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Сафинка Анастасова, Живка 
Коларова, Руска Стефанова, 
Дора Бонукова, Кичка Анге-
лова, Невяна Филипова, Жа-
нета Димова, Софка Кръстева, 
Стоянка Михайлова и Живка 
Николова.

Неизменно с тях е акордео-
нистът Станю Костов, а преди 
това Гочо Петров, Стефан 
Цонев, Костадин Денев, а сега 
Галин Ганчев.

Хорът е започнал със 7-8 
жени изявите си преди 15 
години и в края на декември 
2016 г. беше отбелязан със 
специален юбилеен концерт. 

Те са лауреати на Еврофес-
тивала във В. Търново, Рожен, 
Хисаря, Царевец, Царево, Бе-
лоградчик, Свиленград, Не-
делино, Чавдар, Копривщица, 
Беклемето – Троян, Катерини, 

Гърция
Народен хор „Текенски на-

певи” се класира на призово 
място на Първия междунаро-
ден форум „Българско наслед-
ство” през 2015 г. в Балчик. 
Всички запомниха техните 
звънки гласове, добруджански 
носии и най-вече жълтеещите 
се като слънчогледи кърпи, 
които се възприемат като сим-
вол на богатата реколта от 
Добруджа.

Заслугата на ръководител-
ката Софка Кръстева е оче-
видна. Тя е основател на хора, 
дългогодишна учителка по 
изобразително изкуство, с го-
ляма обществена дейност в с. 
Оброчище. Затова бе издигната 
и нейната кандидатура за „Об-
щественик на 2016 г.”

С две кръшни добруджански 
песни хористките от „Текенски 
напеви” поздравиха Общин-
ското ръководство на Балчик и  
Обществениците на годината, 

избрани през 2013 г., а именно: 
д-р Румяна Малчева, Мария 
Горчева, д-р Пламен Дими-
тров, Енчо Димитров, Росица 
Шалтева, Мария Върбанова, 
Боряна Божидарова, Светлана 
Атанасова и  Атанас Дучев.  

Номинация на семейство 
Атанаска и Димитър Госпо-
динови

Атанаска Атанасова Госпо-
динова е родена на 25 август 
1942 г. в с.Златия, Добричка 
област. Завършила е медицин-
ско образование в гр.Добрич. 
По разпределение е назначе-
на  за медицинска сестра в 
к.к.”Тузлата” – Балчик. През 
лятото на 1963 г. санаториум-
ът на „Тузлата” става цело-
годишен за възрастни и тя е 
първата медицинска сестра, 
назначена целогодишно. 

Активно се изявява в об-
ществената работа. Създава 
семейство с Димитър Госпо-
динов, имат син Симеон и 
дъщеря Антония. През цялата 
си трудова дейност е много 
отговорна, активна и всеотдай-
на. Участва дейно, когато се 
организира и учредява Пенси-
онерски клуб на медицинските 
работници – клуб „Здраве”през 
2000 г. и е член на ръковод-
ството му. 

През 2006 г. сърцато се 
включва в гражданската по-
зиция „Да спасим „Тузлата” , 
където беше включено и сана-
ториалното училище „Йордан 
Йовков”, основано от Керанка 
Генчева. 

Атанаска Господинова, като 
пенсионерка, се включи много 
вещо в проведените два меж-
дународни форума „Българско 
наследство” през август 2015 
и 2016 г. По време на участи-
ето на Сдружение „Българско 

наследство”Балчик в Празни-
ка на село Лунка в Румъния, 
Атанаска Господинова получи 
грамота и подаръци за участи-
ето си в двете международни 
прояви от директора на МФ 
„Българско наследство” – г-жа 
Маруся Костова.

Димитър Господинов е ро-
ден през 1938 г. в село Сара-
гьол, Румъния. В Балчик е из-
вестен като най-авторитетният 
банков директор през години-
те. Работил е като икономист 
и директор в Консервната 
фабрика, в Елпром, в АПК, 
в БНБ точно, когато започва 
изграждането и финансирането 
на новия курортен комплекс 
„Албена”. Цели 12 години Ди-
митър Господинов работи като 
експерт в Световната банка в 
Москва, до пенсионирането си 
през 1989 г.

