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Роден на 7 юли 1977 г. в 
Балчик в семейството на 
мед.сестра Тина Колева 
/Йовчева/ и шофьора в 
МБАЛ Петър Колев. За-
вършва Балчишката гим-
назия с Випуск 1995 г., с 
прословутите 3 паралел-
ки, с кл.ръководители: 
г-жа Маринела Данева, 
г-жа Росица Великова 
и г-жа Стойка Владова, 
с математик г-н Васил 
Петров, за които споде-
ли, с голямо уважение, 
спомените си.
Христо П.Христов е 
млад. Прозорлив и мъ-
дър. Трудолюбив и от-
зивчив. Благодарен към 
семейството си: към ро-
дителите си, които със 
скромните си заплати 
са го изучили в тежките 

години след Виденовата 
зима и успешно се ди-
пломира като електроин-
женер; към съпругата си 
Радостина Христова, коя-
то често се налага сама да 
се справя, заради служеб-
ните и съветническите му 
задължения; към двете си 
малки момчета Павел /13 
г./ и Самуил /7 г./, за кои-
то трудно намира време, 
но все пак успява да ги 
води редовно на църква, 
на неделно училище, да 
узнае уроците им, зани-
манията им извън учили-
ще. Децата му обичат да 
бъдат с него на екскурзии 
по планини и манастири, 
а имената им неслучайно 
са библейски.  
Голяма подкрепа получа-
ва от настоятелството на 

храм „Св.Петка”Балчик, 
още когато за първи път 
стъпва на 13 години в 
църквата, където Вар-
ненският и Великоп-
реславски митрополит 
Кирил го подстригва за 
църковна служба, за пра-
вото да влиза в олтара, да 
реже и раздава нафора, 
да участва пълноценно 
в духовническия живот 
като бъде в помощ на 
свещеноиконом Стратия 
Александров, на отец Ге-
орги Петков, а по-късно и 
на йерей Тодор Тодоров. 
За усвояване на христи-
янските ценности трябва 
приоритетно да се говори 
в училище и в семейство-
то – смята Христо Хри-
стов. 
Веднага след казармата 
през 2002 г. започва ра-
бота по специалността 
си – в „Електроразпре-
деление” Балчик, където 
работи и досега.Пробле-
мите в работата, оплак-
ванията и забележките 
на гражданите решава 
спокойно и методично. 
Като съветник от граж-
данската квота на БСП 
е избран за втори ман-
дат с най-много гласове. 
Балчиклии са доволни, 
че лично се заема с про-
блемите на осветлението 
и ел.авариите, с асфал-
тирането на улиците, с 
отстраняване на опасни-
те дървета по пътищата, 
с поправката на улици, 
тротоари, с посредни-
чество при уреждане на 
чакълиране, настилки и 
премахване на опасни 

съоръжения до бл.16 , че 
настоява за почистване на 
гробищните паркове. 
Пенсионерките от Клуб 
„Втора младост” Балчик 
му благодарят за новите 
си сценични костюми. 
Да се среща с всички 
пенсионерски клубове е 
негово приятно задълже-
ние, а още по-приятно е 
да им докладва какво е 
направил по тяхна препо-
ръка.
Христо Христов настоява 
да се довърши футбол-
ният стадион в Балчик, 
защото на този град му 
отива да има такъв ста-
дион и в него да играят 
млади момчета балчиш-
ки футболисти. Следи 
работата на треньорите 
Антон, Тонислав и Цве-
тан и е доволен от ре-
зултатността в работата 
им. Самият той е играл 
в „Черноморец” Балчик 
със Симеон Симеонов, с 
Красю Бизона, със Слави 
Пинкото, с Васко, с Пе-
тър вратаря, с Тонислав 
Златков, с Милен Карата, 
с Жечо, сега съдебен по-
лицай, с Антон Христов и 
др. Спортът трябва да се 
развива и да надгражда 
възпитанието в училище 
и семейството.
Общинският съвет на 
БСП и Църковното на-
стоятелство на храмо-
вете „Св.Никола” и „Св.
Петка” Балчик предлагат 
Христо Петров Христов 
да бъде удостоен със зва-
нието „Общественик на 
годината”.

Маруся КОСТОВА

Предложение за “Общественик 
на 2019” Балчик

Христо Петров Христов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
СЪОБЩЕНИЕ

Община Балчик уведомява, че от 09.03.2020г. 
отново се приемат заявления за закупуване на 
абонаментни карти с намаление за вътрешно-

градския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка 
„Орехите“. Документите се подават в отдел ГРАО /деловод-
ство/ в Общинска администрация - гр. Балчик.
Сроковете за подаване на заявления за закупуване на 
абонаментни карти с намаление за вътрешноградски 
транспорт и/или в района на вилна зона до спирка 
„Орехите“ са както следва:
-     за месец IV, V, VI  2020 г.         -           от 09.03 до 
16.03.2020г.
-     за месец VII  2020г.             -          от 01.06 до 10.06.2020г.
Сроковете за издаване на картите в офиса на превозва-
ча са, както следва:
-     за месец  IV, V, VI  2020 г.         -           от 20.03 до 
31.03.2020г.
-     за месец VII          2020 г.        -           от 15.06 до 26.06.2020г.
Не се разглеждат заявления, подадени след посочения кра-
ен срок за съответния период и/или без приложени копия 
на документи /разпореждане за отпускане на пенсия или 
решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена 
работоспособност със и над 50%- за хора с увреждания/.
Документи за закупуване на карта не е необходимо да пода-
ват пенсионери и хора с увреждания, които имат закупена 
карта за последното тримесечие на 2019 г.. Всички остана-
ли, които не са ползвали карта през последното тримесечие 
на 2019 г., са длъжни, в горепосочените срокове, да прове-
рят дали името им фигурира в списъка  или да подадат до-
кументи за закупуване на карта в отдел ГРАО /деловодство/.
Всички правоимащи с експертни решения на ТЕЛК 
(с трайна нетрудоспособност със и над 50%) с изтекъл 
срок на валидност, е необходимо отново да подадат за-
явление за закупуване на карта, към което да приложат 
копие на актуално решение на ТЕЛК.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Христо Петров Христов 

