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ОБЩИНА БАЛЧИК 
ЗАПОВЕД

№ 164/07.02.2019 г.
Балчик 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 от Наредба за 
реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територия-
та на община Балчик; чл. 24, ал. 3 от Наредба за определянето и адми-
нистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Балчик , във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ 
МАРТ
  О П Р Е Д Е Л Я М :
 1. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 
12.02.2019 г. до 10.03.2019 г., както следва:
1. Пл.“Рибарски“ - до автобусни спирки.
2. Център  - до автоспирка  пл.“21-ви септември“
3. Пред мебелна къща „Круни“
4. Пл.“Възраждане“ - до автобусната спирка
5. Кв.“Балик“-  общински пазар
6. Кв.“Балик“ - до автобусна спирка /пред сладкарница „Шоколино“/
7. Кв. „Балик“ - пред търговски комплекс „Форум“
8. Кв. „Левски“ - до автоспирка /“Акапулко“/

2. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.
3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров 
- зам.- кмет на Община Балчик.
Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общи-
ната и се сведе до знанието на РУП - Балчик за сведение  и на  Общин-
ско предприятие БКС за сведение и изпълнение .

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Редакцията издига кандидатурата 
на Евстати Хадживасилев за 

„Общественик на 2018 г.”

Биографията на Евстати 
Хадживасилев е свърза-
на изцяло с родния град 
Балчик. Тук е роден на 19 
декември 1947 г. От ма-
лък участва в кръжоци 
по корабомоделизъм  към 
Морския клуб, в преходи 
до Варненския морски 
музей на тогавашния уче-
бен кораб „Наско Боев”, 
в състезания по бягане 
на 50 и 100 м., които са с 
маршрут : от центъра на 
Балчик по посока на алея 
„Ехо”, в гребане с Ял-4, 

което се оказва много ва-
жно за спортната му ори-
ентация и последвалите 
морски гребни походи на 
по-големи разстояния.
След отбиване на военна-
та си служба , през проле-
тта на 1969 г., е включен в 
отбора по морски спор-
тен многобой /МСМ/, със 
следните дисциплини: 
1. Бягане на 1 500 м.;
2. Гребане на Ял-6  0 метра 
– 2 000 метра;
3. Стрелба с малокали-
брена пушка – 50 метра;

4. Плуване в басейн стил 
„Кроул” на 100 и 200 м.;
5. Ветроходство.
Сега ветеранът-спортист 
с радост си спомня, че 
като отбор от 7 човека /6 
гребци и 1 лодководач/ 
редовно са участвали в 
зонални и републикан-
ски състезания по МСМ. 
Години наред в дисципли-
ната „Гребане на Ял-6” са 
непобедими в цяла Бъл-
гария. Наградите също 
са много – грамоти, купи, 

знаменца и др. Всичко е 
било подредено в Мор-
ския клуб, построен от 
ентусиазма на местните 
балчиклии и самооблага-
нето на всички, работещи 
в Балчик. Отивало му е на 
морския град да има ви-
дни морски хора и Мор-
ски клуб. Днес Морският 
клуб стана хотел-ресто-
рант „Лотос”. Сегашни-
те младежи нямат база 
и градът трудно удържа 
морската си слава. Но 
най-малките, запалени да 
се учат на морските спор-
тове, най-вече ветроход-
ство,  вдигат надеждата, 
че ветераните ще имат 
своето продължение.
Евстати Хадживасилев е 
известен и като съвестен 
служител в РПК „Черно 
море” Балчик. 
От 36 години пее в хор 
„Черноморски звуци” 
Балчик, а от 2001 г. е в 
Състава за популярни 
песни към НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870” Бал-
чик.
Независимо от голямо-
то натоварване при еже-
дневните репетиции и в 
двата хора, Евстати ходи 
винаги с желание, защо-
то обича да пее „Богатият 
репертоар от песни с раз-
лични жанрове и от раз-
лични епохи, ме зареждат 
положително – споделя 
Е.Хадживасилев, защото, 
както е известно, „Който 
пее, зло не мисли!” 

Маруся КОСТОВА

Клуб „Здраве” предлага 
Вяра Кръчмарова за 

„Общественик на 2018 г.”

