развитието си в клас „Ла-
зер 4.7“. На републиканското 
през 2016 г. имам класиране на 
трето място, победи в тройката 
на различните състезания от 
българския ни календар, 2019 
година ще ми е трета в клас 
„Лазер Радиал“. През 2017 г. 
завоювах 3-тото място на голям 
форум „Европа къп“ в Ефорие 
Норд, Румъния, при общо 7 
държави-участнички и станах 
вицерепубликански шампион. 

През 2018 г. по-големите ми 

победи са на „Европа къп“, коя-
то се проведе във Варна, второ 
място при младежите и отново 
вицерепубликански шампион. 

На „Добруджа къп 2018“, 
която се проведе в Румъния, за 
голямата купа, всички състеза-
тели се справиха блестящо - с 
отличия в тройката, ние заво-
ювахме купата, аз се класирах 
първи с една загубена гонка. 

Надявам се тази година да 
е по-успешна за отбора. Също 
така мисля да грабна републи-
канската титла за 2019 година и 
да направя, няколко участия на 
по-големи състезания, като Бал-
каниада, европейско или защо 
не и световно.

Мартин ПЕНЕВ

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам * Давам къща под наем 
целогодишно, обзаведена 
тел. 0886690650 в Балчик                      

                                    /50-2/
* Давам квартира под 

наем обзаведене, дъл-
госрочно. в бл.35. те. 
0888702805                 

                                     /2-2/
* Търся квартира /гарсо-

ниера, апартамент, стая/ це-
логодишно в ж.к. „Балчик“ 
Балчик. Тел. 0885 079116                       

* Продавам част от 
къща в центъра на Балчик. 
Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 
тел. 0897 617 426                         

                                /10-8/
* Продавам апартамент 

в бл.2 ж.к.“Балик“ Балчик  
тел.0898 440 709                         

                                  /10-8/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 

                                      /4-4/
* Сдружение „Българ-

ско наследство“ Балчик 
организира екскурзия по 
родните места: Констанца, 
Сараюрт, Саръгьол, Бая, 
Еникьой, Тулча. 2 нощувки, 
2 вечери, 2 закуски+пътни 
разходи. Екскурзовод: 
Иванка Унгуряну. Цена на 
екскурзията .150 лв. Тел. 
за справки и записвание 
0887983113 /Деспина Ма-
ринова, водач/, НА ПРО-
ЛЕТ

* Продавам ябълки, еко-
логично чисти, българ-
ски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Ако желаете фото-
сесия, заповядайтевре-
кламна агенция “КОН-
ТРАСТ2018”ГрадБал-
чикУл.Д-р ЗлаткоПе-
тков34АТел:0878247581
/0886461492

Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/
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РАЗПИСАНИЯНААВТОБУСНИЛИНИИ№1,№3,№2ИБАЛЧИК-

АЛБЕНА
„ПЪТНИЧЕСКИПРЕВОЗИ”ЕООД,0894667450
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№1
Новогробище–ПлощадРибарски
07.15,09.45,11.15,13.15,14.05,16.15,17.45
ПлощадРибарски–Новогробище
07.40,10.20,11.40,13.40,14.30,16.40,18.10
*Линия№1сеизпълнявацелогодишно
* Маршрут на линия №1: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен 

съд – Елпром – Тунджа /сп.3/ – Тунджа /сп.2/ – Тунджа /сп.1/ – Камчия – 
кв.Левски – Р.Даскалов – СОУ “Хр.Ботев” – спирка на ул. „Черно море” /до 
бивша автогара/  – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№3
Новогробище–ПлощадРибарски
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00*,08.30,09.00*,09.30,
10.30,11.00,11.30,12.00*,12.30,13.00*,13.30,14.00,
14.30,15.30,16.00*,16.30,17.00,17.30,18.30,19.30,20.30,21.30,23.30;
ПлощадРибарски–Новогробище
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30*,09.00,09.30*,10.00,
11.00,11.30,12.00,12.30*,13.00,13.30*,14.00,14.30,
15.00,16.00,16.30*,17.00,17.30,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,24.00
*Линия№3сеизпълнявацелогодишно,без20.30,21.30и23.30,които

