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Денят на народните бу-
дители – 1 ноември, е свят
ден за всеки учител. В не-
гова чест клубът на учи-
телите – пенсионери из-
пълни две задачи. На 1 но-
ември 2013 г. се срещнах-
ме с клубовете от град Ша-
бла, Каварна, Балчик в
с.Езерец, Шабленска об-
щина. Домакините от град
Шабла се постараха праз-
никът да бъде тържествен
и емоционален. Денят пре-
мина приятно и неусетно,
разделихме се с пожелание
за нови срещи.

Втората ни задача беше
да се поклоним пред мо-
щите на Св.Наум и Св.Кли-
мент Охридски – ученици
на Св.Св.Кирил и Мето-
дий. Организирахме 5-дне-
вна екскурзия /13-17 ок-
томври 2013 г./ по частен
път до Р.Македония. На 13
октомври сутринта потег-
лихме на път Балчик-Со-
фия. Направихме активна

почивка в центъра на на-
шата столица – посетихме
Народното събрание, запа-
лихме свещ в храм-памет-
ника „Ал.Невски”, радва-
хме се на забележителната
статуя на Св.София – сим-
вол и покровител на гра-
да. Нощувахме в базата на
БЧК, разположена в кра-
сива борова гора, в поли-
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те на Лозенската планина.

На следващия ден поте-
глихме към Р.Македония и
след няколко часа път бях-
ме в столицата Скопие, ад-
министративен и културен
център на страната, краси-
во разположен от двете
страни на река Вардар. На
26 юли 1963 г. градът пре-
живява унищожително зе-
метресение и остава в ру-
ини. С помощи от цял свят
за кратко време държава-
та възстановява града и
днес той е модерна, разви-
ваща се столица. Премина-
хме по каменния мост с 11
арки, построен през 518 г.
от император Юстиниян.
Тръгнахме към стария
град, където разгледахме
старата скопска чаршия.
Паметно място е гробът на
Гоце Делчев, къщата на
Майка Тереза, родена тук.
В града има много църк-
ви, джамии, музеи и гале-
рии. В центъра на града,

по проект на правителст-
вото от 2014 г., са изгра-
дени 20 грандиозни сгра-
ди в различен стил, 40 па-
метника, най-високият от
които е 28 м., порта „Ма-
кедония”, фонтани, укра-
си. Ние като случайни по-
сетители, смятаме, че е
малко претрупано за град
с 400 000 жители.

След обед продължихме
пътуването през красива
планинска панорама към
духовния център на Балка-
ните – Охрид и Охридско-
то езеро. Привечер прис-
тигнахме в град Струга и
се настанихме в централна-
та база на Македонския
червен кръст на Охридско-
то езеро. Прекарахме два
дни, възхитени от обстано-
вката, градината, езерото,
с кристално чиста вода, с
плаващите лебеди и диви
патици и отсрещните свет-
лини на албанските селища.
Убедихме се, че една от най-
красивите „сълзи на земя-
та” е Охридското езеро.

На 15 октомври посетих-
ме манастира „Св.Наум”,
разположен в красива при-
родна местност на брега на
езерото. Манастирът дати-
ра от края на ІХ век, преус-
троен през вековете, но ос-
танал уникален до наши дни.
Негов творец е Наум, уче-

ник на Кирил и Методий.
Видяхме стенописите, иконо-
стаса, портрет на цар Борис
І от ІХ век, ктитор на манас-
тира. Тук почиват и мощите
на Св.Наум в дарохранител-
ница, изработена през 833 г.
от чисто сребро с образа на
Седмочислениците.

Ето ни в град Охрид.
Градът, съчетал в себе си ве-

ковна история и традиции,
неслучайно Охрид и Охри-
дското езеро са включени
в списъка на ЮНЕСКО за
световно културно и при-
родно наследство. Разходи-
хме се в градската чаршия
и пристанището, посетихме
църквата „Св.София”, из-
качихме се на Самуиловата
крепост, разгледахме е се
поклонихме пред мощите на
Св.Климент, в църквата
Св.Пантелеймон. От висо-
кия хълм се радвахме на чи-
стия и спретнат град, потъ-
нал в цветя и декоративна
растителност. По брега има
много „капанчета”, където
и да седнеш се отморяваш
от блясъка на кристално
чистата вода. Купихме си
бижута от „охридски би-
сер”, изработени от рибе-

ни люспи.
16 октомври посветихме

на град Струга, където го-
стувахме. Сутринта посе-
тихме Калишки манастир,
разположен на брега на езе-
рото, сред красива приро-
да. Състои се от пещерна
църква „Св.Атанас”, стара
църква „Ап.Петър и ап.Па-
вел” и нова църква „Рож-
дество на Пресветата Бого-
родица”, построена през
1977 г., интересна с резба-
та на иконостаса и иконата
„Черната Богородица”, из-
вестна с изцелителните си
свойства. В центъра на
двора е старият чинар от
645 година, има извор с ле-
чебна вода.

