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Ерсин Исмаилов  е отличник от
1-ви до 12-ти клас,първо в учили-
ще „Свети Свети Кирил и Мето-
дий”, а после в Балчишката гимна-
зия. Отличник на Випуск 2014 го-
дина. Обявен е за „Ученик на годи-
ната” през 2009 и 2014 година.

Участва в общински и об-
ластни олимпиади по биоло-
гия, география, философия,
български език, химия, физи-
ка и астрономия. Има призови
места от местни и национални
конкурси по Информационни
технологии. 5 години участва
в конференцията "Училището
- желана територия на учени-
ка" като с това спомага за ут-
върждаването на една първа

дискусионна форма за учени-
ците, които търсят и намират
своето правилно място като
ученици в обществото. Ерсин
Исмаилов е вписан в книгата
"Успелите деца на България"
на фондация "Димитър Берба-
тов" - 2010 и 2011 г.

Участва в задграничен
проект на Регионален инс-
пекторат по образованието
в Добрич, с посещение на
българските училища в
Братислава и Париж. Уча-
ства в проекта "Euroscola"
с посещение на Европейс-
кия парламент в Страс-
бург през  2012 г. Член е на
Общинския ученически

парламент - 4 години, от ко-
ито 2 като редови член, ед-
на като секретар и една ка-
то председател. В момента
е студент по медицина в
Медицински университет
"Проф. Параскев Стоя-
нов", гр. Варна. Ерсин Ис-
маилов има едно първо мя-
сто от участие в медицинс-
ки олимпийски игри през
2015 г. Автор е на 2 книги -
"Кръговрат" (2010) и "В
цар ство то на сенките"
(2015), редица публикации
във в. "Балчишки телег-
раф", включително и 1 на-
учна в сп. "Scripta Scientifica
Pharmaceutica.            /Б.Т./

Âèäåí ãðàæäàíèí íà Áàë÷èê
С млад дух и добра памет,

нашият съгражданин Сава
Мартинов посрещна своя 90-
годишен юбилей. Той е ви-
ден общественик, признат от
балчиклии и поздравен тър-
жествено в Общинския пен-
сионерски клуб № 1 Балчик.
Клуб № 1 е създаден от са-
мия Сава Мартинов, с което
е поставено началото на ор-
ганизираното пенсионно дви-
жение в Община Балчик. Го-
стите на юбилейното търже-
ство на Сава Мартинов бяха
над 70 души. Стари приятел-
ки, съседки и колежки не бя-
ха забравили Сава Мартинов
и с радост похапнаха от бога-
тата почерпка. Елисавета /сна-
хата/ и Савина /внучката/ на-
редиха на масата специално
изработената от "Шоколино"
Балчик торта за 90-годишни-
ната на Сава Мартинов. Спе-
циален поздрав за годишни-
ната си Сава Мартинов по-
лучи от Ангел Събев, пред-
седател на ОбС на пенсионе-
рите в Община Балчик, „Об-
щественик на 2012 година.
Поздравление, спомени за съ-
вместната работа със Сава
Мартинов и подаръци от
клуб № 1 поднесе Христина
Сивкова, най-дългогодишни-
ят пенсионерски председател,
два пъти носител на званието
„Общественик на годината”.
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Известни са като балчиш-
ко семейство, защото съпру-
гата госпожа Стефанка Ст.Цо-
нева е от град Балчик, а гос-
подин Цветан Цонев, родом
от село Крушуна, с хубавите
Крушунски водопади.

Споменът му за родния
край е много болезнен и за
двамата, тъй като без съд и
присъда са убити баща му и
двамата му братя. Много по-
късно им е приписана при-
съда от така наречения На-
роден съд. До днес не могат
да получат свидетелства за
наследници, защото регист-
рите от това смутно време
са „изчезнали” безследно.

В четвърти курс, като
студент по икономика в Сви-
щов, Цветан Цонев е изк-
лючен и изпратен трудовак
в Добрич. Не се връща по-
вече в Ловешко и намира
своята работа , а по-късно и

 Ерсин Исмаилов представи в Литературния клуб “Йордан Кръчмаров” Балчик
своята втора книжка “В царството на сенките”                                        Фото: М. КОСТОВА

Честит рожден ден! Фото : М. КОСТОВА

Ува жаеми г-н Са ва
Мартинов, Каретата на
времето лети, като от чу-
дна приказка картините
на живота преминават
пред нашия поглед. С на-
вършването на 90 години
Вие, осъзнавате своите по-
беди, борби и постижения.
На вашият празник всеки
е поканен и сипят се целув-
ки, цветя, усмивки и глъч.
Вие сте толкова добър и
мъдър! Баща, обичан дядо,
но най-вече отзивчив и до-
стоен човек, когото всеки
уважава и цени. А това ко-
ето ние от Дирекция "Со-
циално подпомага не" -
Балчик искаме да Ви поже-
лаем е само едно- бъдете
здрав. Всичко друго го
имате!

