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- мястото на Родината в 
сърцата ни и нашето в 
нея“. От училищните въз-
питаниц бе представена и 
мултимедийна презента-
ция, разкриваща ролята 
и значението на Васил 
Левски в Българското ос-
вободително движение 
през XIX век. Лектор 
бе Надежда Иванова - 

Час по родолюбие в Двореца в Балчик

културолог и уредник в 
отдел „Възраждане“ към 
Регионален Исторически 
Музей- Добрич. „Час по 
родолюбие“ е традицион-
на февруарска инициа-
тива на Културен център 
„Двореца“, включваща 
изнесени лекции и беседи 
с изявени специалисти по 
история.                    /Б.Т./
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Час по родолюбие се 
проведе днес в галерия 
„Тихото гнездо” на Дър-
жавен културен инсти-
тут – културен център 
„Двореца“ в  Балчик . 
Подредена бе изложба 
с рисунки на ученици 
от 4 клас при ОУ „Ан-
тим I“  в Балчик, чиято 
тема ще бъде „България 
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Номинация за “Общественик на годината”
Дългогодишен служител и общественик

Пенчо Тачев Колев
цялата му трудова дей-
ност преминава в на-
шия град. Бил е начал-
ник- склад в РКС , учи 
счетоводство и иконо-
мика в Школата на ЦКС 
Русе, която завършва 
с отличие. Става на-
чалник на счетоводно-
финансовия отдел, а 
после отговаря за 12-те 
уедрени кооперации в 
Балчишка околия до 
1959 г.
След закриване на 

околиите става упра-
вител на  „Двореца”, 

където почиват най-из-
явените културни дейци 
на България.
От 1963 г. е на работа 

в РПК като главен сче-
товодител. Завършва 
висшата школа на ЦКС 
София, със специал-
ност „ Гл. счетоводител 
на потребителна коо-
перация”. От 1974 г. до 
пенсионирането си през 
1986 г. е заместник- 
председател на РПК 
Балчик.
С трудовата си дей-

ност и опит, с изпъл-
нението на плановите 

Пенчо Тачев Колев 
е роден на 24 ноември 
1925 г. в село Мартен, 
област Русенска. През 
1946 г. баща му започва 
работа на пристанище 
Каварна и семейство-
то живее две години в 
село Българево, тогава 
Балчишка околия. По-
късно баща му започ-
ва работа в Държавно 
горско стопанство Бал-
чик и купува къща от 
изселващи се турци до 
джамията.
Така  Пенчо  Тачев 

заживява в Балчик и 
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Станка Николова Тачева
през 1959 г. После е 
счетоводител в Районна 
кооперация „ Наркооп” 
Балчик.
Съвместно с Общи-

ната работи за благоус-
трояване на селищата, 
за развитие на личните 
стопанства, за благоус-
трояване на улиците и 
въвеждане на почина „ 
Образцов дом”.
Става председател на 

Отечествения фронт 
Балчик през 1983 г. 
Следва  пенсиониране-
то ѝ през 1992 г. , като 

директор на ДСК град 
Балчик.
За активна обществе-

на дейност е награжда-
вана със следните от-
личия: Орден на труда 
– златен, 1982 г.; Златна 
значка от НС на ОФ; 
Златна значка от ЦС 
на профсъюзите , ЦК 
на ДКМС и НС на ОФ; 
Сребърна значка от НС 
за защита на приро-
да; Юбилейни ордени 
и медали за различни 
национални чествания.

„ Всички отличия, 

Станка Николова Та-
чева е родена на 9 де-
кември 1936 г. в град 
Варна. Родителите и 
живеят и работят във 
Варна, където и тя по-
лучава своето обра-
зование- икономика и 
счетоводство. От 1955 
г., след като се омъж-
ва, живее и работи в 
Балчик, който нарича 
неповторим град. Тук 
тя започва да работи в 
РКС Балчик до закри-
ването на околиите и 
създаването на окръзи 

Първата историческа 
конференция 

на тазгодишния 
международен форум 

“Българско наследство” 
в Балчик ще бъде на 

тема: “180 г. от рождението на 
Васил Левски”. Конференцията 
ще води проф.д-р Иван Стоянов, 

председател на Фондация “Васил 
Левски” София

показатели ,  спомага 
РПК „Наркооп”Балчик 
да бъде наградена от 
Държавния съвет на 
България със златен 
орден на труда. През 
този период Коопераци-
ята изгражда собствени 
сгради на територия-
та на цялата община, 
дори и в най-малкото 
село- магазини, ресто-
ранти, хлебозавод, про-
изводствена и складова 
база, административни 
с гради. 
През  годините  на 

своята трудова дейност 
Пенчо Тачев е изпълня-
вал различни общест-
вени, културни и про-
светни задачи: член на 
Окръжния комитет на 
профсъюза на търгов-
ските работници и Об-
щинския съвет на проф-
съюзите в град Балчик. 
Награден е със златна 
значка за профсъюзна 
и кооперативна работа 
, медал „ Климент Ох-
ридски” от Държавния 
съвет на НРБ. Дълго-
годишен съдебен засе-
дател и от 15 г. член на 
общинското ръковод-
ство на пенсионерите 
на Община Балчик.
Номиниран за Об-

щественик на 2016 г. 
по  предложение  на 
Общинския съветник 
Христо Н. Христов и 
пенсионери  от  град 
Балчик.
Маруся КОСТОВА

които съм получила се 
дължат, не само на мо-
ята лична отговорност 
и ангажираност към 
работата, която в даден 
момент съм работила, а 
и на всички хора, които 
са вземали присърце 
обществената работа 
като лична и са работи-
ли за благоденствието 
на нашия град Балчик”- 
каза Стана Тачева, ко-
гато ѝ бе съобщено 
, че е номинирана за 
Общественик на 2016 г.

Маруся КОСТОВА

Уважаеми родители, скъпи деца! 
 

НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” 
ОРГАНИЗИРА 

ШКОЛА ПО ВОКАЛНО ПЕЕНЕ “СЕПТИМА” 
  
 Заниманията ще се водят от  

Марина Владимировна  
Морозова,  

Лауреат от международни  
конкурси и фестивали 

В програмата на обучение:  
постановка и развитие на гласа, хармоничен слух, чувство 
за ритъм, точна дикция и артикулация, вокална техника, 

работа с микрофон, дишане и сценично поведение,  
солово и ансамблово пеене. 

 
 Стилове на обучение: джаз, поп и рок музика, кънтри и 

други.  

Групите ще се формират, според възрастта и индивидуалните  
способности, след предварително прослушване. 

Прослушването ще се състои на 23.02.2017 г. от 16.30 часа в сградата на 
читалището. 

Ученици от ОУ „Антим I“ Балчик, с Ученици от ОУ „Антим I“ Балчик, с 
учител Светлана Иванова изпълниха въз-учител Светлана Иванова изпълниха въз-
рожденски песни пред Паметника на Васил рожденски песни пред Паметника на Васил 
Левски на 19 февруари 2017 г. Левски на 19 февруари 2017 г. 
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 Ученици и преподавател от ОУ “Св.Св.Кирил и 
Методий” Балчик рисуват Апостола на свободата

В. Левски-худ.Ра-В. Левски-худ.Ра-
дослав Радев-Vб кл.дослав Радев-Vб кл.

В.Левски-худ.Едже В.Левски-худ.Едже 
Мюнюр-VІа кл.Мюнюр-VІа кл.

В.Левски-худ.Цве-В.Левски-худ.Цве-
телина Ангелова-телина Ангелова-

преподавателпреподавател


