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та за студентство в НСА 
София.
Тази мечта се ражда у 

нея още при първото съп-
рикосновение с леката ат-
летика на 13 януари 2011 
г., когато треньорът Ан-
дриан Андреев я запалва 
за спорта, а Десислава 
Андреева, като председа-
тел, я приютява в СКЛА 
„Черно море 2005”при 
първите ентусиасти-ле-
коатлети.
Още на следващата го-

дина, на 3 март 2012 г., 
Екатерина печели сребъ-
рен медал по хвърляне на 
чук за девойки младша 
възраст от Държавното  
първенство  по  зимни 
хвърляния.

„Всички спортни ус-
пехи съм постигнала с 
много усилия и ги ценя 
еднакво – казва Екатери-
на. Много емоции имаше 
на първото ми междуна-
родно състезание - евро-
пейската квалификация 
в Баку за Младежката 
олимпиада през 2014 г.  
Адреналинът беше на 

макс и на Европейския 
отборен  шампионат  в 
Стара Загора през 2015 
г., когато бях в национал-
ния отбор с  Ивет Лалова, 
Мирела Демирева, Георги 
Иванов и други големи 
български лекоатлети.
Получени отличия през 

2016 г:
1-во място хвърляне на 

чук и 2-ро място мятане 
на диск старша възраст на 
Държавно първенство по 
зимни хвърляния - Балчик

2-ро място мятане на 
диск старша възраст в 
VII мемориaл „Цветанка 
Христова“ - София

1-во място по хвърляне 
на чук жени в 38-и Меж-
дународен турнир „Нови 
Звезди“ и приз на проф. 
Живко Филипов – София

2-ро място по хвърляне 
на чук жени в IV Между-
народен турнир по хвър-
ляния „Дионисополис“ 
- Балчик

1-во място по хвърляне 
на чук жени на Национал-
ния шампионат за мъже и 
жени – София

 1-во място по хвърляне 

на чук на Националния 
шампионат за старша въз-
раст - София

5-то място по хвърляне 
на чук на Балканските 
игри за старша възраст - 
Болу (Турция) 

1-во място по хвърляне 
на чук и 3-то по мятане 
на диск старша възраст в 
V Мемориален турнир по 
хвърляния „Огнян Илиев“ 
- Варна
Спортист №3 за 2016 

година на СКЛА „Черно 
море 2005“ 
МИС BGathletic.com 

за 2016 - най-красива 
атлетка на България за 
годината

 „Бих казала, че ще 
стане обрат в живота ми, 
защото тази година за-
вършвам училище и вли-
зам в света на големите, 
където отговаряш сам за 
себе си.
Екатерина Димова е 

предложена за „Общест-
веник на 2016 г.”. Същото 
отличие в предните годи-
ни имат нейният треньор 
Андриан Андреев, Десис-
лава Андреева, председа-
тел на СКЛА „Черно море 
2005” Балчик и Лекоатлет 
№1 Айхан Апти.

На 25 февруари 2017 
г.  в  ре сторант  „Ел 
Симпатико”се  състоя 
ежегодната церемония 
за номиниране на най-
изявените през 2016 г. 
общественици на Община 
Балчик.
Водосвет за здраве от-

служиха свещеноиконом 
Стратия Александров и 
свещеник Тодор Тодоров. 
С едноминутно мълча-

ние, на крака, бяха по-
четени обществениците, 
които вече не са сред 
живите: Атанас Василев /
учител, културен и спор-
тен деятел, журналист от 
Балчик/, Йордан Колев /
дългогодишен учител и 
заместник-директор на 
училище „Георги Сава 
Раковски” в с.Сенокос, 
Стефан  Павлов ,  от 
с.Оброчище, бивш пред-
седател на Общински съ-
вет Балчик, Иван Чернев 
– художник, сътрудник на 
балчишките медии като 
карикатурист, художник 
и съветник; Мирко Мир-
ков – почетен гражданин 
на Балчик; Георги Горчев 
– художник на логото на 
вестник „Балчишки теле-
граф”, „Общественик на 
годината”, Международ-
ния форум „Българско 
наследство”и списание 
„Форум”.  
Водещите церемония-