За град Балчик, и особено 
за родния квартал „Левски” 
той дава сърце и душа. Дълги 
години е председател на чи-

до 1959 г.
След закриване на околиите 

става управител на  „Двореца”, 
където почиват най-изявените 
културни дейци на България.

От 1963 г. е на работа в РПК 
като главен счетоводител. За-
вършва висшата школа на ЦКС 
София, със специалност „ Гл. 
счетоводител на потребителна 
кооперация”. От 1974 г. до 

пенсионирането си през 1986 
г. е заместник- председател на 
РПК Балчик.

С трудовата си дейност и 
опит, с изпълнението на пла-
новите показатели, спомага 
РПК „Наркооп”Балчик да бъде 
наградена от Държавния съвет 
на България със златен орден 
на труда. През този период 
Кооперацията изгражда собст-
вени сгради на територията 
на цялата община, дори и в 
най-малкото село - магазини, 
ресторанти, хлебозавод, про-
изводствена и складова база, 
административни с гради. 

През годините на своята 
трудова дейност Пенчо Тачев е 
изпълнявал различни общест-
вени, културни и просветни 
задачи: член на Окръжния 
комитет на профсъюза на тър-
говските работници и Общин-
ския съвет на профсъюзите в 
град Балчик. Награден е със 
златна значка за профсъюзна 
и кооперативна работа , медал 
„ Климент Охридски” от Дър-
жавния съвет на НРБ. Дълго-
годишен съдебен заседател и 
от 15 г. член на общинското 
ръководство на пенсионерите 
на Община Балчик.

Сем. Тачеви са номинирани 
за Общественици на 2016 г. по 
предложение на Общинския 
съветник Христо Н. Христов 
и пенсионери от град Балчик.

Следващият музикален поз-
драв на квартет „Добрич” бе за 
сем.Тачеви, техните деца, вну-
ци и правнуци и за избраните 
общественици през 2012 г., а 
именно: Петко Петков, Георги 
Андонов, д-р Иво Войчев, д-р 
Диана Малчева, Димка Мале-
ва/номинирана за втори път/; 
Ангел Събев, Веска Близнако-
ва и Евгения Добрева.

Номинация – Софка Кръсте-
ва

От 15 години се говори, с 
особена почит и уважение, 
за 15 жени – самодейки от с. 
Оброчище, които пеят в пен-
сионерския народен хор „Те-
кенски напеви”, с ръководител 
Софка Кръстева. Това са: Анка 
Петрова, Иванка Михайлова, 
Димитричка Ганчева, Станка 
Марулова, Кръстинка Илиева, 

на годината” в Балчик

Маруся Костова, гл.редактор на в-к „Балчиш-Маруся Костова, гл.редактор на в-к „Балчиш-
ки телеграф“, Румяна Калчева, номинирана за ки телеграф“, Румяна Калчева, номинирана за 
„Общественик на 2016 г.“, Николай Ангелов, „Общественик на 2016 г.“, Николай Ангелов, 
кмет на Община Балчик и председателят на кмет на Община Балчик и председателят на 
ОбС - Балчик Илиян Станоев.                                                               ОбС - Балчик Илиян Станоев.                                                               
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талищното настоятелство на 
НЧ „Васил Левски” Балчик, 
откъдето изразиха голямото си 
съжаление, че поради здраво-
словни причини не присъства 
на тържеството, за да го поз-
дравят лично. 

