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Сърдечно благодарим на община Балчик и вестник „Балчишки телеграф”, че
избраха нашето семейство - Бистра Велчева и д-р Санджакян - за „Общественици
на годината – 2014”. Наградата приемаме като израз на взаимната обич и
уважение между нас и жителите на града ни. Ще честваме деня като семеен
празник и ще продължим живота си в същия дух.                                Фото: Б.Т.

Стаматка Кирилова - диригент на Народен хор “Добруджански гласове”, с.
Соколово, който ще чества своята 60-годишнина, а читалище “Просвета 1900”
- 115 години от създаването си.                                    Фото: Кина Липованска

Първа бе номинрана за
“Общественик на 2014 г.”
Стаматка Кирилова     на-
родна  певица на  Балчик, на
Добруджа,  на  цялата  бъл-
гарска нация. Висота  на  пе-
сенния фолклор  на българи-
те  достига  тя,  особено  ко-
гато  пее северодобруджан-
ските песни  на нашите  пра-
деди, чийто дух витае на се-
вер  от  Дунава и  се прелива
тук в  звуците на една  сър-
цата  певица, която пази  то-
ва,  което  са и  завещали. И
пее  за топлината  на  изоста-
вената бащина къща, за сла-
достта на  хляба,  който  спо-
деляме всеки  ден  с  децата
си,  за  историческия  спомен
за Отечеството  отвъд  Дуна-
ва и тук, в Южна Добруджа.

Стаматка Кирилова е при-
зната  със  своя педагогиче-

ски опит,  който е над  40 го-
дини и тя сега се пенсиони-
ра като учителка.

Самата  певица  избягва
много да  говори.  Тя  казва
всичко за себе си, за рода си,
за народа ни в  над 100 бъл-
гарски  народни  песни.  Пак
чрез тях тя се отличава в об-
ществото  и  заслужи  да бъде
носител на  званието „Обще-
ственик на  2015  година”.

Наградата от  ОбА  и  ре-
дакцията на вестник  „Бал-
чишки  телеграф”  и  връчи
кметът  на Община  Балчик:
Николай  Ангелов.

В  знак  на  благодарност
Стаматка  Кирилова  изпъл-
ни  пред  публиката  в  „Ел
Симпатико”  /над 130 души/
северодобруджанската  пе-
сен:  ”Кера Ивану  думаше”.
Носията и беше  автентич-
на,  северодобруджанка,  и  в
нея Николай  Плагов,  коор-
динатор  на  бесарабските
българи  в  Североизточна
България,  видя много  общи
елементи  с  носията  на бе-
сарабските  българки в  Мол-
дова. Песента на Стаматка
бе  специален  поздрав  и  за
първите избрани обществе-
ници през 2009  г.:  Андриан
Андреев-  треньор  на  СКЛА
„Черно  море 2005” Балчик,
който вече десетилетие по-
дготвя млади  лекоатлети  от
нашия  град и  на  национал-
ни,  европейски и  междуна-
родни   състезания  името  и
знамето  на  нашия  роден
Балчик  се  вее  най-отгоре;
Борис  Червенков  състезател
по  тенис на маса  -ветеран,
кореняка  балчиклия,  с  над
100 медала,  купи и  грамоти
от  национални и  европейс-
ки  турнири,  които  предстои
да подредим като изложба в
НЧ „П.Хилендарски”;  Д-р
Валентина Георгиева-блес-
тящ  диригент  на  Смесен
хор  „Черноморски  звуци”
Балчик,  чиято  100-годиш-
нина  чествахме  в  края на
2014  г.; Валентин  Шалтев

изявен балчишки  творец  /
художник, певец, музикант/
,  педагог  и  организатор  на
Международния арт фести-
вал  „Европейски  хоризон-
ти”;   Георги  Горчев    учител
по  математика,  педагог  с
над 40  г.стаж и художник  с
най-много картини с балчи-
шки сюжет,  известни от ре-
дица  негови изложби  и от-
купки  в  България  и  чужби-
на,  художник  на  в-к  „Бал-
чишки  телеграф”;  Деньо
Попов-председател  на ЗК
„Сокол”  с.Соколово,  актив-
но подпомагащ обществена-
та дейност в с.Соколово, ка-
кто и  вестник  „Балчишки
телеграф”; Димка Малева  за
активната  роля  в  работата
на  Клуба на хората  с увре-
ждания    „Хинап”,  който  съ-
ществува  вече 25  години;