сеизпълняватот01.07до31.08.вкл.
*ОтНовигробища08.00,09.00,12.00,13.00,16.00иотпл.Рибарски

08.30,09.30,12.30,13.30,16.30сеизпълняват безсъботаинеделяпрез
периода01.09-30.06

* Маршрут на линия №3: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен съд 
– Елпром – ОУ”Антим I” – Средна гора – Варненска – кв.Левски – Аквилон 
– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№2
Балчик–Тузла
08.30,09.30,12.00,14.00,16.00,18.00
Тузла–Балчик
09.00,10.00,12.30,14.30,16.30,18.30
*Линия№2сеизпълнявавпериода15.06–15.09
* Маршрут на Линия №2: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Р.Даскалов – спирка 

на ул. „Черно море” /до бивша автогара/ – Център – пл.Рибарски – Тузла 
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯБАЛЧИК–АЛБЕНА–

БАЛЧИК
Балчик–Албена/лятноразписание15.06-15.09/
07.25,08.15,08.45,09.45,10.15,11.15,11.45,12.45,
13.15,14.15,14.45,15.45,16.15,17.15,17.45,19.15;
Албена–Балчик/лятноразписание15.06-15.09/
08.00,09.00,09.30,10.30,11.00,12.00,12.30,13.30,
14.00,15.00,15.30,16.30,17.00,18.00,18.30,20.00;
Балчик–Албена/зимноразписание16.09-14.06/-07.20,08.15,12.15,

17.15
Албена–Балчик/зимноразписание16.09-14.06/-09.00,13.30,16.30,

18.10
* Маршрут на Линия Балчик – Албена: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Аквилон 

– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски – Двореца – Сборно 
място – Хоризонт – Бадема – Лозята – Зл.рибка – Орехите – Лагера – Фиш-
фиш – Бариера – Албена 

АКТУАЛНАИНФОРМАЦИЯЗАРАЗПИСАНИЯТАНАМЕЖДУСЕ-
ЛИЩНИТЕАВТОБУСНИЛИНИИ–АВТОГАРА БАЛЧИК: 0893 590060
Интернет сайт: http://avtogara-balchik.free.bg

БАЛЧИК–ВАРНА/BALCHIK-VARNA
 07:44  10:00  11:04  13:14* 15:05*  
17:20  18:10 
►Преминаващи: 
07:44 – Кооперация “Калиакра Експрес”
10:00 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
11:04 – ЕТ “Баланс – Иван Иванов”
13:14* /без събота и неделя/; 15:05*/само събота, неделя и празнични дни/; 
18:10–“Варна Бус 2000”ООД 
17:20 – ЕТ “Мильо – Д.Димитров”

БАЛЧИК-ДОБРИЧ/BALCHIK-DOBRICH
 07:00 (без неделя) 08:00 (без събота и неделя) 
09:20 10:30 11:05 11:40 
 13:20       14:00 15:20 16:30 17:20 
18:30 (19:00 – от 15.06 до 15.09)

БАЛЧИК–СТРАЖИЦА-ОДЪРЦИ–ДОБРИЧ
BALCHIK–STRAZHITSA–ODARTSI-DOBRICH
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30  17:10
► “Травел Балчик” ООД
► “Пътнически Превози” ЕООД;
► “Минибус Експрес” ООД;
► “Албена Автоекспрес”;

БАЛЧИК–КАВАРНА–ШАБЛА/BALCHIK–KAVARNA–SHABLA
► Преминаващи:
08:30 – “Пътнически превози” ЕООД
09:10 – “Варна Бус 2000” ООД – БАЛЧИК – КАВАРНА – ШАБЛА – ГРА-
НИЧАР
/само събота, неделя и празнични дни/
09:50 – “Варна Бус 2000” ООД 
13:20 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
16:00 – “Варна Бус 2000” ООД

БАЛЧИК–КАВАРНА/BALCHIK–KAVARNA
► Преминаващи:
10:24 – Кооперация “Калиакра-експрес”
14:25 – ЕТ “Баланс-Иван Иванов”

