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Давам гараж под наем в 
кв.“Балик“ бл.20 - 90 лв. тел. 

0895638778   /5-1/

Пет купи за Морски клуб Балчик от регата 
Черноморец Бургас 2022

От 23 до 26 юни в аквато-
рията на Бургаския залив 
се проведе регата „Чер-
номорец Бургас 2022”, 
в която взеха участие 90 
състезатели от 10 българ-
ски клуба.
Злато за Морски Клуб 
Балчик завоюва Андриа-
на Николаева при моми-
четата под 16 години в 
клас ИЛКА 4.
Габриела Василева - клас 
ИЛКА 4 
Мирела Димитрова - клас 
ИЛКА 4 
В клас „420” бронза заво-

юва екипажът - Мартин 
Пенев/ Ясен Великов. 
Подгласници им остана-
ха другите два балчиш-
ки екипажа - Вилислав 
Димитров/МомчилБаев и 
Борислав Тодоров/ Огнян 
Великов.
В клас „Оптимист” - 
Мартин Димитров остана 
на малко от подиума, кла-
сирайки се на 4-то място 
при момчета старша въз-
раст. 
Никол Димитрова – 7-мо 
място момичета младша 
„Оптимист”
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Шахматен турнир за Купа  „Албена”

От 16-24 юни 2022г. в 
КК“Албена“ се проведе 
международен шахматен 
турнир за ‚‘Купа Албе-
на“, организиран от г-н 
Живко Димитров /дълго-
годишен шахматен дея-

тел/. 
Изключително труден 
турнир. Личаха име-
ната на трима водещи 
гросмайстори от Бълга-
рия - Момчил Николов /
Добрич/, Радослав Ди-

митров /В.Търново/ и 
Мартин Петров /София/. 
Участниците бяха от 
шест националности.
В турнира играха и шах-
матисти от ШК „Бал-
чик”- Пламен Петров 
и Красимир  Кирчев.И 
двамата се представиха 
според възможностите 
си.Постигнаха респекти-
ращи победи.Пламен на-
прави най-бързата побе-
да на състезанието.Успя 
да победи само за десет 
хода.Това се дължи на 
солидните му познания 
в дебюта /началния етап 
в щахмата/. В друга пар-
тия, той постигна реми с 

младия талант от Молдо-
ва-Александър Баранчи-
уч, който стана четвърти 
в генералното класиране.
Красимир Кирчев успя 
да победи опитните май-
сторки - Елена Никитина 
/Русия/ и Зейнеп Чифтчи 
/Турция/.
В крайното класиране в 
групата по рейтинг Кра-
симир Кирчев е втори, а 
Пламен Петров - трети. 
Шампион на турнира е гм 
Радослав Димитров. 
Средствата за участие 
в турнира бяха осигу-
рени от Община Бал-
чик. 
БТ

Пералня „Жул и Ко“ Балчик
набира персонал - мъже и жени.

Тел. 0893388358     /5-1/ 

Проспериращият Балчишки Морски клуб, с председател Алекс Славчев. 
Лозана Николова – 11-то 
място момичета младша 
„Оптимист”
Ирина Щерева – 12-то 
място момичета младша 
„Оптимист”
Алекс Данаилов – 16-то 
място момчета младша 
„Оптимист”
Лятната подготовка на 
състезателния отбор про-
дължава усилено. След-
ващите състезания на 
децата са Държавните 
им първенства. Стискай-
те палци и им пожелайте 
успех. 

Постиженията на отбора 
не биха били възмож-
ни без подкрепата на 
г-н Николай Ангелов , 
кмет на Община Балчик 
, Lighthouse Golf & Spa 
Resort, Kaliakria Resort, 
Hotel Mistral **** и всич-
ки хора, които активно 
помагат за развитието на 
спорта ветроходство в 
град Балчик. Благодарим 
Ви.

