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На 16 март 2019 г. балчиклии ще посочат кои са 
най-активните граждани на Общината

 “Обществениците на 2017 година”                                                                                  Фото: Георги ЙОВЧЕВ 
На 16 март /събота/ от 
13.00 ч. в ресторант 
„Ел Симпатико” Балчик 
ще се проведе за десета 
година номиниране на 
активните личности в 
Община Балчик, допри-
несли за издигане авто-

ритета ѝ в национален 
и международен мащаб. 
В крехкото гражданско 
общество на Балчик е 
важно да се отличат пър-
вите, лидерите, от които 
ще се очаква да оглавят 
и бъдещи значими изя-

ви.
Събитието е по идея 
наг-жа Маруся Костова, 
гл. редактор на вестник 
„Балчишки телеграф” и 
е под патронажа на кме-
та на Община Балчик 
г-н Николай Ангелов и 

председателя на ОбС 
Балчик г-н Илиян Ста-
ноев. 
Тържеството винаги за-
почва с водосвет за жи-
вите настоящи и бъдещи 
„Общественици на годи-
ната”, който се отслужва 

от свещеноиконом Стра-
тия Александров и йерей 
Тодор Тодоров.
С едноминутно мълча-
ние се почитат почина-
лите общественици.
С културен анонс, осигу-
рен от г-н Сава Тихолов, 
започва номинирането.
Тази година предложе-
ните са:
1. Петър Гатев – 96 г. 
фронтовак от Втората 
световна война;
2. Христо Гаврилов – 91 
г. дългогодишен самоде-
ец в с.Дропла, автор на 
книгата за историческо-
то преселване на бълга-
ри от Северна Добруджа 
„По пътеките на споме-
ните”.
3. Добри Неделчев – Бай 
Дока, дългогодишен 
самодеец, станиник на 
Коледарска група, пове-
че от 40 години,  мно-
гократен спасител на 
Йордановденския кръст 
в морето на Балчик.
4. Галин Ганчев – из-

вестен акордеонист.  
Дългогодишен само-
деец в читалищата на 
с.Дропла, с.Стражица, 
с.Оброчище и с.Гурково. 
Водещ музикант на 
Международния форум 
„Българско наследство”, 
който се провежда в 
Балчик. 
5. Семейство Мария и 
Румен Георгиеви. Дъл-
гогодишни самодейци в 
хоровете и театралния 
състав на НЧ „Паис-
ий Хилендарски 1870” 
Балчик. Г-н Р.Георгиев 
е почетен гражданин на 
побратимения на Балчик 
румънски град Бран.
6. Евстати Хадживаси-
лев – ветеран- спортист, 
носител на много награ-
ди от национални и меж-
дународни състезания 
по МСМ /морски спор-
тен многобой/; дългого-
дишен хорист в „Черно-
морски звуци” и Състава 
за популярни песни.
7.Вяра Кръчмарова – са-

модеец, дългогодишен 
участник в три хорови 
формации на град Бал-
чик, активист на клуб 
„Здраве”.
8.Светлана Лазарова –
изявена детска учителка, 
която прилага високо-
квалифициран иновати-
вен труд при обучението 
и възпитанието на де-
цата от Детска градина 
„Знаме на мира”Балчик.
9. Александър Славчев 
– млад, комбинативен, 
трудолюбив и успешен 
състезател и треньор в 
Морски клуб Балчик.
10. Мартин Пенев – сту-
дент в НСА София. Из-
явен спортист с високи 
постижения по ветро-
ходство. През лятото е и 
треньор на малките деца 
в Морски клуб Балчик. 
11.Здравко Димитров – 
учител по физкултура, 
треньор в СКЛА и със-
тезател с много нацио-
нални и международни 
отличия.                     /БТ/

Възрастните хора още се поддават на телефонни измами
На 27 февруари, след 
проведени оператив-
но издирвателни меро-
приятия и процесуално 
следствени действия 
за противодействие на 
телефонните измами е 
установен и задържан 
криминално проявен  
35-годишен мъж от с. 
Ново село, обл. Русе. 
Операцията е проведе-
на от служители на ОД 
МВР-Добрич, ОДМВР-
Плевен и ОДМВР-Русе, 
под ръководството на 
ГДНП.
В хода на работа е уста-
новено, че към момента 

задържаният е съпри-
частен към четири из-
мами на територията на 
ОДМВР-Добрич като 
куриер, както и  още две, 
извършени на терито-
рията на Северна Бъл-
гария на стойност от 18 
000 лева.
Измамите в ОДМВР-
Добрич са осъществени 
по схемата – оказване 
на помощ на полицията 
с цел залавяне на извър-
шители на телефонни 
измами.
На 22 февруари 77-годи-
шен мъж от град Добрич 
се тъжи, че е получил 

такова обаждане на до-
машния си телефон и е 
предал сумата от 6 800 
лева.
Около 16:40 часа на съ-
щата дата е получен сиг-
нал от 78-годишна жена 
от град Добрич, която е 
предала сума в размер 
на 3 165 лева.
Пак на 22 февруари, око-
ло 20:00 часа, се тъжи 
86-годишна жена от град 
Добрич, която е предала 
сумата от 2 000 лева, 1 
000 евро, 500 щатски 
долара и около 5 грама 
златни накити.
На 27 февруари, око-

ло 16:40 часа, жена на 
78-години сигнализира, 
че е обект на телефонна 
измама, като е предала 
сумата от 17 500 лева.
На 27 февруари при ре-
ализиране на специа-
лизирана полицейска 
операция на терито-
рията на ОД-МВР Русе 
е установен куриерът, 
35-годишен мъж, който 
е задържан.
Работата по установява-
не и документиране на 
цялостната престъпна 
дейност на задържания 
продължава под надзора 
на прокуратурата.

