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Възпоменателна снимка на номинираните общественици с организаторите на събитието – Стефан
Павлов /председател на ОбС/, Николай Ангелов /кмет на общината/ и Маруся Костова /гл. редактор
на в-к „Балчишки телеграф”/                                                                    Фото: Антония КОСТОВА

Залата на р-т „Ел Симпатико” бе препълнена с желаещи да присъстват
на номинациите “Общественик на годината”       Фото: Ваня РОГОВА

След изобилието от ма-
сови прояви в областта на
изкуството през горещото
балчишко лято, след мно-
гобройните народни и
църковни празници, орга-
низирани и много посете-
ни през есента, след Ко-
ледните и Новогодишни
празненства и концерти,
вълненията в Балчик не
стихват и през бялата зи-
ма. Така в леденостуде-
ния, но толкова слънчев и
поради това красив ден на
29 януари в ресторант „Ел
Симпатико” се проведе
поредният празник – но-
минации за „Обществе-
ник на годината – 2010”
на Община Балчик. Това
събитие се провежда за
втори път и дай, Боже, да
се превърне в традиция.
Номинациите са идея и се
организират от в.”Балчи-
шки телеграф”, а се осъ-
ществяват с щедрата фи-
нансова и морална подк-
репа на ОбС и ОбА Бал-
чик, с личната заслуга на
председателя на ОбС Сте-
фан Павлов и кмета Ни-
колай Ангелов.

рани общественици от
Общината. Това са хора-
та, участвали активно в
различни сфери на обще-
ствения и културен живот
на Общината, чиито про-
яви са отразени във
в.”Балчишки телеграф” и
в.”Балчик”, показани сега
с видеоматериал.

Някои от тях ще полу-
чат награда за втори път,
което говори, че дейност-
та им за създаване и ут-
върждаване на гражданс-
кото общество е станала
още по-активна.

През тази година, както
и през последните двана-
десет години, под ръково-
дството на диригента Ва-
лентина Георгиева смесен
хор „Черноморски звуци”
се изявява на родния поди-
ум и в чужбина. На 29 ок-
томври и 1 ноември. на му-
зикалния конкурс „Прага
Кантат” хорът спечели два
медала – златен за фолк-
лорно изпълнение и сребъ-
рен за песен на смесен хор.
Любовта към музикалното
хорово изкуство и подкре-
пата на Общината и мест-

ните медии е очевидна. За-
това първата номинация бе
за диригента Валентина
Георгиева, която и минала-
та година беше номинира-
на. Тя получава грамота и
плакет.

На страниците на
в.”Балчишки телеграф” и
в.”Балчик” ще видите
колко много изяви има
10-годишният клуб
„Здраве” с председател
Тодорка Харизанова.
Членовете на клуба се
множат и инициативите –
също. Най-активен е пре-
дседателят Т.Харизанова,
която е член и на клуб
„Здравец” и на Общинс-
кия пенсионерски хор.

Получава грамота за
втори път и поздравление
от организаторите –
в.”Балчишки телеграф”,
ОбА и ОбС.

Сава Тихолов е неизме-
нен организатор на голе-
мите мероприятия от об-
ществен характер в Об-
щината, медиен модера-
тор, автор на сайта Балчик
инфо, имащ местна и ме-
ждународна значимост и
известност. От повече от
десетилетие е диригент на

фолклорния хор „Добру-
джанки” към ч-ще „В.Ле-
вски” Балчик.

Получава грамота и по-
здравление от в.”БТ”,
ОбА и ОбС.

Своите обществено –
политически позиции на
активен гражданин и жур-
налист във в.”Балчишки
телеграф” Ирена Илиева
изразява с множество ста-
тии, отразяващи активно-
то и отношение към про-
блемите на Балчик. Тя
продължава да пише. Го-
това за печат е и първата
и книга със стихове.

Тя получи грамота и по-
здравление от в.”БТ”,
ОбА и ОбС.