Съставът за популярни пес-
ни към НЧ „Паисий Хилендар-
ски 1870” Балчик, с диригент 
маестро Райко Тонев и коре-
петитор Марияна Тихолова, 
поздравиха сем.Атанаска и Ди-
митър Господинови и общест-
вениците на годината, избрани 
през 2014 г., а именно: Стамат-
ка Кирилова, Иван Радев, д-р 
Красимир Кръчмаров, Тодор 
Моралийски, Жени Михайло-
ва, сем.Бистра Велчева и д-р 
Михран Санджакян, Марияна 
Тихолова, Иванка Бързакова, 
Айхан Апти и Александър 
Танев.

Номинация – Румяна Кал-
чева 

От Състава за популярни 
песни бе номинира за „Об-
щественик на годината”г-жа 
Румяна Калчева. 

Сред балчиклии Румяна 
Калчева е известна като доско-
рошен главен библиотекар на 
Община Балчик, дългогодишна 
самодейка, отначало в кукле-
но-театралния колектив, после 
в хор „Черноморски звуци”, а 
сега в Състава за популярни 

песни.
Родена е на 27 октомври 

1948 г. Коренячка – балчиклий-
ка. Средното си образование 
завършва, естествено, в бал-
чишката гимназия. След това 
е приета в Държавния библи-
отекарски институт – София. 
През август, 1968 г. започва 
трудовата си кариера в НЧ 
„Паисий Хилендарски” – Бал-
чик за цели 40 години.

Тя няма да забрави дириген-
тите на Смесен хор „Черномор-
ски звуци” – Балчик: недости-
жимата Възкресия Деветакова, 
чаровната Веселина Симеоно-
ва и големият професионалист 
Анатолий Кисляков. Румяна 
Калчева участва и в ритуалния 
хор, който съществуваше към 
тогавашния Градски съвет на 
Балчик.

От 25 години Румяна Калче-
ва пее под диригентството на 
маестро Райко Тонев в Състава 
за популярни песни, спечелили 
много награди от фестивали и 
конкурси.

Румяна Калчева от ученичка 
участва в отбора по морски 
спортен многобой на Морски 
клуб – Балчик. Тя е национа-
лен състезател и с отбора си 
многократно е шампион на 
България.

Морски деятели, редакцията 
на в. „Балчишки телеграф”, 

колегите ѝ от библиотеката и 
Състава за популярни песни 
издигат кандидатурата ѝ за 
„Общественик на 2016 г.”.

Поздравът на квартет „До-
брич” бе специално за г-жа 
Румяна Калчева и за общест-
вениците на 2015 г., а именно 
Сава Мартинов, Илия Илиев, 
сем.Стефанка и Цветан Цо-
неви, Костадин Даскалов, д-р 
Румяна Бончева, Евдокия Ве-
ликова, Ерсин Исмаилов, д-р 
Христо Игнатов и сем. Диана 
и Илия Димитрови.  

Номинация – Никола Ан-
донов

Никола Андонов председа-
тел на Спортен клуб „Фурио-
зо” Балчик, който оживява и 
превъплъщава идеята да има 
последователи и изявени като 
него спортисти в тези непозна-
ти, но привлекателни спортове.

Инна Иванова  е  най-до-
брата спортистка на клуб „Фу-
риозо”. Тя е родена на най-
българската дата – 24 май. 
Ще навърши тази година 18 
години.  Родното ѝ място е 
Балчик. Тя бе избрана за „Лице 
на Балчик” през 2016 г., когато 
стана известна с първите си 
големи спортни успехи на 
международни състезания. 

Занимава се с кик бокс от 
преди пет години, от лятото 
на 2012 г. Получава сребърен 

медал от българското държав-
но първенство година след 
това, което много я стимулира 

да тренира с още по-големи 
усилия и ентусиазъм. 

Треньор от самото начало ѝ 
е Никола Андонов, председа-
тел на Спортен клуб „Фурио-
зо” Балчик. Той строго и загри-
жено следи нейното развитие и 
успехите в училище, които са 

съизмерими със спортните ѝ 
постижения.

Инна най-много цени сре-
бърния си медал от Европей-
ското първенство по кик бокс в 
Испания през 2015 г. и златото 
от Европейското по муай тай 
през 2016 г.