Александър СЛАВЧЕВ
Председател на 

Морски клуб - Балчик

Втора лятна академия в село Гурково

На 1 юли официално 
открихме второто изда-
ние на Лятна академия 
„Ваканция на село“, 
която Читалище „Сво-
бода-1897“ в с.Гурково 
организира тази година 
в партньорство с Истори-
чески музей Балчик. 
В празничната ни програ-
ма участваха децата от 
вокалното студио при НЧ 
“Паисий Хилендарски“ в 
гр.Балчик, с ръководител 
д-р Валентина Георгиева.
Много от тях са и скаути 
в академията от пилотно-
то ѝ издание насам. 
Акцентът беше химнът 
на Лятна академия „Ва-
канция на село“, пода-
рен ни миналата година 
от композитора Георги 
Джилянов, който освен 
автор на музиката и те-
кста, е и почетен член на 
читалището ни.
Посрещнахме се с питка 
и шарена сол по стария 
български обичай - след 
една година, някои с една 
глава по-високи, но пак 
така засмени и готови за 
игри и забава.
Веднага щом изпратихме 
родителите след офици-
алната част, се захванах-
ме с важни дела, каквито 
само скаутите могат да 
имат:
- разделихме се на две 
племена – траки и пра-
българи, защото тази го-
дина ще се състезаваме и 
забавляваме, ще оцелява-
ме, а и ще учим, именно 
като тези две племенни 
групи, които заедно със 
славяните са формирали 

българската народност.
- приехме „Законникът на 
племената“, който съдър-
жа седем важни принци-
па, с които ще се учим на 
толерантност, взаимопо-
мощ и екипност. Ще пов-
таряме „Законникът“ чак 
докато стане истинска 
част от съзнанието на де-
цата. Вярно е, че искаме 
да им осигурим игри на 
воля и забавления, далеч 
от интернет и подчинени 
на благородните каузи за 
българските традиции 
и бит от една страна, и 
опазване на ресурсите за 
живот, от друга, но трета-
та ни висша цел си оста-
ва да създадем навици и 
умения за работа в толе-
рантна среда, чувство за 
отборна принадлежност 
и творене на добрини.
- проведохме и първото 
си състезание - вече като 
племена, по стрелба с 
лък. Прабългарите побе-
диха убедително с 55 на 
14 точки, което не е осо-
бено учудващо, защото 
са били и по-войнстве-
ното от двете племена. 
Рафаил - от племето на 
прабългарите - успя да ни 
смае с много точна стрел-
ба, малко след като беше 
решил, че няма да участ-
ва и ще плаче. Всъщност 
и други двама малки и 
новопокръстени скаути, 
които днес за пръв път се 
явиха в племенните реди-
ци, пророниха сълзички 
и точно с тях сме най-гор-
ди – така, както не искаха 
да участват в нищо, така, 
както не желаеха даже и 

да останат в началото, 
ами накрая пък им беше 
трудно да си тръгнат и да 
се разделят с новите си 
приятели! Ето затова е 
важно децата да общуват 
в реално време, без екран 
помежду си, да са навън и 
да се движат активно!
- попълнихме специален 
въпросник, който моти-
вира децата не само да 
споделят какво искат да 
правят в Лятна академия 
„Ваканция на село“, но 
и за много от тях стана 
първия документ под 
който положиха първия 
си подпис, който първо 
трябваше да измислят с 
помощта на по-големите 
членове на племето! Из-
ненадващо, но в много 
от анкетните ни листи 
фигурира желанието на 
децата да повторим за-
ниманията в пчелин, в 
конна база, в кравеферма, 
които правихме минало-
то лято, а един скаут /при 
това момче/, си пожела 
отново да месим домаш-
на питка! Преобладава, 
разбира се, желанието да 
отидем на басейн, където 
миналата година се по-
лучи най-страхотното и 
щуро парти. Ще зачетем 
желанията на малчугани-
те, защото ни е грижа за 
щастливото им детство!
На добър час на тазго-
дишното издание на Лят-
на академия „Ваканция 
на село“!

Наталия ГЕОРГИЕВА
Председател на НЧ 

„Свобода” с. Гурково