Многократно воден от
своята активна гражданска
позиция Иван Малев пише
във в.”БТ” за политическа-
та просвета на младите хо-
ра, за ангажирането им в по-
литиката на града и държа-
вата, за създаването на ак-
тивно младо гражданско съ-
словие, на което по-възрас-
тните да могат да разчитат.
Затова е написал над 50 ста-
тии и продължава да пише.

Иван Малев получи грамо-
та от в.”БТ”, ОбА и ОбС.

В активния обществен
живот на града неизмен-
но присъства името на
Пенка Димитрова, която
активно членува в клуб
„Хинап”, в клуб „Здра-
вец”, в Състава за попу-
лярни песни и в Литера-
турния клуб „Й.Кръчма-
ров”. Подготвена е за пе-
чат и първата и книга със
стихове. Тя получи грамо-
та и подаръци от в.”БТ”,
ОбА и ОбС.

Пеньо ПЕНЕВ е най-ак-
тивният член, организа-
тор и основоположник на
клуб „Хинап”. Той беше
следващият номиниран.

От Клуба на учителите –
пенсионери бяха излъчени
Иванка Иванова - секретар
на клуба, основоположник
и активен член на клуба, дя-
сната ръка на председателя
Керанка Генчева; Иванка
Атанасова - активен член,
основоположник и призна-
та поетеса на Клуба на учи-
телите. Двете получиха гра-
моти и подаръци.

Димка Малева е осново-
положник и неизменен пре-
дседател и методист на клуб

„Здравец”. Постиженията
му са на най-високо нацио-
нално равнище и е сред пър-
вите най-добри десет клу-
ба в страната. Клубът си
има свой химн и свое място
даже сред номинираните в
конкурса „Спортист на го-
дината”. Всичко това е зас-
луга най-вече на Димка Ма-
лева. Тя получава тази годи-
на грамота за дейността на
клуб „Здравец”, а миналата
година беше отличена с гра-
мота и плакет за работата на
клуб „Хинап”.

Най-активният член на
клуб „Здравец”, благода-
рение на която наградите
на клуба се увеличават, е
Пенка Велчева, която въ-

преки годините си напра-
ви шпагат пред официал-
ните лица и така получи
наградата си. Тя е и акти-
вен член на фолклорния
хор „Добруджанки” към
ч-ще „В.Левски” Балчик.

Данаил Караджов –
кмет на с.Оброчище. Ак-
тивен общественик. В Об-
рочище се проведе отли-
чно организираното от не-
го Държавно първенство
по спортно ходене. Изве-
стен в цяла Европа е Фес-
тивалът за църковна музи-
ка” Св.Атанасий” в с.Об-

рочище. Хорът за църков-
но пеене изнесе великоле-
пен коледен концерт в
Балчик. За активната си
обществена дейност, коя-
то не се изчерпва само с
това Данаил Караджов по-
лучава грамота и поздра-
вление от БТ, ОбА, ОбС.

За активното гражданс-
ко отношение на местната
медия в.”Балчик” има най-
голяма заслуга главният ре-
дактор Албена Иванова.
Вестникът има 50-годишна
история и през последните
години се превръща в мяр-
ка за обществено съзнание
и социално поведение.

Албена Иванова получи
грамота и поздравление

от конкурентния вестник
„Балчишки телеграф”,
ОбА и ОбС.

В центъра на кв.”Левс-
ки” никой не вярваше, че
гарнизонният стол ще се
превърне в такъв модерен
и необходим за граждани-
те на Балчик – супермар-
кет „Фреш”. Това стана
възможно благодарение
на семейството и усилия-
та на управителя Юлиян
Пачев. Наградата получи
представителка на младо-
то поколение във фирма-
та „Фреш”.

И тази година железни-
те момчета от СКЛА „Чер-
но море -2005” се предс-
тавиха блестящо и доне-
соха куп златни, сребърни
и бронзови медали за на-
шия град чак от далечна
Канада. Заслуга за това
имат техният треньор Ан-
дриан Андреев и негова-
та съпруга Десислава Ан-
дреева – спортен мени-
джър на клуба. Тя получи
грамота и поздравление
от ОбА, ОбС и в.”БТ”.

