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Номинация  за  „Общественик на годината”
Димка Стоянова Кирчева

Родители, баби и дядо-
вци са вече последните 
ученици на Димка Сто-
нова Кирчева. Тя е била 
преподавателка по бъл-
гарски език и литература, 
зам.-директор и дирек-
тор на училища в нашата 
Община: в с.Гурково, в 
СПТУ по икономика – оз-
дравително /едно основно 

и едно средно училище, 
които вече не са нанесени 
на образователната карта 
на Община Балчик/, в ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий” 
Балчик, в ОУ „Антим I” 
Балчик.  Цели 39 годи-
ни трудов педагогически 
стаж.
Димка Кирчева е родена 
в селскостопанско се-

мейство в с.Зебил, обл.
Силистра. Основното си 
образование завършва в 
с.Гурково, а след това - 
Техникума по хранител-
но-вкусова промишленост 
в гр.Плевен. Висшето ѝ 
образование е от Велико-
търновския университет, 
със специалност „Българ-
ска филология и история”.
След пенсионирането си 
Димка Кирчева се връща 
в с.Гурково и се включва 
в дейността на пенсио-
нерите, на читалището и 
църквата. „Възобновихме 
с помощта на кмета Тодор 
Георгиев –читалищното и 
пенсионерското ръковод-
ство – споделя Д.Кирчева. 
Възстановихме множе-
ство народни обичаи, 
пеем автентични и обра-
ботени песни и хора.  Про-
веждаме срещи с други 
колективи, както от Об-
щината, така и извън нея. 
Разширихме дейността 

си  и се явяваме на редица 
певчески и танцови фес-
тивали. Правим екскурзии 
за разглеждане на истори-
чески и природни забеле-
жителности в страната и 
чужбина. Дейността ни е 
разнообразна и провокира 
хората от село Гурково за 
активен живот.  
Макар и хора от Третата 
възраст, се чувстваме по-
лезни и в активна зрялост. 
Животът ни не премина-
ва монотонно, безлично, 
в охкания и бездействие. 
Живеем задружно, пълно-
ценно, изпълнени с енер-
гия и ентусиазъм.”
Сдружение „Българско на-
следство” Балчик издига 
кандидатурата на Димка 
Кирчева за „Общественик 
на годината”, защото тя е 
най-активен помощник и 
участник в трите досегаш-
ни  международни фору-
ми, провеждани в Балчик.
            Маруся КОСТОВА 

Мероприятия  в гр. 
Балчик, по повод 

145 години от гибелта на 
Васил Левски

Във втората част на 
срещата в клуба „Хи-
нап” Пенка Димитрова 
представи на публика-
та свои стихотворения, 
посветени на Васил 
Левски. Тази удивител-
на жена още като дете е 
дала обещание на себе 
си да пише по едно 
стихотворение за него 
всяка година. Не знам, 
колко стихотворения 
са написани след това. 
Ние имахме възмож-
ността да чуем творби 
от 2006 г. до 2017 г. За  
180-годишнината на 
Васил Левски тя напи-
сала например стихо-
творението  с название 
„Твоите завети”, в кое-
то говори за себе си. 
Поетесата нарича рево-
люционера „титан”. Тя 
възприема този пламе-
нен борец за свобода-
та на България много 
сериозно. Взима го за 
пример и вярва, че хо-
рата трябва да имат са-
мосъзнание на българ-
ски граждани. Само в 
това тя вижда възмож-
ността страната да има 
свой народ: „Дай нам 
сила, дай нам разум,  да 
съхраним България!” 
Поетесата е убедена, че 
Васил Левски е „скрит 
дълбоко във всяко бъл-
гарско сърце”,  защото 
„Свободата е по-скъпа 
от хляб”.
Всички останаха въз-
хитени от поезията на 

