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“ОБЩЕСТВЕНИК НА ГОДИНАТА - 2017” - 
ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ 

С едноминутно мъл-
чание бяха почете-

ни обществениците, 
които вече не са сред 

живите: Атанас Ва-
силев /учител, кул-

турен и спортен де-
ятел, журналист от 
Балчик/, Йордан Ко-
лев /дългогодишен 
учител и заместник-
директор на учили-
ще „Георги Сава Ра-
ковски” в с.Сенокос, 
Стефан Павлов, от 
с.Оброчище, бивш 
председател на Об-
щински съвет Бал-
чик, Иван Чернев 
– художник, сътруд-
ник на балчишките 
медии като карика-
турист, художник 
и съветник; Мирко 
Мирков – почетен 
гражданин на Бал-
чик; Георги Горчев 
– художник на лого-
то на вестник „Бал-
чишки телеграф”, 
„Общественик на го-
дината”, Междуна-
родния форум „Бъл-
гарско наследство”и 
списание „Форум”; 
Сава Мартинов, ос-
новоположник на 
Пенсионерски клуб 
№1, дългогодишен 
ръководител на со-
циалната дейност в 
Общината.       /Б.Т./

М л а д и я т  п е ве ц 
Мартин Кръстев 
поздрави с песента 
„Ако мога“ удосто-
ените със званието 
„Общественик на го-
дината“ спортисти: 
Живко Господинов, 
Валентин Андреев 
/2017 г./, Инна Ивано-
ва, Никола Андонов, 
Айхан Апти, Стоян 
Георгиев, Десислава 
Андреева и Андриан 
Андреев  /от по-пред-
ните години/   

Писателката Цонка Сивкова подари свои книги на оперните солисти от 
Варна Вяра Железова и Валерий Георгиев, които пяха под нестихващи апло-
дисменти за благодарната публика повече от 30 минути.   

Едноминутно мълчание за помен

Номинациите за 
„Общественик на 
2016 година” в Об-
щина Балчик започ-
наха с Водосвет за 

здраве - за ръковод-
ството на Община 
Балчик и Общински 
съвет Балчик, за ме-
диите в град Балчик, 

за всички настоящи 
и бъдещи носители 
на званието „Об-
щественик на годи-
ната”. Водосветът 

отслужиха  свеще-
ноиконом Стратия 
Александров и све-
щеник Тодор Тодо-
ров.                      /Б.Т./

Водосвет за живите

Номинациите са традиционни 
за Община Балчик

За девета поредна 
година кметът на 

Община Балчик г-н 
Николай Ангелов и 

главният редактор 
на вестник „Балчиш-
ки телеграф” госпо-
жа Маруся Костова 
връчиха награди на 
социално значимите 
активни личности 
на Община Балчик, 
които са с най-голе-
ми заслуги през 2017 
година за издигане 
просперитета на Об-
щина Балчик.    /Б.Т./

Съставът за популярни песни към НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ гр.Балчик, 
с р-л маестро Георги Събев и корепетитор Марияна Тихолова, поздрави с две 
песни номинираните от техния състав колеги и приятели Георги Мирчев и 
Симеон Николов. 

Фотографии на стр.4 и 5: Павлина Полихронова, 
Юлита Христова и Венцислав Димитров 


