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На 22-23 февруари 2016
г. в Грандмол ''Варна'' се
проведе 3-ият турнир от ве-
ригата ''Шах класик''. Учас-
тваха 23 човека от Варна,
Добрич, Шумен и Балчик.
Турнирът се проведе в 6
кръга.Контролата за игра
беше 60 мин + 30сек. на ход.
Една партия продължаваше
средно между 2-3 часа.

За два дни трябваше да
се изиграят 6 партии. По 3
на ден.Изключително голя-
мо беше умственото и фи-
зическо натоварване.

На това състезание учас-
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Христина Сивкова (председател на клуб  №1) , Ангел Събев (председател на
ОбС на пенсионерите в община Балчик), приятели и колеги от клуба  честитят
90-годишния юбилей на Илия Илиев (Илюшата).    Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

ИЛИЯ АСЕНОВ ИЛИ-
ЕВ – офицер от запаса, ма-
йор от ВВС. Роден и изра-
снал в родния си град Бур-
гас. Учи в Средно техниче-
ско училище, а след това с
конкурсен изпит е приет
като юнкер в Първия ви-
пуск на техническия отдел
на първото открито в Бъл-
гария Военно-въздушно
училище - София.

През 1948 година е про-
изведен в офицерски чин
подпоручик с диплома за
завършено висше образо-
вание по специалността „ав-

томеханика”.  Служи в Бал-
чишкото военно летище от
1948 до 1956 година.

Същата година премина-
ва в запаса с чин майор. По-
стъпва в отдел „Земеделие”
при тогавашния Балчишки
околийски съвет като отго-
варя за автотранспорта и
селскостопанските машини
в околията.

През 1958 г. е назначен
за заместник-директор по
техническите въпроси в
Околийския промишлен
комбинат. По-късно, от
1960 до 1965 година учи-

телства в град Балчик, ко-
гато се свързва с брак за
известната учителка по
френски език в Балчишка-
та гимназия Стефка Стефа-
нова.

Всички харесват тяхното
семейство. Нея наричат с
традиционното име – Фран-
сето, а него с галеното
Илюша. Имат една дъщеря
– дългогодишната учител-
ка по български език и ли-
тература Ирена Илиева и
двама внуци.

През 1966 г. Илия Или-
ев е назначен за заместник

– директор по производст-
вените въпроси в градския
промкомбинат. През 1970 г.
е пак на ръководна длъж-
ност – заместник – дирек-
тор в Завода за захватни ус-
тройства в Балчик към Дър-
жавно стопанско обедине-
ние „Строителна техника”
София. От 1977 до 1985 г е
главен механик в Рудник
Балчик, откъдето се пенси-
онира. Животът му е пълен
със спомени, приятели, ко-
ито много оредяват, защо-
то не всички са като него –
с желязно здраве и над 90
години.

Най-хубавите му изживя-
вания са с внуците, дъще-
рята и приятелите от двата
клуба – Клуб № 1 на улица
„Дионисополис” и клуба на
улица „Черно море”.

На дъщеря си с неизмен-
ното си чувство за хумор
заявява, че от върха на сво-
ите изживени 90 години го-
ренаписаното от нея е ху-
баво за прощална реч.  А
приятелите му са му обе-
щали и написали протокол-
че ракията, виното и агне-
то са от тях, ако ги покани
на 100-годишнината си. Ре-
дакционният екип издига
кандидатурата на Илия
Илиев за „Общественик на
2015 година”

                                /Б.Т./

Райчо Милев - Професора  класиран в турнира
“Шах класик”                 Фото: Кр. КИРЧЕВ Пламен Петров с трето

място в турнира “Шах
класик”.

Фото: Кр. КИРЧЕВ

тваха и двама представите-
ли на ШК "БАЛЧИК” -Пла-
мен Петров /доказан турни-
рен боец/и младата надежда
на клуба Райчо Милев-
''Професора''/13г./Двамата
играха страхотно.

Пламен отново показа
своя авторитет.

Успя да постигне 3.5т. ,ко-
ето му отреди и призовото
3-то място в неговата гру-
па. За Райчо това беше де-
бют на състезание от такъв
ранг, но той се показа като
истински боец. Игра с 6-ма
опитни играчи и успя да по-

стигне две победи. Следва-
щото участие на представи-
тели на клуба ще бъде на 27-
28 февруари 2016 г ., кога-
то в Балчик ще се проведе
1-ви Мемориал в памет на
нашия добър приятел Ти-
хомир Енчев. Начало на
турнира е в 10 ч. в залата на
ШК''БАЛЧИК''.