Иван  Апостолов    за  широ-
кия  обществен  отзвук  на
книгата  му  „На  границата
на  възможното”, а  сега пре-
дседател  на  Клуба на воен-
ните  от  запаса  и  резерва;
Иван Добрев    за инициати-
вността  му да  създаде  об-
ществено  значим  голям
хранителен  супермаркет
„Аквилон”,  който  съществу-
ва  вече 10  години,  в  полза
на  балчишкото  гражданст-
во; Иванка  Панева Йорда-
нова    активен  секретар на
НЧ „Васил  Левски” Балчик,
което чества  тържествено
вече  своята 55-годишнина;
Иван  Чернев    художник,  за
активното му  сътрудничес-
тво в балчишките  медии ка-
то  карикатурист  и  когото
скоро поздравихме със 75-
годишнината  му; Керанка
Генчева    председател  на
Клуба на  учителите,  който
тази  година чества  20  годи-
ни; Кина Липованска  за ак-
тивната и  дейност като сек-
ретар  на  НЧ  ”Просвета”
с.Соколово,  което  тази  го-
дина ще чества  115  години,
а хорът към читалището    60
години;  Красимир Кирчев
за активна дейност на  Шах-
матен  клуб  „Балчик”  и  из-
дигане  името  на  града  като
град на  шахматни  състеза-
тели; Мильо  Йочев    като
много  активен  гражданин
на различни поприща и най-
вече като дописник  на  в-к
„Балчишки  телеграф”  с
името  „Стария войн”; Мин-
ко Попов    за  активна  дей-
ност  като кмет на  с.Соколо-
во  вече  десетилетие; Нико-
лай Станев  за активна спор-
тна  дейност в Морски  клуб
Балчик, множество  отличия
от  национални  и  междуна-
родни  регати;  Николай  и
Елена Савови    активна  по-
пуляризаторска дейност ка-
то  художници  на  балчишко-
то  изкуство  в чужбина. Се-
га  семейството  живее в  Ка-
нада; д-р Светомир  Михай-

лов  за активна обществено-
политическа дейност    и  из-
бирането му  за  депутат от
Балчик в  41 НС;  Софка  Де-
нева  за активна дейност ка-
то председател  на  Пенсио-
нерски  клуб  „Втора  мла-
дост”  в  кв.”Левски” Балчик;
Стефка  Керчева    за активна
дейност в  Литературен  клуб
„Йордан  Кръчмаров”  Бал-
чик, за издадените и две кни-
ги,  за авторството  на  химна
на град Балчик; Стойка Вла-
дова  за активната и дейност
за превръщането  на  учили-
щето  в  авторитетна инсти-
туция и  желана  територия
за ученици  и  родители.  Се-
га всички вече  са свидетели
на  чудесата,  направени  за
Балчишката  гимназия   пъл-
но  обновяване, нови  физ-
културни  салони,  нова

спортна  площадка, нов  кух-
ненски  корпус;  Тинка Сив-
риева    за активна  дейност в
цялата Община,  за безспор-
но успешна работа  с роди-
тели и  ученици,  повече  от
600,  обхванати в различни
форми  на извънкласно  обу-
чение в  ОДК  Балчик, който
тази  година  ще  отбележи
своите  славни 60  години;
Тодор Анастасов и Дарина
Василева    за  организиране-
то на Международния фес-
тивал  за църковно-  славянс-
ка  музика  „Св.Атанасий”
с.Оброчище; Тодорка Хари-
занова  изявен председател на
Клуба на медиците  „Здраве”;
Христина Сивкова  като пре-
дседател  на  най-стария  пен-
сионерски  клуб  № 1  в  Бал-
чик,  основан  от  Сава Мар-
тинов; Цонка Сивкова  за ак-
тивна краеведска дейност и
за написване  на  краеведски
книги  с голям обществен от-
звук. Сега предстои  издава-
нето  на  книгата и  за балчи-
шките  кметове  от  Освобож-
дението до наши дни; Юлита
Христова    за изграждане  на
активно  гражданско  общес-
тво в  Община Балчик,  чрез
дългогодишно  сътрудниче-
ство  във  вестник  „Балчиш-
ки  телеграф”.Въпреки  че
живее в Канада, тя  активно
работи он лайн за нашия ве-
стник,  който тази  година ще
навърши  20  години.