Пенка Димитрова, от 
нейната гражданска 
съвест, която ѝ помага 
да вижда истински по-
стъпки и ценности. 
Още едно събитие ни 
впечатли, свързано с 
Васил Левски,а имен-
но изложбата „Всичко, 
каквото съм сторил, 
сторих го за отечество-
то”. Тя е представена в 
гр. Балчик от Национа-
лен музей „Васил Лев-
ски – Карлово”. Излож-
бата беше открита на 
22 февруари 2018 г. в  
Културен център  „Дво-
реца”, в галерия „Тихо-
то гнездо” и ще могат 
да я видят до края на 
месец март всички, 
които желаят. 
Посетих изложбата 
след интересната среща 
в клуб „Хинап”, защото 
след емоционално- ук-
расената презентация 
на Марияна Радева и 
прекрасните стихотво-
рения на Пенка Ди-
митрова,  посветени 
на великия български 
революционер, имах 
желание да подкрепя 
своите впечатления с 
още познания за този 
човек като узная още 
нещо ново за него. Тези 
новости видях в Из-
ложбата на Карловския 
музей, донесена тук от 
директора му г-жа Дора 
Чаушева, която по-
знавам като лектор на 
Третия международен 

форум „Българско на-
следство” през 2017 г.
Доставени са седемте 
оригинални фотогра-
фии на Васил Левски, 
от 1868 г. до 1872 г.
Тук, в изложбата, е зна-
мето на Карловския ре-
волюционен комитет.
Интересно е да знаеш, 
какво са мислили за Ва-
сил Левски  Христо Бо-
тев  (писмо от 1868г.), 
Иван Вазов (стихотво-
рението  „Левски”) и 
други хора, които са го 
познавали  лично.
Интересни са и откъси-
те от позив на Георги 
С. Раковски (1862г.) и 
писмо на Л. Каравелов 
(1872г.) на самия Васил 
Левски.
Фотодокументалната 
експозиция помага да 
разбереш източниците 
за пламенното желание 
на Васил Левски да се 
бори за освобождение 
на България от отоман-
ско робство и неговото 
превръщане в идеолог 
на революционното 
движение.
Идеите, които Васил 
Левски излага в своите 
писма и прокламации, 
са актуални и до днес:
- равноправие
- човешки права и сво-
боди
- равенство пред зако-
ните
- демократическо упра-
вление
      Людмила ПЕТРОВА

Осъдиха мъж, хванат с фалшива шофьорска книжка
Осъдиха 47-годишен 
мъж от село Преспа 
заради използване на 
фалшива шофьорска 
книжка. Районен съд 
- Балчик призна под-
съдимия Петър Ив. за 
виновен в това, че на 
5 януари миналата го-
дина в Балчик, пред 
двама полицейски слу-
жители, съзнателно е 
използвал неистински 
официален документ 
- полско свидетел-
ство за управление на 
МПС. Книжката била 
привидно издадена от 
компетентните полски 
власти на името на под-
съдимия, като от него 

за самото съставяне на 
документа не може да 
се търси наказателна 
отговорност. 
От данните по дело-
то става ясно, че фал-
шивата книжка била 
засечена при провер-
ка заради неправилно 
паркиране. Полицаите 
се усъмнили, че пред-
ставеното от водача 
полско свидетелство за 
управление може да е 
неистинско, след като 
извършили справка и 
се оказало, че той не 
притежава шофьорска 
книжка, издадена в 
България. Мъжът бил 
отведен в полицейско-

Окръжен съд - Добрич разглежда иск за обявяване в не-
състоятелност на „Евроманган“ ЕАД

В Окръжен съд - Добрич 
е образувано дело по вне-
сен иск за откриване на 
производство по несъс-
тоятелност по отношение 
на „Евроманган“ ЕАД - 
с.Църква, община Балчик, 
заради непогасени задъл-
жения за доставка на елек-
троенергия. В молбата, 
подадена от „Енерго Про 
Продажби”АД - Варна, се 
твърди, че натрупаните от 
длъжника задължения, за-
едно с лихвите за забавено 
плащане, възлизат общо 
на 359 442.95 лева. В ка-
чеството си на кредитор 
доставчикът на електро-
енергия иска Окръжният 
съд да постанови решение, 
с което „Евроманган”ЕАД 
да бъде обявено в несъсто-