Живка Е.Канева е ро-
дена на 6 юни 1953 г. 
в семейство на селски 
стопани. Основното си 
образование получа-
ва в родното си село, 
а средното в Иконо-
мически техникум 
„Г.С.Раковски” град 
Варна. 
 Има 46 години трудов 
стаж като счетоводи-
тел в ТКЗС с.Сенокос, 
в Кооперация „Вихър” 
с.Сенокос и през по-
следните 12 години е 
секретар на НЧ „Хрис-

то Смерненски 1941” 
с. Сенокос. Вече е пен-
сионерка, но с радост 
замества титуляра по 
майчинство – собстве-
ната си внучка.
 „Не трябва да забра-
вяме, че навсякъде се 
работи с хора, че всеки 
си има своите талан-
ти, радости и семейни 
грижи и трябва да се 
съобразяваме с тях. 
Доволна съм – каз-
ва Живка Канева, че 
като секретар намерих 
своето достойно място 

в тази чисто българска 
институция – читали-
щето. Чувствам се пре-
красно: между книги-
те; в колектива, с който 
работя; в общуването с 
моите съселяни, които 
пълнеха залата на чи-
талището при чества-
не на бележити дати 
и празници. Моята 
вътрешна потребност 
да работя за самодей-
ността, любовта ми 
към хората и отговор-
ността ми пред тях, 
ме караха да организи-

рам и провеждам раз-
лични мероприятия, 
традиционно замис-
ляни и изпълнявани 
от годината на създа-
ване на читалището в 
с.Сенокос – 1941 г.
 Отбелязахме 60 г., а 
следва да отбележим и 
70 г. от началото през 
1950 г. на Първия че-
тиригласен хор към 
читалището, с дири-
гент стоматолог д-р 
Славов. Всъщност с 
хора започва активната 
самодейност в селото. 

Сдружение „Българско наследство” Балчик предлага 
Живка Енева Канева за „Общественик на годината”

“Сенокоските славеи” с. Сенокос, с худ.р-л Христо Христов
Имаше Театрален ко-
лектив, Състав за на-
родни танци, Група за 
стари градски песни. 
С намаляване на насе-
лението в Сенокос, на-
маляват, за съжаление 
и самодейните изяви. 
Сега сме най-горди със 
Състава за автентичен 
фолклор „Сенокоски 
славеи”, с музикален и 
художествен ръководи-
тел Христо Христов.
 Имаме много участия 
и съответно награди, 
които са ни много скъ-
пи, от общински, реги-
онални и международ-
ни фолклорни събори, 
форуми и фестивали: 
„Златен Орфей” от 
Световен шампионат в 
„Слънчев бряг” /2018/; 
„Голям сребърен лист” 
от Фестивала „Листо-
пад на спомените” Ва-
рна /2018/; Купа за 1 
място от фолкфест на 
о.Корфу, Гърция ; Две 
купи за 1 място и Купа 
на побратимяването 
с читалището на Се-
лиоло, Одеска област, 
Болградски район, Ук-
райна от Международ-

ния форум „Българско 
наследство” Балчик, 
България /2015; 2019/; 
Две втори и две трети 
места от НФФ „Море 
от ритми” Балчик; ла-
уреати на 22 Междуна-
роден фолклорен фес-
тивал във В.Търново; 
две първи места на 
фестивала „Фолклорен 
изгрев” Варна /2018 
и 2019/; медали за 
участия – 12 златни, 2 
сребърни,3 бронзови; 
ежегодно участие в 
събора „Богородица” 
в град Г.Тошево; „Ла-
заровден” в НЧ „Васил 
Левски 1959” Балчик; 
фестивала „Гурково 
пее и танцува”; „На 
мегдана”в к.к. „Албе-
на”; „Песни и танци от 
слънчева Добруджа” 
с.Дебрене, Добричка 
област; представи-
хме Добруджанския 
фолклор на Първия 
фестивал в Констанца 
„Добруджа – обичаи, 
традиции вкусове” 
/2019/ и Българския 
фолклор във Винфеста 
на Болград  /2019/.
 Организираме седян-

ки, кулинарни излож-
би, изложби на плети-
ва и цветя, празници 
на родилната помощ, 
8 март, 2 юни – Ден 
на с.Сенокос. На бе-
лежитите дати и съби-
тия поднасяме венци и 
цветя на паметниците 
в селото.
 През вратите на чита-
лището са преминали 
много хора, самодей-
ци, председатели и 
членове на читалищно-
то настоятелство, биб-
лиотекари, читалищ-
ни секретари. Много 
от тях вече не са сред 
живите, но всички са 
оставили светла диря 
след себе си. Разлис-
твайки албума със 
снимки, си спомняме 
с добро за тях”– каза в 
заключение читалищ-
ният секретар Живка 
Канева.
 Ръководството на 
Сдружение „Българско 
наследство” Балчик, 
предлага г-жа Живка 
Канева да бъде опреде-
лена за „Общественик 
на годината”.
            Георги ЙОВЧЕВ