та Светлана Лазарова и 
Петър Морянов  обявиха 
пред повече от 170 души 
присъстващи, че номини-
раните общественици ще 
бъдат наградени от кмета 
на Община Балчик г-н 
Николай Ангелов, пред-
седателя на Общински 
съвет Балчик – г-н Илиян 
Станоев и гл.редактор 
на вестник „Балчишки 
телеграф” – г-жа Маруся 
Костова, които за осма 
поредна година органи-
зират и провеждат това 
мероприятие.
Номинация – Екатерина 

Димова
Тази година на преден 

план изпъкна състеза-
телката на СКЛА „Черно 
море 2005” Балчик 
Екатерина Маринова 

Димова. 
Рожденият ден на Ека-

терина Димова предстои 
в края на март, когато ще 
навърши 19 години. Само 
на крачка е от завършване 
на средното образование, 
от абитуриентството, от 
осъществяване на мечта-
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Спортната  програма 
и обществената ангажи-
раност на Екатерина са 
прекалено големи. Вед-
нага след номинирането 
ѝ за „Общественик на 
годината” тя тръгна за 
тренировка и участие в 
Държавното първенство 
по зимни хвърляния, кое-
то се проведе в Балчик 
на 25 и 26 февруари. По-
желаваме ѝ успехите да 
я съпътстват и занапред.
Квартет „Добрич” с 

ръководител Красимир 
Костадинов отправи пър-
ви музикален поздрав за 
Екатерина Димова и пър-
вите избрани през 2009 г. 
общественици, а именно: 
Борис Червенков, д-р Ва-
лентина Георгиева, Деньо 
Попов, Димка Малева, 
Иван Апостолов, Иван 
Добрев, Иванка Йордано-
ва, Керанка Генчева, Кина 
Липованска, Красимир 
Кирчев, Мильо Йочев, 
Минко Попов, Николай 
Станев, Николай и Елена 
Савови, д-р Светомир 
Михайлов, Софка Денева, 
Стефка Керчева, Стойка 
Владова,Тинка Сивриева,  
Тодор Анастасов и Да-
рина Василева, Тодорка 
Харизанова, Христина 
Сивкова, Цонка Сивкова 
и Юлита Христова.  
Номинация – Атанас 

Жечев
Всички жители на Об-

щината познават досе-
гашния председател на 
Общинския съвет в Бал-
чик 
г-н Атанас Жечев. 
Общински  съветник 

вече трети мандат. Той е 
земеделски производител 
първо в кооперацията в 
с.Брястово, а след това 
започва като частен сто-
панин и работи 7 500 дка 
на територията на Общи-
на Балчик. 
Випускник на Балчиш-

ката гимназия, а след 
това на Шуменския уни-
верситет. Под влияние на 
своите родители, които 
са работили в АПК Бал-
чик, той се насочва към 
професията „земеделец”, 
която продължава да изу-
чава, а тя да го провокира 
да търси новото и рента-
билното в селското сто-
панство, което е основен 
поминък на балчишкото 
население. 
Г-н Атанас Жечев е 

семеен, с две големи деца 
– момиче и момче.
На всички обществени 

организации и клубове 
е подпомагал финансово 
дейността, без да се само-
изтъква, с убеждението, 
че направеното е за полза 
на хората и най-вече на 
Общината.
Квартет „Добрич” поз-