Вяра Кръчмарова е ро-
дена на 24 юли 1951 г. в 
с.Сенокос, община Бал-
чик. Има по-малък брат. 
Майка ѝ е изявена обе-
щественичка, хубаво пее, 
организира жените в 
селото и заедно участват 
в много мероприятия и 
фестивали. 
Вяра завършва гимназия 
в град Добрич, а след това 
в София учи за рехаби-
литатор в Полувисшия 

медицински институт. 
От  първия до последния 
работен ден се труди в 
Общинската болница на 
Балчик. Активно и всеот-
дайно дава своя принос за 
възстановяване здраве-
то на своите пациенти – 
малки и големи. Обичана 
и високо оценена от свои-
те колеги в Болницата.  
Активно участва и в худо-
жествената самодейност 
– пее в Руската група, ръ-

ководена от незабравима-
та балчишка диригентка 
Възкресия Деветакова. 
През 1978 г. създа-
ва семейство с Юлиян 
Кръчмаров, имат двама 
сина – Николай и Радо-
стин, които са с медицин-
ско образование, живеят 
и работят във Франция.
В пенсионерския клуб 
„Здраве” Вяра Кръчма-
рова се включи веднага, 
щом навърши 55 г.. Със 
своя благ характер, с по-
словичното си трудолю-
бие и чувство за отговор-
ност, тя спечели любовта 
и уважението на всички 
от клуба.  Тя е винаги за-
едно с останалите клубни 
членове в здравните ме-
роприятия, във Вокална-
та група, в Общинския 
пенсионерски хор, с ди-
ригент Тодор Тодоров, 
в Състава за популярни 
песни, с диригент маестро 
Райко Тонев. На нея вина-
ги може да се разчита и за 
солови изпълнения.
Гордеем се с нея и ѝ поже-
лаваме много щастие в се-
мейството, да имат много 
внуци, здраве и успех във 
всяко начинание. Звание-
то „Общественик на годи-
ната” да носи с гордост и 
удовлетворение. На мно-
гая лета!

Тодорка ХАРИЗАНОВА
Председател на Клуб 

„Здраве”

Семейство Георгиеви – 
Мария Янкова и Румен Александров
Кандидати за „Общественици на 2019 г.”

Мария и Румен са роде-
ни на една и съща дата 
-  1 юни, той през 1950 
г., а тя – една година по-
късно. Тя в Балчик, а 
той – „ някъде из дебри-
те на Дунавската равни-
на –както казва Румен и 
после конкретизира – в 
с.Искър, обл.Плевен.”  Те 
са семейство, което скоро 
ще чества 50-годишнина, 
заедно с дъщеря си, сина 
си и тримата внуци.
Мария е известна с дъл-
гогодишния си стаж 
като мед.сестра в Стома-
тологичното отделение 

при Общинската бол-
ница Балчик, после като 
училищна мед.сестра в 
с.Дропла.
Румен е бил служител на 
МВР, после военнослу-
жещ в БА и едновремен-
но музикант в Духовия 
оркестър на град Балчик. 
Осем години се занимава 
с честен бизнес , а от 2003 
до 2011 г. два мандата  е 
кмет на с.Царичино.
Семейство Георгиеви са 
сега пенсионери, но про-
дължават да участват 
активно в обществения 
живот на града.  От 1995 

г. Румен Георгиев  играе 
в театралния състав на 
НЧ „Паисий Хилендар-
ски 1870”. През 2006 г. на 
Театралния фестивал в 
Каварна получава пър-
во място за изпълнена 
мъжка роля. След като 
театралната дейност в 
Балчик замря, Румен се 
включи активно в Със-
тава за популярни песни 
към НЧ „Паисий Хилен-
дарски 1870”, където пее 
и съпругата му от 2001 
г. Преди това Мария е 
пяла в много известната 
в близкото минало Руска 

група към Болницата, с 
диригент Възкресия Де-
ветакова и две години в 
Смесен хор „Черноморски 
звуци” Балчик.
През 2015 г. Румен Геор-
гиев е обявен за Почетен 
гражданин на побрати-
мения ни румънски град 
Бран за изключителния 
принос в развитието на 
приятелските отношения 
между Балчик и Бран.

Диана  и Илия 
ДИМИТРОВИ

„Общественици 
на 2016 г.”  

 където ще намерите богато разнообразие на  диоприч-
ни рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи 
от очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Състав за популярни песни с диригент маестро Райко Тонев и корепетитор Марияна Тихолова. 
Отляво надясно: 1 ред - Мария Георгиева, Вяра Кръчмарова, Василка Близнакова, Румяна Калчева, 
Диана Димитрова, Мария Янкова Георгиева, Стефка Иванова  2 ред - Симеон Николов, Георги 
Мирчев, Никола Колчев, Евстати Хадживасилев, Росен Димов, Румен Георгиев. 
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