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Юбилейно тържество на 
учителите - пенсионери

Г-жа Иванка Иванова, председател на Учителския клуб и юбилярка, прочете 
кратко съдържателно слово за поздравление на всички юбиляри и пожела най-
важното – здраве!                                                                Фото: Юлита ХРИСТОВА

Изложба живопис и 
стъкларство в 

Художествената галерия в 
Балчик

           На 1 ноември /
четвъртък/ от 11 часа в 
Художествената гале-
рия в Балчик ще бъде 
открита изложба на 
ученици от Средното 
училище по изобрази-
телно изкуство и стък-
ларство в град Валашке 
Мезиричи-Чехия.

             Ученици-
те са в град Балчик по 

европейската програма 
Еразъм + и са дошли на 
професионален стаж, 
да почерпят опит. В Ху-
дожествената галерия 
на Балчик, те разгледа-
ха постоянната и експо-
зиция, с ценни творби 
на български класици, 
залата за чуждестранно 
изкуство, в която е екс-
понирана колекцията 

на творби на румънски 
художници творили 
в Белия град през 30-
те години на миналия 
век, както и тематич-
на изложба от фонда 
- „Балчик и морето”. 
Младите творци също 
се запознаха с процеса 
на работа в галерията, 
като начина на завеж-
дане на творбите, съ-

битията, които се про-
веждат ежегодно в нея 
и с нейната история. 
Каним ви на открива-
нето в първия ден на 
следващия месец, кога-
то младите художници 
ще представят своите 
впечатления от Балчик, 
чрез творбите си. 

                                                                                                                            
Заповядайте!

„Няма по-голямо щас-
тие за човека от това – да 
работиш малко с ръцете 
си, повече с ума си, но 
най-много със сърцето 
си”. Тази популярна ми-
съл можем да отнесем 
към нашите учители. Тя 
със сигурност ще допри-
несе за тяхното добро 
самочувствие в трудни 
моменти, които възрас-
тта не винаги може да 
им спести. 
Всяка година клубът на 
учителите в нашия град 
организира един тро-
гателен празник – рож-
дени дни на учителите, 
работили дълги години 
в балчишките учили-
ща. Това се случи на 
18.10.2018 г. с тържест-
вен обяд в р-т „Лотос”.  
Събитието започна със 
словото на г-жа Иванка 
Ненкова  Атанасова, по-
пулярна начална учител-
ка в нашия град, поетеса 
и водеща културно-ма-
совата дейност в Клуба 
на учителите. Ето ней-
ното слово:
„Добре дошли, уважа-
еми колеги и гости, на 
най-милото тържество, 
което провеждаме в 
края на всяка календар-
на година – честване на 
юбилярите. Френският 
философ Мишел дьо 
Монтен е казал: „Ста-
ростта е единственият 
начин да бъдеш още 
жив.” Е, ние вече сме 
стари, но сме живи и 
днес ще празнуваме.  
Животът е път, а не 
спирка. Всеки един от 
нас го извървява сам, 
без значение кого среща 
и губи. Човек идва сам 
на света и сам си отива, 
но винаги има хора, кои-
то го обичат и уважават, 

които си спомнят с до-
бро за него.
Днес това са нашите 
юбиляри. С вълнение и 
радост ще съобщя името 
на най-възрастния член 
на нашия клуб – Иванка 
Канаврова, която навър-
ши 90 години. Другите 
юбиляри са: 
Христина Сивкова -85 
години
Цветанка Димитрова – 
80 години
Иванка Иванова – 75 го-
дини
Мария Йорданова – 75 
години
Мария Горчева – 75 го-
дини
Нелка Георгиева – 70 го-
дини
Кунка Иванова – 70 го-
дини
Венета Мицева – 65 го-
дини
Недка Тодорова – 65 го-
дини
Часовете, прекарани от 
тях зад учителската ка-
тедра, са  наниз от чо-
вешки усилия, от радост 
и  огорчения, от сполуки 
и провали, от сблъсъци с 
безброй човешки съдби.
Нима са изминали тол-
кова много години!? Как 
бързо отминава времето 
на младостта и зрелост-
та, за да стигнем до този 
час, когато очите вече 
не довиждат, защото на 
всяко дете сте дали очи 
за света; силите не дос-
тигат – на всяко дете сте  
дали по грам от своята 
душа. Но, много хора Ви 
помнят, уважават и оби-
чат. Не напразно, на па-
метника на Кирил и Ме-
тодий в центъра на града 
ни, четем с гордост ду-
мите на поета Харалам-
пи Харалампиев:
„ И всеки помни по един  

учител, на стръмното 
ръката му подал””
Последваха поздравле-
ния, председателката на 
клуба Иванка Иванова, 
също юбилярка, с топли 
думи изрази уважението 
си към възрастните учи-
тели, работили дълги 
години в училищата на 
Балчик.
Поздравителен адрес 
към най-възрастна-
та юбилярка, госпожа 
Иванка Канаврова, беше 
изпратила нейната уче-
ничка Иванка Бързакова. 
Госпожа Керанка Генче-
ва, сега почетен предсе-
дател на клуба, поздрави 
юбилярките като отдели 
особено внимание на 
Иванка Канаврова, на 
Христина Сивкова, на 
Цветанка Димитрова, 
както и на Мария Горче-
ва, за чиято дългогодиш-
на дейност в бившето 
Санаториално училище 
разказа подробно и с 
трогателни  думи.
Тържеството продължи 
с много поздравления, 
цветя поднесе на всички 
юбилярки и Веска Пе-
нева, а Жана Темелко-
ва - подаръци от името 
на клуба. Много цветя, 
много подаръци, много 
топли поздравителни 
думи, внимание и обич 
– това отнесоха със себе 
юбилярките. И заедно с 
тях пожелание, изказано 
от Иванка Ненкова:
„Дано животът е добър и 
щедър към Вас, дано хо-
рата до Вас бъдат нежни 
и любящи и дано винаги 
сте много обичани!”
И всякога поканвани в 
училищата на 15 септем-
ври, както и на големите 
училищни тържества.