Красимир КИРЧЕВ
Председател
ШК „Балчик”
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На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 февруари 2016 година от 9.00 часа, в залата на
общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при
следния                                                             Д н е в е н  р е д:

1. Даване на съгласие община Балчик да членува в организация за управление на туристически район
(ОУТР) с наименование „Организация за управление на варненски черноморски туристически район".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Определяне на представител на община Балчик в Общото събрание на Сдружение „Асоциацията

на общини със селища и територии на културно-историческо наследство" (АОСТКИН).
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Даване мандат на кмета на община Балчик за участие в заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК-Добрич.                                            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за отдаване под наем на помещение, находящо се в „МЦ І" ЕООД град Балчик, за
зъботехническа дейност, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Предложение за отдаване под наем на павилион, находящ се в ОУ „Антим І" град Балчик, чрез

провеждане на публичен търг с тайно наддаване.         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Предложение за отдаване под наем на павилиони, находящи се на алея „Двореца" град Балчик,

чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7.  Предложение за удължаване срока на договора за възлагане управлението на „Медицински център І- Балчик" ЕООД.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Избор на управител на „Медицински център І- Балчик" ЕООД.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Отпускане на помощи за военноинвалиди.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за отпускане на финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

11. Предложение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Ефективна  общинска
администрация Балчик" финансово подкрепен от ОП "Административен капацитет".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
12. Одобряване на ПУП-Парцеларен план.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
13. Продажба чрез търг на фурна с прилежащо дворно място в с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
14. Приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

община Балчик, 2015 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Отдаване под наем на Паркинг "Двореца" гр. Балчик и 50 броя паркоместа по алея "Ехо" /от летен
кинотеатър до паркинг "Двореца"/ и 40 бр. паркоместа по ул. "Албенски път" /от паркинг "Двореца" до
кръстовището/ гр. Балчик, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
16. Освобождаване на д-р Иво Войчев от длъжността управител на „МБАЛ" ЕООД Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
17. Разни

Атанас Жечев,
Председател

на ОбС-Балчик
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Българският бизнес-
мен Владимир Баланов
желае да подари на Бъл-
гария остров в Тихия
океан с размера на Бел-
гия, съобщи "24 часа".

Става дума за остров, об-
разувал се през 2012 г. от пем-
зата на изригнал подводен вул-
кан близо до Нова Зеландия.

Евентуалното му присъ-
единяване към държавата
ни ще увеличи територия-
та й с 27 хил. кв. км, което е
1/4 от сегашната й площ, ще
ни осигури морска зона,
богата на икономически
изгоди, с площ от над 200
мили в Тихия океан.

"Той (островът) има ед-
на 3-километрова зона.
Другата, която е иконо-
мическата зонa, е 200 ми-
ли или това са приблизи-
телно 780 кв. км.площ.
Акваторията на Черно
море е едва около 480 кв.
км.", казва българинът.

Баланов е изпратил доку-
ментите до правителството
и Министерството на вън-
шните работи на страната
още преди 3 месеца. От
Външно обаче са му отка-
зали дарението и сега биз-
несменът се е обърнал към
президента. Ако и Плевне-
лиев, и правителството от-
кажат дарението, бизнес-
менът ще използва остро-
ва за източник на полезни
изкопаеми и инертен мате-
риал, а България ще се ли-
ши от възможността да
увеличи площта си с 27 хил.
кв. км. Владимир Баланов
е икономист и юрист по об-
разование. Той се занима-
ва с бизнес от 1989 г. и разб-

рал за плаващия остров до
Нова Зеландия съвсем слу-
чайно от интернет. Оказа-
ло се, че подобни образу-
вания са ничия собстве-
ност, докато някой не пре-
дяви претенции към тях.

Българинът незабавно
съставя експедиция, коя-
то тръгва от Аржентина
и през юни 2013-а поста-
вя вимпел на своята фир-
ма на острова. В начало-
то на тази година той ус-
пява да защити правото
си на собственост върху
30-те хиляди кв. км. в Ти-
хия Океан, оценени на
повече от 5 трилиона до-
лара.

Заради данъците обаче
бизнесменът е принуден
да регистрира острова на
офшорна фирма.

Той иска да дари тери-
торията на страната ни, за
да може тя да се сдобие с
изключителна икономи-
ческа зона в Тихия океан.

 OFFNEWS

Бизнесменът
Владимир Баланов,

който иска да подари на
страната ни остова в

Тихия океан.
Снимка: БНТ

ÄÀ ÑÈ ÑÏÎÌÍÈÌ
На 02.03.2016 г. се навършват

12 години
от смъртта на

Никола Петров Гунчев

Светла му памет!

От семейството