БАЛЧИК-ТРИГОРЦИ/BALCHIK-TRIGORTSI
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30 16:15 
► “Травел Балчик” ООД

БАЛЧИК–ЦЪРКВА/BALCHIK–TSARKVA
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 14:00
► “Пътнически Превози” ЕООД

Управителният съвет на Морски клуб 
Балчик, с председател Стоян Георгиев, 

издига кандидатурите на Александър Славчев 
и Мартин Пенев за „Общественици на 2018 г.“

Общо отчетно- изборно 
събрание 

на СНЦ МОРСКИ КЛУБ БАЛЧИК 
на 16.02.2019 г. от 16:00 часа 

гр. Балчик 
във фоайето на хотел “Селена”

при следния дневен ред: 

1. Доклад на Управителния 
съвет . Докладва 
председателят Стоян Георгиев.
2. Треньорски доклад.  
Докладва Александър Славчев.
3. Предложения и избор на 
УС, председател и Контролен 
съвет. 
4. Прием на нови членове.
5. Разни.

Александър Славчев в естествената си среда – 
Морски клуб „Балчик”. 

Мисля да грабна републиканската титлаТова е статистиката на 
успехите ми в Морски клуб 
Балчик като състезател и 

треньор

Завършил съм Колеж по 
туризъм във Варна, а след 
това „Мениджмънт на тури-
зма”. Морето ме е привлича-
ло винаги, а в уважение към 
спорта съм възпитан от баща 
си Тони Славчев и баба ми 
Сиса Иванова, която беше 
учителка по физическо въз-
питание. 

Това предопредели на-
сочеността ми към Морски 
клуб Балчик. Имам техни-
чески курс за треньори към 
Световната федерация по 
ветроходство-ниво 1.

През 2009 г.започнах да 
тренирам ветроходство в 
клас „Оптимист”, но за съ-
жаление, имах възможност-
та да се състезавам в класа 
само една година .

През 2010 г. в клас „Ка-
дет” се класирах на 2 място 
в регата „Бриз”Варна, в ре-
гата „МК Компас” Варна и 
на 3 място в регата „24 май” 
в нашия град. На Държавно-
то първенство в Бургас и на 
регата „Балчик” заех 1 мяс-
то, после две втори места на 
регата „Бриз-есен”Варна и 
регата „София” /провежда 
се яз.”Искър”/.

През 2011 г. в регата 
„Бриз- пролет”Варна заво-
ювах 1 място; на регата „24 
май” - 1място; в клас „420” 
на регата „Варна” -1 място; 
на регата „Циклон” Помо-
рие – 3 място; на Държавно-
то първенство във Варна– 3 
място; регата „Бриз- Есен” 
Варна -1 място. Клас „Ката-
маран”- Регата „Петък 13”  
2011 година – 3 място

През 2012 г. Регата „Бриз- 
Пролет”Варна  -1 място; 
Регата „24 май” Балчик - 3 
място;  Регата „Циклон”  
Поморие – 3 място; Регата 
„Варна” – 3 място; Държав-

но първенство в Приморско 
– 3 място; Регата „Добруджа 
Къп” Балчик -1 място; Ре-
гата „Бриз- Есен”Варна  -1 
място.

През 2013 г. Регата „Бриз 
Пролет”Варна -1 място; 
Регата „24 май” – 1 място; 
Регата „Циклон” Поморие 
– 2 място; Регата „Варна” 
– 1 място; Държавно пър-
венство в Бургас – 1 място; 
Регата „Добруджа Къп” Бал-
чик – 1 място; Регата „Бриз 
– Есен”Варна – 1 място. ; 
Клас „470” - Държавно пър-
венство на Румъния 2013 в 
Ефория Норд – 1 място.

През 2015 г. Регата „Бриз- 
Есен”Варна – 1 място; Ре-
гата „Циклон” Поморие 
– 1 място; Държавно първен-
ство – 2 място; 1 място; Клас 
„Лазер” – Регата ”Русалка” 
– 3 място. Килови яхти- Ре-
гата „Посейдон” Балчик – 1 
място , Мелжис 32

През 2016 г. на Държав-
ното първенство в Несебър 
– 3 място на яхта” Блу Ме-
джик”.