Мария АНДРЕЕВА

Пиян от Стражица
На 1 септември, около 
00:300 часа по главен път 
I-9 в района на град Бал-
чик е спрян за проверка 
лек автомобил „Хонда” с 
варненска регистрация, уп-
равляван от А.Б. (31 г.) от 
с. Стражица, обл. Добрич. 
При извършената провер-

ка за употреба на алкохол 
с техническо средство, ци-
фровата индикация отчита 
наличието на 1,99 промила 
в издишания от водача въз-
дух. Задържан за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Шофьор на 
„Опел” от 
Балчик – с 

канабис
На 3 октомври, около 16:40 
часа в района на местност-
та „Тузлата” в землището на 
град  Балчик е извършена 
проверка на лек автомобил 
„Опел” с добричка регис-
трация. В хода на проверка-
та в МПС е установена суха 
тревна маса с тегло 1 грам, 
реагиращо на полевия тест 
на наркотичното вещество 
канабис. С полицейска мярка 
за срок от 24 часа е задържан 
30-годишен мъж от град Бал-
чик, криминално проявен. 
По случая е образувано бър-
зо полицейско производство.

Пиян шофьор 
в Балчик, 
спрян от 

полицията
На 10 октомври, около 
16:30 часа в град Балчик 
е спрян за проверка лек 
автомобил „Джип” с до-
бричка регистрация. При 
извършената проверка за 
употреба на алкохол с тех-
ническо средство, цифро-
вата индикация отчита на-
личието на 2,44 промила в 
издишания от водача въз-
дух. С полицейска мярка 
за срок от 24 часа е задър-
жан 43-годишният водач 
на МПС от град Балчик. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Младеж от Оброчище се вихри 
в „Албена”

След проведени ОИМ и 
ПСД от служители на РУ 
МВР Албена е задържан 
криминално проявен мъж 
на 19-годиени от с. Обро-
чище, обл. Добрич. 
В хода на работа е устано-
вено, че същия е извърши-
тел на взломна кражба от 
частен имот на територия-
та на с. Оброчище, извър-
шена за времето от 26 сеп-
тември до 28 септември т.г. 
Припомняме, че при взло-
мявнето на частни имот, бе 
извършена кражба на елек-

трическа косачка, електри-
чески култиватор, два броя 
електрически бормашини, 
ъглошлайф и елелтриче-
ски проводници с  дължи-
на около 100 метра. 
Част от вещите обект на 
посегателството са устано-
вени и иззети по надлеж-
ния ред. Материалите са 
докладвани на РП Балчик. 
Работата по установяване 
и документиране на ця-
лостната престъпна дей-
ност на извършителя про-
дължава.

Кражба на пари 
и документи в 

Балчик
На 18 октомври, около 
11:25 часа е получено съ-
общение за извършена 
кражба от частен имот 
на територията на град 
Балчик. Установено е, че 
неизвестен извършител е 
проникнал в къщата през 
незаключена входна вра-
та. 
По данни на тъжителя 
е извършена кражба на 
дамски портфейл с нами-
ращите се в него лични 
документи, сумата от 300 
лева и 70 евро. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Проверка на 
наркотизиран 

шофьор от 
Балчик

На 23 октомври, около 
23:10 часа в град Балчик 
е спрян за проверка лек 
автомобил „Рено” с до-
бричка регистрация, уп-
равляван от 20-годишен 
мъж от град Балчик. При 
последвалата проверка на 
водача на автомобила за 
употреба на наркотични 
и упойващи вещества, те-
стът отчита положителен 
резултат за употребата на 
канабис, амфетамин и ме-
таафметамин. Задържан 
за 24 часа. По случая е об-
разувано бързо полицей-
ско производство.

Незаконно 
ползване на 

дебитна карта
На 24 октомври, около 12:00 
часа се тъжи 52-годишна 
жена от град Балчик. По дан-
ни на тъжителката, неизвес-
тен извършител е използвал 
данните от дебитната й кар-
та, като е извършил теглене 
на сумата от 80 лева. По слу-
чая е образувано досъдебно 
производство.

Открадната 
касичкас 1500 

лв. в нея
След проведени ОИМ 
и ПСД от служители на 
РУ МВР Балчик е задър-
жан криминално проявен 
25 годишен мъж от град 
Балчик. В хода на работа 
е установено, че същия 
е извършител на касич-
ка с намиращите се в нея 
около 1 500 лева, от за-
ведение, находящо се в 
морския град. Кражбата е 
извършена на 4 септември 
т.г. Извършителя на дея-
нието е възстановил нане-
сените материални щети. 
Същия е привлечен в ка-
чеството му на обвиняем. 
Материалите са докладва-
ни в РП Балчик.

Кражба на мото-
пед в „Албена”

На 9 октомври, около 10:45 
часа  е получено съобщение 
за извършена кражба на мо-
топед от к.к. „Албена”. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство. 

Тройният стенен работен календар на 
МФ „Българско наследство“ Балчик 
за 2019 г. струва 8 лв. За поръчки на 

адрес: bgnasledstvo@abv.bg

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)


