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Пред събрания поли-
тически, медиен и ин-
телектуален елит на
Общината  номинира-
ните бяха наградени от
кмета на Общината г-н
Николай Ангелов, пре-
дседателя на ОбС г-н
Виктор Лучиянов и
гл.редактор на в.”Бал-
чишки телеграф” г-жа
Маруся Костова.

За 2012 г. приза „Об-
щественик на година-
та” получиха 9 души.

През годините на на-
ционалния и между-
народен певчески хо-
ризонт все повече се
чува името на балчи-
шкия смесен хор „Чер-
номорски звуци” с ди-
ригент Валентина Ге-
оргиева. Популярен
стана и едноименният
фестивал. Всички ус-
пехи се дължат на са-
моотвержените твор-
ци – певците на хора и
сред тях доайенът г-н
Петко Петков, който
повече от две десети-
летия е хорист и пове-
че от 20 години е бил
секретар на ч-ще
„П.Хилендарски”. Г-н
Петко Петков бе награ-
ден от кмета на Общи-
ната г-н Н.Ангелов, а
наградата му получи

диригентът на хора г-
ца В.Георгиева.

Старата морска слава
на Балчик като родно
място на много дръзно-
вени и ентусиазирани
спортисти се дължи до
голяма степен на  дело-
то  на 80-годишния
Мирко Мирков, дълго-
годишен председател на
Морски клуб Балчик.
Старият морски вълк
получи грамота и наг-
рада от председателя на
ОбС г-н В.Лучиянов.

В малкия град името,
лекарската практика и
обществената дейност
на д-р Иво Войчев е из-
вестна на всички, за ко-
ето той получава ежед-
невна признателност.

Като лекар, изявен в
работата си с пациенти-
те и обществеността д-р
Иво Войчев  получи
грамота и награда от
кмета г-н Н.Ангелов.

Дългогодишна е рабо-
тата на Георги Андонов
като общински съвет-
ник, а сега и като пред-
седател на пенсионерс-
ки клуб „Младост”. Не-
говата всеотдайност е
пословична, за което
получи награда от пре-
дседателя на ОбС г-н
В.Лучиянов.

Лице на град Балчик
през 2012 г. Надежда и
благодарност на всяко
семейство, което има
дете. Лекар и личност от
голяма висота. Това е
детският лекар , завеж-
дащ Детско отделение в
МБАЛ Балчик – д-р Ди-
ана Малчева.

Грамота и награда д-
р Диана Малчева полу-
чи от председателя на
ОбС г-н В.Лучиянов.

През 2012 г. се навър-
шиха 40 години от рож-
дението на ТФ
„Данс”Балчик , за авто-
ритета и успехите на ко-
ято през последните де-
сетилетия заслуга има
художественият ръково-
дител и хореограф Евге-
ния Кирилова. За всеот-
дайния и труд грамота и
награда получи от пре-
дседателя на ОбС г-н
В.Лучиянов.

Балчик е един от гра-
довете в региона и в ця-
ла България, който се от-
личава с много активна
пенсионерска клубна
дейност. За това е безс-
порна ръководната ро-
ля на председателя на
ОбС на пенсионерите в
Общината г-н Ангел Съ-
бев. Грамота и награда
получи от кмета на Об-

щината г-н Н.Ангелов.
За трети път бе номи-

нирана г-жа Димка Ма-
лева, председател на
Клуб „Хинап” – хора с
увреждания и методист
на Клуб „Спорт за всич-
ки”. Много са нейните
успехи в цялата страна
и дори в чужбина, за ко-
ето е класирана по раз-

лично време и на разли-
чни прегледи и фестива-
ли и винаги е на първо
място.

За издигане авторите-
та на нашия град и за де-
сетгодишнината на
спортния клуб за вете-
рани награда и грамота
и връчи кметът г-н
Н.Ангелов.

Като дългогодишен
самодеец – хорист в хор
„Здраве”, в Общинския
хор на пенсионерите и
в Състава за популярни
песни г-жа Веска Близ-
накова бе отличена с
грамота и награда от
председателя на ОбС г-
н В.Лучиянов.

Всички наградени из-
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Маруся Костова - гл. редактор на в. “Балчишки телеграф”, Николай Ангелов - кмет на Общ. Балчик и
Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик награждават номинираните общественици на годината.
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разиха с топли думи
благодарността си и
обещаха да продължат
да работята активно ка-
то общественици и през
следващите години.

С коктейл и музиката
на ди джей Ники Елма-
зов тържеството придо-
би още по-весел и отпу-
скащ характер. /Б.Т./

В периода от 04.03.2013
г. до 11.03.2013 г. се прове-
де общинското първенство по
футбол в трите възрастови
групи  V  VII кл.; VIII  X кл.  и
XI  XII кл., като класиралите
се отбори на първо място
придобиват правото на уча-
стие на областното първенс-
тво по футбол. Най  емоцио-
нални, съвсем естествено, бя-
ха срещите на най  малките
надежди на балчишкия фут-
бол. Те преминаха с много
положителни, но и с не мал-
ко отрицателни преживява-
ния. Двубоите им бяха мно-
го оспорвани, но както ви-
наги има победени и побе-
дители. В тази група на пър-
во място се класира отборът
на ОУ “ Васил Левски”  с.
Соколово.

В по  горната група - VIII
X кл.  на първо място се кла-
сира отборът на СОУ “ Хри-
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сто Ботев”  гр. Балчик.
С най  голям интерес бяха

следени срещите на батков-
ците от  XI  XII кл., които
бяха наблюдавани не само от
голям брой ученици, но и от
други любители на футбола.
Много добро впечатление с
добрата си игра направи от-
бора на ПГ за КОС  гр. Бал-
чик, който заслужено спече-
ли първото място и докато
продължаваха двубоите в
другите две възрастови гру-
пи, отборът на ПГ за КОС
гр. Балчик извоюва правото
да представлява област Доб-
рич на зонално ниво в гр. Ру-
се, постигайки безапелаци-
онно победа над отбора на
СОУ “ Любен Каравелов “
гр. Добрич с резултат 11:2.
Нека им пожелаем успех и
на зоналното първенство и
да достигнат финалната фаза
на републиканското учени-

ческо първенство.
Необходимо е да се отбе-

лежи, че от страна на всички
тези, които се занимават с
обучението на младите фут-
болни таланти в нашата об-
щина, по  точно във футбол-
ния куб на “ Черноморец”
Балчик, не проявиха никакъв
интерес към проведеното
ученическо първенство. Ми-
сля, че младите таланти, като
Орлин Светославов, Айхан
Джеват, Денис Берол, а защо
не и други, могат да намерят
място в представителния от-
бор на нашия град. За наши-
те таланти винаги трябва да
се подхожда отговорно и с
грижа за доразвиване на фу-
тболните им умения! Талан-
ти не се раждат всеки ден!

Ето и класирането по
групи с резултатите от
всички двубои.

Павлин ПАВЛОВ
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“Ï. Õèëåíäàðñêè” - Áàë÷èê
14.03.2013 г. 12:00 ч. -  Търговищки театър -
“Хитър Петър” - български народни приказки
19.03.2013 г. 18:00 ч. - Добрички театър -
“Няма да платим, няма да платим” - Дарио Фо
04.04.2013 г. 18:30 ч. - Христо Гърбов в
“Помощ ! Жена ми е луда !” - Билети се продават от 25.03