Димка Малева, зам-пред-
седател на ОбС на пенсионе-
рите в Балчик и председател
на клуб "Хинап", също два
пъти носител на званието „Об-
щественик на годината”, под-
несе символичен подарък на
Сава Мартинов - сгъваем ба-
стун на стабилното дълголе-
тие.  Мирко Мирков, първо
признат за „Общественик на
2012 година”, после за поче-
тен гражданин на град Бал-
чик и приятел на Сава Мар-
тинов, изтъкна заслугите на
юбиляра за организиране на

спорта в град Балчик още в
далечните 50 години на мина-
лия век. Керанка Генчева,
дългогодишен председател на
Клуба на учителите в Балчик,
разказа весели спомени от
времето, когато са били мла-
доженци със Стефан Генчев,
а по-късно и кумове на Ван-
чето и Сава Мартинов.

Маруся Костова, гл.реда-
ктор на в-к "Балчишки теле-
граф", подари на Сава Мар-
тинов специалния брой  "Въз-
връщането", посветен на 75-
годишнината от възвръщане-
то на Южна Добруджа към

съпруга в град Балчик.
Макар да имат вече де-

те, двамата решават и учат
– в Икономическия техни-
кум в град Добрич. Г-н Цо-
нев работи в ДЗС Травник,
в РКС, в МТС, а накрая в
ГРМП, откъдето се пенси-
онира през 1985 г. Запален
член е на земеделската пар-
тия - БЗНС, а по-късно на
ОДС. Съпругата му има дъ-
лъг стаж като чиновник -  в
Промкомбината, в ТПК ка-
то счетоводител и главен
счетоводител. Тя е била
дългогодишна хористка в
хор „Черноморски звуци”,
с диригент Жан Попов.

Миналото не се забравя,
но те не го споделят с децата
си, въпреки че децата го нау-
чават, когато не приемат си-
на, макар и отличник от гим-
назията във Военно- морс-
кото училище, когато не го
изпращат в Чехия или Ру-
сия да учи, въпреки отлич-
ния му успех. Музикалният
талант на дъщеря им Пламе-
на е безспорен и тя следва в
Музикалната академия Со-
фия. Един от дългогодишни-
те директори е на Музикал-

ния фестивал „Варненско
лято”. Синът Красимир съ-
що е изпратен трудовак, но
после завършва инженерно
образование и сега има ус-
пяваща техническа фирма
със съпругата си във Варна
и две талантливи деца.

Такъв е животът – ще ка-
жем сега, но ще се покло-
ним на такива издържливи
хора, на благите старци, за-
станали на прозореца на
най-хубавата, емблематич-
на за Балчик къща – къща-
та на Бай Цветан, в начало-
то на улица „Яворов”.

Господин Цветан Цонев е
надхвърлил 90 години, а же-
на му го следва и благодаре-
ние на нея се бори с коварния
диабет. Макар че децата и
внуците им ги искат при тях
във Варна, те предпочитат
уюта на къщата, купена от ед-
на русенка, която я построя-
ва с любов към морския град,
който неизменно наследяват
и съхраняват семейство Цо-
неви. Като такива те са при-
мер за своите съграждани, ко-
ито ги номинират за „Общес-
твеници на 2015 година”.

         Маруся КОСТОВА
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Тодор Димитров Добрев
е роден на 13 февруари 1925
год. в с. Тригорци. Негови-
те родители са потомци на
заселили се в Добруджа фа-
милии от Старозагорско през
втората половина на ХІХ
век. Наследник на горди и
трудолюбиви хора, чиито ос-
новен поминък е земеделие-
то и животновъдството, То-
дор Добрев отдава най-зна-
чителната част от съзнател-
ния си живот на селското сто-
панство в Добруджа. Рано за-

България.Едно събитие, кое-
то е оставило болезнена диря
в сърцето на всеки един от
нас, северодобруджанците,
насила прогонени от родни-
те си места. А това Сава Мар-
тинов знае много добре, про-
куден като дете също от род-
ното си място. С песни зъвър-
ши 90-годишният юбилей на
един достоен човек - Сава
Мартинов. Неговите бивши
колежки и ръководството на
Клуб № 1 издигнаха негова-
та кандидатура за „Общест-
веник на 2015година” .