ятелност поради неплате-
жоспособност и свръхза-
дълженост.
 В молбата си ищецът уточ-
нява, че заради нараства-
щия дълг е възнамерявал 
да предприеме поетапно 
прекъсване по график на 
преноса на електрическа 
енергия на мина „Оброчи-
ще“, на която „Евроманган“ 
ЕАД е концесионер, като за 
това са били уведомени от-
ветникът, КЕВР и  Минис-
терство на енергетиката. В 
отговор Министерството 
на енергетиката е препоръ-
чало да се положат всички 
усилия за провеждане на 
диалог и постигане на спо-
разумение, тъй като дей-
ностите, осъществявани в 
подземната част на мина 

„Оброчище“ 
са пряко за-
висими от 
доставката на 
електрическа 
енергия, като 
всяко продъл-
жително пре-
установяване 
на захранва-
нето би могло 
да доведе до 
материални 
щети и не-
възможно ст 
за продължа-
ване на дей-
ността на ми-
ната. 

 Ищецът смята обаче, че 
създалата се ситуация не-
минуемо ще доведе до 
генерирането на нови и 
нови задължения. В мол-
бата си той твърди още, че 
разполага с информация за 
наличието на задължения 
на ответника и към други 
дружества. Изразяват се 
опасения, че „Евроманган“ 
ЕАД не е в състояние да из-
пълни изискуемите парич-
ни задължения към ищеца, 
както и че поетите от него 
задължения многократно 
надвишават имуществото 
му.
 Окръжен съд - Добрич 
прецени, че за изясняване 
на фактическата и правна 
обстановка по делото са 
нужни специални знания, 

поради което назначи из-
готвяне на съдебно - сче-
товодна експертиза, която 
трябва да изясни има ли 
проверяваното дружество 
финансови затруднения, 
какъв характер имат те - 
временен, траен или нео-
братим и в състояние ли е 
бил ответникът да покрива 
краткосрочните си задъл-
жения за посочените пе-
риоди. Ще се установява 
още извършва ли в момен-
та дружеството търговска 
дейност, какви са месеч-
ните приходи от тази дей-
ност и възможно ли е с тези 
приходи да бъдат покрити 
съществуващи задължения 
към кредиторите.
 Съдът задължи „Евроман-
ган“ ЕАД да представи за-
верен препис от годишни 
финансови отчети за пе-
риода 2015-2018г., баланс, 
опис и оценка на активите 
и пасивите към датата на 
подаване на молбата, както 
и списък на кредиторите с 
посочване вида, размера и 
обезпеченията на вземани-
ята им.
 Насроченото за днес първо 
заседание по делото беше 
отложено поради нередов-
но призоваване на ответни-
ка. Разпоредено беше той 
да бъде призован за следва-
щото заседание, което ще 
се проведе на 29 март.
                                       /Б.Т./

то управление, където 
се установило, че доку-
ментът е изцяло неис-
тински.
 Впоследствие той при-
знал, че не е ходил на 
шофьорски курсове 
в Полша и никога не 
е имал българско или 
друго свидетелство за 
управление на МПС. 
Обяснил, че е купил 
фалшивата книжка 
през лятото на 2015г. 
срещу 500 евро от мъж, 
когото познавал бегло 
и на когото знаел само 
първото име. Подсъди-
мият не могъл да даде 
допълнителна инфор-
мация за другите имена 

и адреса на продавача. 
 Заради извършеното 
деяние мъжът полу-
чи условно наказание 
„лишаване от свобода“ 
за срок от 3 месеца с 
3-годишен изпитателен 
срок. Той ще плати и 
направените по делото 
разноски в размер на 
80.75 лева.
Районен съд - Балчик 
разпореди фалшивата 
книжка да бъде преда-
дена за унищожаване. 
 Постановеният съде-
бен акт подлежи на об-
жалване пред Окръжен 
съд - Добрич в 15-дне-
вен срок.
                                     /Б.Т./