Втори за „Общественик на
годината    2014” бе номини-
ран Иван Радев. Той е извес-
тен  стопански  деец,  краевед
и  добруджанец. Във  вестни-
ците „Балчик” и  „Балчишки
телеграф”,  както и  пред  об-
ществеността в  родното  се-
ло Змеево,  на  5  септември
2014  г.  той  представи  трите
си  книги, написани  за Доб-
руджа     „По  следите на  ми-
налото”    второ  издание,
„Случки по  пътя” и  послед-
ната  „Село  Змеево,  Балчиш-
ко.  Минало и настояще”.

Радваме  се,  че  можем  да

общуваме с  един  такъв  чо-
век  с богата  трудова биог-
рафия, с  богато разказваче-
ско умение и  богата душа на
добруджанец,  който носи  в
себе  си  заряда на древните
българи,  които  където  и да
отидат, не само оцеляват, за-
пазват името  и  народността
си,  но  и  просперират.

Иван Радев много се тро-
гна  от  номинирането  си,
защото  голяма част  от  тру-
довата му биография  е би-
ла  свързана  с Балчик и  раз-
вълнувано  благодари  на
кмета Н.Ангелов,  който  му
връчи  наградата и  на  глав-
ния редактор на  нашия  вес-
тник  „Балчишки телеграф”.

Дисководещият  на  прог-
рамата Митко  Балчиклиев
изпълни  специален  хит  за
избраните  „Общественици
на  годината през  2010  г”:
Валентина Георгиева  дири-
гент  на  Смесен хор  „Чер-
номорски  звуци”  Балчик,
номинирана  за  втори път.
Тодорка  Харизанова   пред-
седател  на Клуб  „Здраве”,
номинирана  за  втори път.
Сава Тихолов    неизменен
организатор  на  големите
мероприятия  от  обществен
характер в  цялата Община,
повече  от  10  години  е бил
диригент  на  хор  „Добру-
джанки”  в НЧ  „В.Левски”.
Сега  е  началник  на отдел
„Протокол и  връзки  с  об-
ществеността”  към  ОбА
Балчик. Ирена Илиева  жур-
налист  от  вестник  „Балчи-
шки  телеграф”  с  твърди  об-
ществено-политически  по-
зиции  при  отразяване  про-
блемите  на  град  Балчик.
Иван Малев   редовен допи-
сник на  вестник „Балчишки
телеграф”,  обществено  ан-
гажиран  за политическата
просвета  на младите хора,
за  създаването  на  активно
гражданско съсловие. Пен-
ка Димитрова    участва  ак-
тивно в  Литературния клуб,
в  Състава за популярни пе-
сни ,  в  клуб  „Хинап”,  клуб
„Здравец”  и  пише  много
материали  за  местната пре-
са.  Пеньо  Пенев    активен
организатор  в  клуб  „Хи-
нап”. Иванка Иванова    сек-
ретар на  Учителския клуб,
сега  негов  председа-
тел.Иванка Атанасова    ос-
новоположник на  Клуба на
учителите,  активен член и
призната поетеса  на  клу-
ба.Димка Малева   номини-
рана  за дейността си в  клуб
„Здравец”/ветерани    гимна-
стици/,  а предната година е
номинирана  заради  актив-
ността  на  клуб  „Хинап”.
Пенка Велчева  най-активен
член  на  клуб  „Здравец”,
благодарение  на  която наг-
радите на  клуба се множат.
Тя е и активна хористка във
фолклорния  хор  „Добру-
джанки” към  НЧ „В.Левс-
ки”Балчик. Данаил  Кара-
джов    кмет на  с.Оброчище,
организирал  Държавното
първенство по  спортно  хо-
дене, фестивала  „Св.Атана-
сий”,  кмет вече от  два  ман-
дата.Албена Иванова   за ак-
тивното  гражданско  отно-
шение на  местната  медия
„Балчик”,  на  която  е  главен
редактор.  Десислава Анд-
реева  председател на СКЛА
„Черно  море  2005”,  която
успешно  ръководи отбора
на  национални  и  междуна-
родни  състезания и  органи-
зира  за  9-и  път  класиране
на  Лекоатлетите от  клуба.
Станислав  Николов    дълго-
годишен  директор  на  ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий”
Балчик,  активно  работи  с
родителската  общественост
и  клуб „Хинап”. Галина Га-
враилова    художествен  ръ-
ководител на  Танцов състав