През 2016 г. става първа и 
на държавното състезание по 

кик бокс, след това втора на 
друго държавно състезание по 

кик бокс и първа на Европей-
ско по муай тай в Румъния.

Само преди дни Инна Ива-
нова спечели златно отличие 
от Държавното първенство на 
Българската конфедерация по 
кикбокс и муай тай /БККБМТ/. 

Още от миналата година 
Инна Иванова желае да победи 

шуменката Полина Галинова 
при жените в категория до 60 
кг. Успя тази година в Нова 
Загора на 5 февруари и сега 
са квит.

Инна Иванова, като първа 
на Държавното първенство по 
муай тай, бе на спортен лагер, 
който е подготовка за Светов-
ното първенство по муай тай 

в Тайланд през месец март.
Тя е избрана да бъде част от 
националния отбор, който ще 
представи България на това ви-
соко престижно азиатско със-
тезание, поради което не можа 
да присъства на церемонията 
„Общественик на 2016 г.” 

Естествено, наградата на 
Инна е награда за целия клуб и 
бе връчена на треньора Никола 
Андонов, който има най-голя-
ма заслуга за успехите на „Фу-
риозо”, с пожелание неговата 
ученичка да се върне победно 
от световното първенство и 
да има още такива ученици и 
награди.

Всички избрани досега об-
щественици бяха поздравени 
от балчишката певица Невена 
Димитрова, известна от теле-
визионния формат „Гласът на 
България”.

За доброто настроение, след 
официалната част, грижа има-
ше DJ Илиян, както и персо-
налът на ресторант “Ел Сим-
патико”, със собственик Ваня 
Донева и управител Ташко 
Колев, които бяха подготвили 
отбрани коктейлни вина, без-
алкохолни напитки и изтънче-
ни ястия от тяхната известна 
по цялата крайбрежна алея на 
Балчик кухня на изненадите.

  
Георги ЙОВЧЕВ 

Председателят на ОбС - Балчик Илиян Председателят на ОбС - Балчик Илиян 
Станоев връчва грамота на сем.Господинови, Станоев връчва грамота на сем.Господинови, 
която приема съпругата Атанаска Господи-която приема съпругата Атанаска Господи-
нова, защото Димитър Господинов отсъства нова, защото Димитър Господинов отсъства 
по здравословни причини. по здравословни причини. 
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Народен хор „Текенски напеви“ от с.Оброчище, Община Балчик, с р-л Софка Кръстева, беше Народен хор „Текенски напеви“ от с.Оброчище, Община Балчик, с р-л Софка Кръстева, беше 
поздравен за своя юбилей - 15 години от основаването на хора и всички получиха книгата „Бре-поздравен за своя юбилей - 15 години от основаването на хора и всички получиха книгата „Бре-
гове“ на Лит.клуб „Йордан Кръчмаров“ към НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик. Софка гове“ на Лит.клуб „Йордан Кръчмаров“ към НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик. Софка 
Кръстева бе номинирана за „Общественик на 2016 г.“                               Фото: Венци Димитров Кръстева бе номинирана за „Общественик на 2016 г.“                               Фото: Венци Димитров 

Председателят на ОбС - Балчик Илиян Председателят на ОбС - Балчик Илиян 
Станоев връчва грамоти на номинираните Станоев връчва грамоти на номинираните 
„Общественици на 2016 г.“ сем. Станка и „Общественици на 2016 г.“ сем. Станка и 
Пенчо Тачеви.              Фото: Венци Димитров Пенчо Тачеви.              Фото: Венци Димитров 

Сем. Савина Мартинова и Никола Андонов Сем. Савина Мартинова и Никола Андонов 
позират с грамотите за „Общественици на позират с грамотите за „Общественици на 
годината“, връчени на Никола Андонов и Инна годината“, връчени на Никола Андонов и Инна 
Иванова от Спортен клуб „Фуриозо“. Иванова от Спортен клуб „Фуриозо“. 
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