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За десети път се връчва призът 
„Общественик на годината - 2018“

Водещите г-жа Анто-
ния Костова и г-жа Да-
ниела Райкова обявиха 
едноминутно мълчание 
за починалите общест-
веници:
Г-н Атанас Василев /
учител, културен и 
спортен деятел /; 
Г-н Йордан Колев /
дългогодишен учител и 
заместник-директор на 
училище „Георги Сава 
Раковски” в с.Сенокос; 
Г-н Стефан Павлов, 
от с.Оброчище, бивш 
председател на Общин-
ски съвет Балчик; 
Г-н Иван Чернев – ху-
дожник, сътрудник на 
балчишките медии като 
карикатурист, худож-
ник и съветник; 
Г-жа Мария Върбано-
ва, дългогодишна на-

чална учителка в Ос-
новно училище „Антим 
Първи” и диригент на 
Пенсионерски клуб № 
2 Балчик; 
Г-н Мирко Мирков – 
председател на Мор-
ския клуб, почетен 
гражданин на Балчик; 
Г-н Георги Горчев – ху-
дожник на логото на 
вестник „Балчишки те-
леграф”, „Общественик 
на годината”, Между-
народния форум „Бъл-
гарско наследство”и 
списание „Форум; 
Г-н Сава Мартинов – 
основател на Пенсио-
нерски клуб № 1, дъл-
гогодишен ръководител 
на социалната дейност 
в Общината; 
Г-н Тодор Добрев – 
дългогодишен служи-

тел и активен пенсио-
нер; 
Г-н Илия Илиев – Илю-
шата- дългогодишен 
военен и администра-
тивен служител; 
Г-н Димитър Госпо-
динов – директор на 
БНБ и председател на 
настоятелството на чи-
талище „Васил Левски 
1959” Балчик ; 
Г-н Тодор Моралийски 
– председател на Коо-
перация с.Гурково; 
Г-жа Бистра Велчева 
Санджакян – любима 
учителка по немски 
език на поколения уче-
ници от балчишката 
гимназия, активен чи-
тател и член на Лите-
ратурния клуб „Йордан 
Кръчмаров”. 

Ученикът Мартин Кръстев от СУ “Кл.Охридски” 
Добрич е вече известен като певец и като 
организатор на Пясъчния фестивал в Двореца на 

Балчик.

16 март 2019 г. Тържество за излъчване на 
най-активните личности на Община Балчик и 
присъждане званието “Общественици на 2018”

Добри Неделчев /Бай 
Дока/, Теньо Желязков 
, Младен Маринов, 
Красимир Василев, 
Златко Петров, Кос-
тадин Денев, Марин 
Беливанов, Ивелин 
Иванови Сашо Йовчев 
създават преди десе-
тина години фолклор-
на група „Коледари”. 
Към тях се присъеди-
няват още хора. Коле-
дарската непринудена 
веселост, здрав хумор 
и български дух ги 
свързват, за да изпъл-
нят прастария Коледен 
обичай и да предадат 
традицията на по-мла-
дите. 
Браво на тях и на Бай 
Дока, който е техни-
ят станиник, техният 
доайен. Макар че вече 
по-рядко е с групата, 
винаги ще им пригла-
ся, защото знае къде 
ще идат, при кого ще 
коледуват, най-често 
при кмета г-н Анге-

лов и съпругата му д-р 
Малчева.  
А Коледарските песни 
и всички песни за най-
известните български 
празници, които пеят,  
са чисто автентични, 
чисто български, се-
веродобруджански, 
такива, които знаем 
от нашите преселили 
се в Южна Добруджа 
- родители, деди и пра-
деди.Чрез тях се пази 
родовата памет на се-
веродобруджанските 
преселници, насила 
изселени в Южна Доб-

руджа, където те, като 
птици от пепелта, отно-
во литват и със здраве 
и късмет строят новите 
си домове, създават се-
мейства, раждат деца 
и продължават родо-
вете си. Родове, които 
имат сложна истори-
ческа миграция през 
вековете – от Одринска 
Тракия, през Балкана, 

Добри Неделчев – Бай Дока, дългогодишен водач на 
коледарите, е предложен за „Общественик на годината”

Добруджа, Бесарабия, 
после болезненото 
прехвърляне от Север-
на в Южна Добруджа.
Бай дока е един от тях.
Титлата „Общественик 
на годината” ще му 
приляга, както титлата 
„Станиник” на Коле-
дарската му група .

        Маруся КОСТОВА

Дружеството на воен-
ноинвалидите и по-
страдалите от войните 
в град Балчик предла-
га за „Общественик на 
годината” Петър Гатев 
Йовчев от с.Сенокос. 
Роден на 23 април 1923 
г., той бързо приближа-
ва своя живот към сто-
те години. 
Най-трудните, вълну-
ващи и ясни спомени 
дядо Петър има от оф-
анзивата на Първа бъл-
гарска армия на Драва, 
водена от ген.Стойчев. 
Заревото над реката 
още вижда пред очите 
си. Като фронтовак той 
е носел бойното сна-

ряжение на войските 
от предните позиции – 
патрони, паласки, бом-
би, ракети и пр. Много 
често се е разминавал 
на косъм със смъртта. 
Когато баща му го из-
праща на фронта, му 
заръчва да бъде честен 
и с достойнство да слу-
жи, както той е служил 
при Люлебургас, Од-
рин и Чаталджа през 
Първата световна вой-
на. Дядо Петър няма да 
забрави сълзите в очи-
те на баща си – фронто-
вак от Първата светов-
на война изпраща сина 
си фронтовак във Вто-
рата световна война.

Петър Гатев Йовчев фронтовак от Втората световна война
Сега дядо Петър не 
може да опази орде-
ните и медалите си от 
двамата си пра-пра-
внуци.
Дните му на самотник 
се изпълват със споме-
ни за войниците от род-
ното му село Стефан 
Караджа, от Добруджа, 
загинали по полетата 
на Сърбия и Унгария. 
Когато се завръща и 
не намира жена си у 
дома, той се жени за 
бременната вдовица на 
свой загинал другар и 
отглежда като свое ро-
дилото се момче. По-
сле има още деца. Това 
е широката българска 
душа.
Един живот, равен на 
епоха – послание за 
мир.

Христо Александров 
Гаврилов е роден на 25 
февруари 1928 г. в село 
Фрекацей, Тулчанско/ 
Северна Добруджа, 
сега Румъния/. Незави-
симо че учи в румънско 
училище до 11 години 
и половина, под влия-
нието на неговите ро-
дители и обкръжението 
в селището, с преоб-
ладаващо българско 
население, той от дете 
е закърмен с богатите 
житейски традиции и 
фолклорно наследство 

на нашия народ. 
Заедно със семейството 
си и съселяните си бъл-
гари, преживява труд-
ните години на „изсел-
ването” по силата на 
Крайовския договор, 
1940 г.
ХРИСТО ГАВРИЛОВ е 
надарен с изключител-
но добра памет,на 85 – 
годишна възраст, Хрис-
то Гаврилов записва 
спомените си и чрез 
книгата „По пътеките 
на спомените” читате-
лят става съпричастен 

на събития, свързани с 
историята на Добруджа 
/Северна и Южна/ и на 
откровения разказ на 
автора, изпълнен с мно-
го драматизъм, емоцио-
нални преживявания и 
поучителен оптимизъм 
за събития в неговата и 
на съпругата му фами-
лии. 
С целия си род отбеляза 
миналата пролет своята 
90-годишнина. Извес-
тен е като дългогоди-
шен самодеец.

Христо Александров Гаврилов 