„Веселие”,  който  съществу-
ва  вече 10  години, на  тан-
цовата школа към НЧ „В.Ле-
вски”. Нито  едно  обществе-
но мероприятие не може без
участието  на  фолклора на
кв.”Левски”,  на  най-стари-
те българи в  Балчик,  донес-
ли  запазения  от  тях  тради-
ционен  народно- творчески
гений  от Северна  Добру-
джа,  за  да  просъществува
днес,  сега  и  за  в  бъдеще.
Тинка  Сивриева   номини-
рана  за  втори път.  Дейно-
стта на ОДК е неизменно ак-
тивна и пълноценна.  И така
трябва да бъде  защото ОДК
е ръка  за ръка  с училищата
и  всички  институции,  за да
бъдат  възпитани децата ка-
то  наше гордо бъдеще.Цон-
ка Сивкова  номинирана  за
втори път,  заради  активна-
та  си  краеведска  работа,
изразена  в  4  книги.  Райко
Тонев    диригент  на Съста-
ва за популярни песни  по-
вече  от 25  години .

На  трето място  бе номи-
ниран  д-р Красимир  Кръч-
маров  виден специалист по
уши, нос и  гърло.  Дългого-
дишен  началник  на  Район-
ната болница,  който  съхра-
нява  в  паметта  си  всичко,
свързано  с нейната  история
в  старата и нова сграда, от-
когато  са минали  повече  от
50  г.  Докладът,  който  д-р
Кръчмаров  изнесе по  повод
40-  годишнината  на  новата
болнична сграда бе равен на
докторат по  история,  на  за-
дълбочено краеведско про-
учване.  Докторат  на  д-
Кръчмаров! Поздравление
за  труда му,  за привързано-
стта  му  към  родния  град
Балчик, за това,  че е живата
история на  здравеопазване-
то  в нашата Община.

Кметът Н.Ангелов  връчи
наградата  „Общественик на
годината” на  една  ярка лич-
ност  в  обществения, културен
и професионален живот на ле-
кар   на  д-р Кр.Кръчмаров. С
чувство за хумор д-р Кр.Кръ-
чмаров каза, че е добре да се
получи  награда  и  по-добре
късно,  отколкото  посмъртно.

Следващият  номиниран
бе Тодор Моралийски,  кой-
то  носи име,  олицетворява-
що    стар  земеделски  род от
с.Гурково, а сега име на пре-
успяващ председател на ЗК
„Гурково”. С  голям опит  в
банкерството  и  икономика-
та.  Работата  му е  отговор-
на  и  всеотдайна  за  хората
от  цяло  село,  които  чакат
неговата  рента.  Многоб-
ройни  са и  актовете на  фи-
нансова  и  морална подкре-
па,  които  той  засвидетелст-
ва на детската градина, здра-
вната служба, читалището и

кметството в  с.Гурково.  В
знак  на  благодарност наг-
радата „Общественик на  го-
дината” му бе  връчена  лич-
но от  гл.редактор  на  вест-
ник  „Балчишки  телеграф”
Балчик    Маруся  Костова.