Общинската организация на Съюза на инвалидите в 
България /СИБ/ отчете своята работа за 2018 година
На 07.03.2019 г прове-
дохме годишното от-
четно събрание на клуб 
„Св. Марина“ Балчик 
към СИБ.
Наши гости 
бяха:Надежда Дими-
трова- регионален ко-
ординатор на СИБ от 

Добрич, Иванка Бърза-
кова-общински съвет-
ник и д-р Салбашан-гл.
лекар на МБАЛ Балчик.
Отчетохме работата си 
за 2018 г.Запознахме 
членовете с новите за-
кони и разпоредби, ка-
саещи хората с увреж-

дания. Приехме план за 
работата ни през 2019 г.
Набелязахме меропри-
ятия за честване 30 год. 
от учредяване на СИБ.

Деспина Маринова
 Председател на ОО 
на СИБ за гр.Балчик

Още едно мило дарение на бебешки дрешки

Още едно много мило да-
рение на бебешки дрешки. 
Този път то идва от град 

Балчик. Лично Цветелина 
Ангелова ми го предаде 
днес. Цвети е майка на две 

деца и наскоро ми писа, 
че желае да направи това 
дарение за дете от наше-
то село. Сама тя е дете на 
българевци. Цвети е дъ-
щеря на Nikolay Angelov.
Усетих желанието и до-
брото сърце на Цвети още 
щом я видях. 
Благодарим и от сърце! 
Цвети, гордеем се с теб! 
С дрешките ще подпомог-
нем майка в нужда. 
Радвам се, че доброто, 
което преди дни споделих 
за една моя приятелка от 
Благоевград, която също 
дари дрешки се оказа за-
разно. 
Доброто винаги побежда-
ва! 

Мая Чолакова 
с.Българево, 

общ.Каварна

Седем години от смъртта на отец Марин Петров

На 9 март 2019 г. се на-
вършиха седем години 
от смъртта на о.Марин 
Петров, който служи в 
с.Змеево, Добричка Ду-
ховна околия. През 2004 
г. на 56 години отец Ма-
рин завършва паралел-
ния двугодишен курс 
на Софийската духовна 

семинария „Св. Йоан 
Рилски Чудотворец“. Ръ-
коположен за свещеник 
от Негово Високопреос-
вещенство Варненския 
и Великопреславски 
митрополит г-н, г-н д-р 
Кирил през 2005 г. и е на-
значен да обгрижва села-
та от Добричка духовна 

околия - Змеево, 
Дропла, Сено-
кос, Кремена и 
Пряспа.
Отначало като 
мирянин, по-
късно като све-
щеник служеше 
на Бога и паство-
то си с ревност, 
в с е отд а й н о с т 
и любов. Тихо, 
скромно, висо-
коотговорно и 
безкористно той 
и з п ъ л н я в а ш е 
своя пастирски 
дълг. Поради 
неуспешна опе-
рация на очите 
зрението му сил-
но намаля и по-
следните две го-
дини не можеше 
да служи св. Ли-
тургия, за което 
много скърбеше. 
Въпреки здра-

вословните си проблеми 
отец Марин за последни-
те три години спомогна 
за изграждането на два 
нови храма в с. Дропла 
и с. Сенокос, както и за 
основен ремонт на църк-
вата и църковната къща 
в с. Змеево. За усърдно 
служение през 2011 г. 

отец Марин бе отличен с 
офикия ,,протойерей”.
Можем да кажем, че за 
краткото време на слу-
жението си отец Марин 
съгради три земни хра-
ма, където християните 
да се молят и прославят 
Бога, а заради духовните 
му трудове Сам Господ 
му устрои неръкотворен 
храм в небесното цар-
ство, където отец Марин 
да Му служи, да Го про-
славя и да се наслаждава 
на райското блаженство. 
За отец Марин е валидна 
изповедта на св. апостол 
Павел: ,,С добрия подвиг 
се подвизах, пътя свър-
ших, вярата опазих” (2 
Тим. 4:7).
Затова и сега о. Марин 
пребивава в онази ра-
дост, с която и апостолът 
бива сподобен - радост, 
каквато „око не е виж-
дало, ухо не е чувало и 
човеку на ум не е идвало 
това, що Бог е приготвил 
за ония, които Го обичат“ 
(1 Кор. 2:9).
Почивай в мир, отец Ма-
рине! Ти остави светъл 
пример за всички нас! 
Бог да упокои душата ти! 

Енорийски свещеник 
Георги ПЕТКОВ

Около 60 хиляди лева са 
нужни за ремонт на храм 
„Св. Великомъченик 
Георги Победоносец“ 
в Балчик. Църковното 
настоятелство обявява 
дарителска акция за 
набиране на средства, 
които ще се вложат в 

неотложни дейности.
Част от парите са 
събрани и тези дни се 

пристъпва към обновяване на покрива, дограмата и освежаване на интериора.
Иконом Стратия Александров отправя апел към всички боголюбиви 

православни християни на Балчик за финансова помощ.
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Църковно настоятелство при 
храм “Св. Великомъченик Георги Победоносец” гр. Балчик