Три години старши тре-
ньор. От пролетта на 2016 
съм старши треньор на Мор-
ски клуб Балчик. За тези две 
години имаме: Републикан-
ски шампион в клас „ Кадет” 
в Приморско и два пъти Ре-
публикански вицешампион 
в същия клас – Ясен Вели-
ков.

Два пъти вицерепубли-
кански шампион в клас 
„Лазер”във Варна – Мартин 
Пенев

През 2018 г. отборът за 
първи път в историята на 
Морски клуб Балчик успя 
да спечели отборната купа 
„Добруджа Къп”.

Александър СЛАВЧЕВ

Още 30 са пострадали при 150 пожара през 
последните седмици

Само през последната седми-
ци са възникнали над 150 пожара 
с материални загуби, при които са 
загинали двама и са пострадали 
петима души. При произшестви-
ята пожарните екипи са спасили 
9 души. 

 На 22 ноември във видинската 
пожарна е получено съобщение за 
пожар в едноетажна къща в село 
Бойница, община Кула. Въпреки 
бързите действия на пожарни-
карите, при инцидента загина-
ли мъж на 62 и жена 72 години. 
Предполагаемата причина за ин-
цидента е небрежност при тютю-
нопушене.

Вчера в 9.40 часа в дежурната 
част на РДПБЗН – Добрич е съ-
общено за пожар във временна 
постройка /барака в село Карагу-
лево/. При произшествието е по-
страдал 80-годишен мъж, който е 
транспортиран до болнично заве-
дение. Предполагаемата причина 
за пожара е късо съединение в 
електрическата инсталация.

Тази сутрин малко преди 4 
часа в оперативния център на 
русенската пожарна е получено 
съобщение за пожар в едноетаж-
на къща. Незабавно за мястото 
на инцидента били изпратени два 
екипа пожарникари. Оказало се, 

че гори покривната конструкция 
на къщата, а огнената стихия е 
обхванала и покрива на съседна-
та сграда. Незабавно били пред-
приети действия за евакуиране 
на застрашените хора – екипите 
успели да изводът на безопасно 
разстояние жена и дете. Огнената 
стихия отнела живота на 76-годи-
шен мъж. Предстои да бъде из-
вършен оглед на Второ РУ – Русе, 
причините са за инцидента са в 
процес на установяване.

Във връзка с гореизложеното 
и зачестилите случаи на възник-
нали пожари и пострадали вслед-
ствие от техническа неизправност 
или неправилно ползване на отоп-
лителни и нагревателни уреди 
и приспособления за отопление 
на твърдо и течно гориво ис цел 
осигуряване на безопасността на 
гражданите през ЕЗС обръщаме 
внимание, че е подета кампания 
за правилна експлоатация на 
отоплителните уреди и съоръже-
ния, изпправността на коминните 
и димоотводни тръби.Предвид на 
това обръщаме внимание на соб-
ствениците и ръководителите  на 
обекти, които носят отговорност 
за създаване на организация за ПБ 
в обектите и спазване на изисква-
нията на наредбата за правилата и 

нормите за ПБ при експлоатация 
на обектите, като в конкретния 
случай имат отговорността да 
поддържат в изправно състояние 
на отоплителните уреди и съоръ-
жения, извършват  проверки за 
състоянието им, ремонт и почист-
ване преди настъпване на есенно 
– зимния период, както и перио-
дично осигуряване на пожарната 
им безоопасност.

Важно за всички ползватели 
на отоплителни и нагревателни 
уреди и приспособления за ото-
пление на твърдо и течно гориво е 
да знаят, че за всеки отоплителен 
уред трябва да имат „инструкция 
за правилна експлоатация“.

Инструкцията за правилна екс-
плоатация се издава във връзка с 
оценено и удостоверено съответ-
ствие със съществените изисква-
ния определени в наредба от За-
кона за техническите изисквания 
към продуктите.Това означава, 
че е недопустимо изпозването на 
отоплителни и нагревателни уре-
ди самоделно направени, които 
не са стандартно произведени и 
придружени със съответните до-
кументи за експлоатация. 
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