Нека си  припомним Об-
ществениците  на  2011  г.:
Христина Сивкова  номини-
рана  за  втори път,  предсе-
дател на  Клуб № 1;  Тодор
Тодоров    диригент  на Об-
щински  пенсионерски  хор,
дългогодишен  учител  по
музика  в  ОУ  „Св.Св.Кирил
и  Методий”,  диригент  на
духов  оркестър.  Тодор  Ге-
оргиев    кмет  на  с.Гурково.
Вече 3 мандата. Румяна Пе-
трова  директор  на ОУ „Ан-
тим  I”,  което  има 75-годи-
шна история. Георги Йов-
чев  поет, автор  на две кни-
ги .  Дългогодишен  журна-
лист  във  в.”Балчишки теле-
граф”.Активен  член  на  Ли-
тературния клуб  „Йордан
Кръчмаров” Балчик.  Иван
Статев   -  поет и  шахматист.
Автор  на  книгата  „Сатири”,
издадена  от  в-к  „Балчишки
телеграф”. Активен  органи-
затор на  шахматния и  лите-
ратурния  клуб  „Йордан
Кръчмаров”  Балчик. Стела
Дакова    дългогодишен  учи-
тел по литература,  дирек-
тор и  възпитател. Активен
журналист  във  в.”Балчиш-
ки  телеграф”. Стойка Геор-
гиева    активен  член  на два
клуба и пее в два хора. Пре-
дседател на Съюза на  воен-
ноинвалидите и  военнопо-
страдалите в Община  Бал-
чик. Създаде хор „Росна  ки-
тка”  за български фолклор.
Пламен  Банчев    дългогоди-
шен  секретар  на  НЧ „П.Хи-
лендарски”  ,  повече  от 25
години ,  театрален  самоде-
ец  над  35  години. Общест-
вениците  на  2011  г.  бяха
поздравени  с  „Испански
танц”,  хореография  на  ху-
дожествения  ръководител
на ТФ”Данс” Евгения Доб-
рева   номинирана  за Обще-
ственик  на  годината  през
2012  г. Три  тийнейджърки
разпалиха  романтичното
въображение  с  леките  си
стъпки  и  грациозни  движе-
ния. След танца си, те обля-
коха  бързо  подарените им
тениски от главния редактор
Маруся Костова и  застана-
ха пред камерата на Нико-
лай Мирчев,  за да ги фотог-
рафира,  когато  демонстри-
рат логото на  вестник „Бал-
чишки  телеграф”.

Последва    номинацията
на  Жени Михайлова    дире-
ктор  на ДКИ  КЦ  „Дворе-
ца” Балчик.

Архитектурно-парковият
комплекс  “Двореца”  е  сред

100-те  национални   турис-
тически обекта.

Кой не знае вече за „Дво-
реца”,  след като  се прочу  с
двете си билетни  каси и де-
сетилетния  антагонизъм  с
Ботаническата  гради-
на.Слава Богу,  Кметът Ни-
колай  Ангелов   и  Общинс-
ката администрация  винаги
са имали много добри взаи-
моотношения с   Министер-
ство  на културата,  към  ко-
гото  е  „Дворецът”  и  са на-
мерили  в  лицето  на  дирек-
тора Жени Михайлова един
дипломат,  съпричастен  чо-
век, който  познава  отдавна-
шната  справедлива общест-
вена  настройка  на  балчик-
лии,  че  „Дворецът”  е  на
Балчик. Тя е  готова  на  пол-
зотворно  сътрудничество и
работи  целенасочено  за из-
дигане  авторитета на  Бал-
чик  чрез усърдно възстано-
вяване  и  поддържане  на
обектите  в  „Двореца”,  чрез
модерна политика на увели-
чаване  на  туристопотока.
Това  не  остана  незабеляза-
но от гражданите  на Балчик
и  от пресата и  номинация-
та  на  Жени  Михайлова  за
„Общественик  на  годината”
е логична  последица.

Наградите  на ОбА и  вес-
тника,  както  и  стъклена ку-
па и грамота,   на Жени Ми-
хайлова  връчи  кметът Ни-
колай  Ангелов.

Много от  присъстващи-
те общественици предвари-
телно бяха подготвени за из-
ненадата  да се даде една об-
ща награда на  едно  автори-
тетно  семейство: Семейст-
во  Бистра  Велчева  и  д-р
Михран  Санджакян.

Те  са утвърдени  ерудити
в  Балчик    забележителни  в
работата  си  по  своите  спе-
циалности  д-р Санджакян ка-
то  военен лекар и  г-жа Вел-
чева  като  дългогодишна
учителка.Винаги са отзивчи-
ви  към  човешката  болка  и
помагат,  както  могат. Д-р
Санджакян  не  отказва прег-
лед  никога.  Дори  посред
нощ,  макар и  уморен,  след
военни  дежурства   полети,
той се притичва на помощ и
неведнъж е преглеждал и мо-
ето дете, и  твоята капризна
старица,  и  далечния  съсед.
И винаги без пари. От Бист-
ра Велчева можеш да научиш
за най-хубавите книги  в гра-
дските библиотеки, да се ув-
лечеш по плетки и  кройки,
да затвърдиш любознателно-
стта си  към езиците  и пара-
психологическите  явления,
да беседваш с удоволствие-
то,  че всяка минута общува-
не  с нея  е неусетно  духовно
обогатяване.

/Продължава на стр. 3/