      Маруся КОСТОВА

Тодор Добрев получава поздравление на 90-
годишния си юбилей от своя набор и приятел Сава
Мартинов                   Фото: Личен архив

ри за модерно земеделие -
БУЗЕМА – София.

Неосъществена остава ме-
чтата му да завърши Русен-
ския висш машинно техни-
чески институт, където е бил
приет. Започнал професио-
налната си кариера като ме-
ханизатор в Техническа ра-
ботилница на стопанството
в Балчик, продължава рабо-
та в МТС – с. Белгун, къде-
то през 1953 година израст-
ва до длъжност: „главен ин-
женер”, като такъв работи
последователно в: ТКЗС –
Балчик, ТКЗС – с. Дропла, в
АПК – Балчик.

В средата на 70-те години
заминава на работа в Коми
АССР, като началник на горс-
ки технически участък. След
завръщането си е технически
ръководител на пристанище
Варна Запад, заместник дире-
ктор по техническите въпро-
си в Двореца – Балчик, и от-
ново в АПК – Балчик.

Повече от 50 години труд
отдадени на техниката и в
най-значителна степен – за
развитие на модерно високо-
производително земеделие.

За своя принос в развитие
селското стопанство в Доб-
ричко /бивш Толбухински
окръг/ не веднъж е отлича-
ван с държавни ордени и от-
личия. За него няма по-ви-
сока ценност  от труда – ра-
ционалният и добре органи-
зиран процес за развитие на
дейността, в която полага

усилия. Морален императив:
уважение към  личността на
хората, с които е работил!
Готовност да прегърне зна-
чими каузи, умение да отся-
ва дребното от значимото и
въпреки трудностите да про-
дължава напред; не на пос-
ледно място –  лично дос-
тойнство  и себеуважение.
За тези свои качества той
продължава да се радва на
вниманието на хората, с ко-
ито се е трудил.

Грижовен родител и глава
на семейство, той винаги
проявява търпение, разбира-
не и готовност да поощри
всяко ново начинание на де-
цата си и на техните деца.
Сега, в есента на своя живот
– не престава да се вълнува
от новостите в техниката,
макар че отдавна не е прис-
тъпвал прага на техническа
работилница и не може да
отиде до полето да види „как
върви есенната сеитба”.

Любопиството и нестих-
ващия интерес към всичко
ново поддържа младежкия му
дух. Верен на любовта си към
земята и техниката той все
поглежда към небето и като
добър стопанин по детски  се
радва и на белия сняг, и на
тихия напоителен дъжд, и на
благото лятно слънце кога-
то започне жътва!

Такъв го познаваме,
ценим и обичаме!

Илияна
ДИМИТРОВА

губили баща си, той и него-
вите братя: Стоян – по-голе-
мият и Андрей – по-малкия,
привикват да се трудят от
най-ранна възраст.

По думите на тяхната сес-
тра Живка Калчева: „...три-
мата са отлични техници, ко-
ето определя и бъдещите им
професии”.

Тодор Добрев успява да
завърши средно професио-
нално-техническо образова-
ние в един от първите инс-
титути за подготовка на кад-
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На снимката:
връчване наградата на
д-р Иван Думиника от

д-р Теодор Канду.

На 25 ноември 2015 г. в
гр. Кишинев молдовският
българист д-р Иван Думи-
ника беше награден с Му-
ниципална премия за младе-
жта в областта на науката
(класация – етнология).
Жюрито на конкурса висо-
ко оцени публикациите на
младия учен (научни и пуб-
лицистични статии, състави-
телство на сборници), пред-

ставени на конкурса под на-
дслов „Bulgarii  din Basarabia:
trecutul ?i prezentul” (Бесара-
бските българи: минало и на-
стояще).

Специално е посочен зна-
чителеният принос на изс-
ледователя за активното
проучване миналото на
българската общност в Ки-
шинев и откриването име-
ната на редица обществени

дейци от български произ-
ход  (кметове, търговци, пе-
дагози, съдии и т.н.), които
изиграли важна роля в раз-
витието на града.    Научно-
то дружество на българис-
тите в Република Молдова
най-сърдечно поздравява
колегата И. Думиника с ви-
сокото отличие и му поже-
лава  нови творчески успе-
хи! ЧЕСТИТО КОЛЕГА !