дравиха специално г-н 
Атанас Жечев и номи-
нираните общественици 
през 2010 г., а именно: 
д-р Валентина Георгиева 
и Тодорка Харизанова за 
втори път; Сава Тихолов, 
Ирена Илиева, Пенка Ди-
митрова, Иван Малев, 
Пеньо Пенев,Иванка Ива-
нова, Иванка Атанасова, 
Димка Малева, Пенка 
Велчева, Данаил Кара-
джов, Албена Иванова, 
Десислава Андреева, Ста-
нислав Николов, Галина 
Гавраилова, Тинка Си-
вриева  и Цонка Сивкова 

/за втори път/и маестро 
Райко Тонев.
Номинация – г-н Стоян 

Георгиев

Голямо коледно съби-
тие за балчиклии, свър-
зани с дългогодишната 
дейност на Морски клуб 
„Балчик”, бе успешното 
класиране на яхтата „Блу 
Меджик” при състезател-
ното пресичане на Атлан-
тика в регатата „Atlantic 
Raiiy for Cruisers 2016” /
ARC/, която стартира на 
20 ноември 2016 г. от ис-
панския град Лас Палмас 
/Канарите/ и финишира 
на 10 декември 2016 г. в 
02:41 ч. българско вре-
ме в пристанищния град 
Родни бей, на карибския 
остров Санта Лучия. За 
19 денонощия, 11 часа 
и 56 минути  екипажът 
преодолява при силни и 
опасни ветрове , и при 
безветрие, 2865 мили, 
което им отреди четвърто-
то място сред 13-те лодки 
от техния Racing C клас и 
14-то място сред всичките 
31 Racing – екипажи. 
Варненската яхта „Блу 

Меджик” на  шкипера 
Никола Попов, бе ан-
гажирана да представи 
Балчишкия морски клуб 
на това световно известно 
яхтено надпреварване, в 
което участваха над 300 
лодки от цял свят. Пред-
седателят на Морски клуб 
Балчик – Стоян Георгиев 
е герой от екипажа на 
яхтата „Блу Меджик”, 
прослави България, на-
шия град и Морски клуб 
Балчик. 
Стоян Георгиев е номи-

ниран за „Общественик 
на годината” и като акти-
вен общински съветник, 
земеделски производител 
и подкрепящ масовите 

инициативи на различни 
форуми и фестивали, на 
клубната пенсионерска 
дейност.

Следващият музика-
лен поздрав от квартет 
„Добрич” бе за г-н  Сто-
ян Георгиев, неговото 
семейство и избраните 
през 2011 г. обществени-
ци на годината, а имен-
но: Христина Сивкова 

/за втори път/;  Тодор 
Тодоров, Тодор Георгиев, 
Румяна Петрова, Геор-
ги Йовчев, Иван Статев, 
Стела Дакова, Стойка Ге-
оргиева и Пламен Банчев. 
Номинация – семейство 

Станка и Пенчо Тачеви
Сред присъстващите 

собено вълнение предиз-
вика номинацията на сем.
Станка и Пенчо Тачеви. 
Тя на 81 години, а той на 
92 години.
Станка Николова Таче-

ва е родена на 9 декем-

ври 1936 г. в град Варна. 
Родителите и живеят и 
работят във Варна, къде-
то и тя получава своето 
образование- икономика 
и счетоводство. От 1955 
г., след като се омъжва, 
живее и работи в Балчик, 
който нарича неповторим 
град. Тук тя започва да 
работи в РКС Балчик до 
закриването на околиите 
и създаването на окръ-
зи през 1959 г. После е 
счетоводител в Районна 
кооперация „ Наркооп” 
Балчик.
Съвместно с Общината 

работи за благоустрояване 
на селищата, за развитие 
на личните стопанства, 
за благоустрояване на 
улиците и въвеждане на 
почина „Образцов дом”.
Става председател на 

Отечествения фронт Бал-
чик през 1983 г. Следва  
пенсионирането ѝ през 
1992 г. , като директор на 
ДСК град Балчик.
За активна обществена 

дейност е награждавана 
със следните отличия: 
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 на-
ционални чествания.
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 семейството живее две 
години в село Българево, 
тогава Балчишка околия. 