Номиниран бе Станис-
лав Николов – дългогоди-
шен директор на ОУ
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий” Балчик, който акти-
вно работи с родителска-

та общественост. Активен
член е и на клуб „Хинап”
и ръководството на ч-ще
„П.Хилендарски” Балчик.

Галина Гавраилова е ху-
дожествен ръководител на
танцовия състав „Весе-
лие”, който тази година от-
беляза 5 години с велико-
лепен концерт. Танцовият
състав има много награди
и стана неизменна част от
художествените състави,
без които не може нито ед-
но обществено мероприя-
тие. Галина Гавраилова по-
лучи  плакет от кмета на

Общината Николай Анге-
лов.

Дейността на ОДК е не-
изменно активна и пълно-
ценна. И така трябва да
бъде – защото ОДК е ръ-
ка за ръка с училищата и
всички институции, за да
бъдат възпитани децата
като наше гордо бъдеще.
И тази година бе отличе-
на дейността на Тинка
Сивриева – директор на
ОДК Балчик.

Най-активната краевед-
ска дейност в нашата об-
щина се дължи на стара-
нието, търпението и голе-
мия ентусиазъм, които
Цонка Сивкова проявява в
търсенето на родните ко-
рени, в съхраняването на
родовата памет и в проя-
вата на българщина.

Цонка Сивкова е автор на
4 книги и има подготвена
още една. Тя получава гра-
мота от ОбА, ОбС и в.”БТ”.

Последният от номини-
раните бе Райко Тонев -
диригент на Състава за
популярни песни Балчик
от две десетилетия.  С
множество награди и пре-
красни концерти маестро
Райко Тонев радва балчи-
шката общественост.

Той получи плакет, грамо-
та и подаръци от ОБС, ОбА
и в.”Балчишки телеграф”.

При получаването на на-
градите номинираните бла-
годариха с развълнувани
слова и поезия, която в оп-
ределени моменти беше до-
ри в повече, но приета ра-
душно от присъстващите.

Празникът продължи с
наздравици, с почерпка от
изисканата обилна швед-
ска маса, спретната от
сръчните домакини на ре-
сторант „Ел Симпатико”.

С музика и веселие се
продължи от обяд до ве-
черта, с очакването, че и
пролетта ще бъде насите-
на с празници и с надеж-
дата, че обществениците
ще се множат, защото об-
ществото е подготвено да
създава такива хора.

/Б.Т./

В остъклената зала на
ресторант „Ел Симпати-
ко”, с приказния излет
към морето и курортите,
се събраха повече от 150
гости – номинираните
кандидати, миналогодиш-
ните номинирани, общес-
твеници, активни предс-
тавители на пенсионерс-
ките клубове, на читали-
щните състави, сътрудни-
ци на в.”Балчишки телег-
раф”, общественици от
Общината. Заслужава
внимание специалното
участие на кмета на Об-
щината Николай Ангелов
и съпругата му д-р Мал-
чева и на председателя на
ОбС Стефан Павлов.

Тържеството откри г-жа
Маруся Костова, която пре-
дстави и музикалното учас-
тие на цигулка и флейта – Бо-
яджиева – Ганчев от Добрич
и струнен квартет „Алегро”
от гр.Варна, които изпълни-
ха популярна класическа му-
зика и създадоха подходящо
настроение, по-късно про-
дължено от Състава за попу-
лярни песни, с диригент
Райко Тонев.

Последва представяне-
то на двадесетте номини-

Плакет, грамота и подаръци получи маестро Райко Тонев като диригент
на Състава за популярни песни Балчик, който го ръководи повече от 15

години. Маестрото получи  поздравление от всички организатори -
председателя   Ст. Павлов, кмета Н. Ангелов и М. Костова от “Б.Т.”