Продължихме разходка-
та в град Струга. Той е ма-
лък, добре изграден ку-

рортен град /33 000 жите-
ли/, разположен около ре-
ката Дрим. Тук се прове-
жда най-големият поети-
чен сбор в света „стругс-
ки поетични вечери”. Има
къща –музей на Братя Ми-
ладинови.  Разгледахме
старата чаршия, площада,
наблюдавахме изтичането
на водата от Охридското
езеро към реката Църни
Дрим. Тръгнахме си за
България и вечерта спах-
ме отново в базата на БЧК
в Лозен. На 17 октомври
пътувахме от София за
Балчик с малка почивка в
град Правец и одухотво-
рени, обогатени с прекра-
сни впечатления и споме-
ни, пристигнахме в домо-
вете си.

Изказваме благодар-

ност към ръководството на
клуба и неговия председа-
тел Иванка Иванова за до-
брата организация, както
и към участниците в екс-
курзията за тяхната дисци-
плина като туристи.

На проф.Здравко Мари-
нов, че ни настани в чудес-
ните бази на червения
кръст в Лозен и Струга,
отдели от ценното си вре-
ме, придружи ни и за кра-
тко време ни показа кул-
турното и природно бога-
тство на Македония.

Благодарност и на фир-
ма „Руми Русчев” ЕООД
гр.Каварна, която ни оси-
гури прекрасния водач
Никола Николов , комфор-
тен автобус и приятно пъ-
туване.

/Б.Т./

Учителите празнуват 1 ноември в с. Езерец.              Фото: Ю. ХРИСТОВА

Учители от Балчик пред базата на Македонския червен кръст в гр. Струга.  Фото: С. ЛАЗАРОВА

/Продължава от стр.1/
Д.Кирякова, подиз-

пълнител на проекта,
подчерта, че екипът и е
пожелал да сподели тра-
диционни и нови рибни
рецепти, без изцяло да
се издават тайните на
главния готвач. Прояве-
но е и осъществено лю-
бопитство към среди-
земноморските рецеп-
ти, риба и морски даро-
ве, малко познати на
българската и румънс-
ка трапеза, но които тря-
бва да се знаят.” Най-до-
брите рецепти ще влязат
в замислен по проекта
кулинарен наръчник,
който ще се отпечата до-
година – сподели Д.Ки-
рякова. Вината са клас-
ни от българска изба
„Варна” и са много по-
дходящи за рибните де-
ликатеси, които сме Ви
приготвили.”

На всички двустранни
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Публичен търг с тайно наддаване
за недвижим имот в местност

"Овчаровски плаж"

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл.
68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик;
Решения  № 436  от 31.10.2013 г. на
Общински Съвет - Балчик и във връзка

със Заповед № 1332/25.11.2013 г. на Кмета на
Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване
за продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, както следва:

Неурегулиран поземлен имот с площ от 638.00
м2, представляващ ПИ № 02508.4.45 по
кадастралната карта на гр. Балчик, местност
"Овчаровски плаж - юг", при начална цена 15
950.00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и петдесет
лева).

Търгът ще се проведе на 20.12.2013 г. от 10.00 ч. в
залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21
септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен
ден от 05.12.2013 г. до 18.12.2013 г. на касата на ОбА
- Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася по
посочена в тръжните книжа банкова сметка или
на касата на Общината в срок до 19.12.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с
изискуемите документи, се подава в срок до 16.00
ч. на 19.12.2013 г. в Информационния център на
Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

срещи особено впечатля-
ва с познанията и чара си
румънската тур.агентка
Родика – Николета Стоян,
която от няколко години
чрез тур.агенция „Лагу-
на” в Констанца води ту-
ристи в България. Тя е
консултант по този проект
и смята, че до 30 май 2014
г. ще бъде изграден в На-
водари агро-рибния цен-
тър. Интересни идеи за за-
дълбочаване на туристи-
ческите връзки изказа и
Георге Параскив, бизнес
представител от Навода-
ри, осъществил много от
съвместните репрезента-
ции по проекта.

На официалната и съ-
щевременно задушевна
двустранна среща в „Ре-
джина Мария” гости бя-
ха още кметът на Балчик
Николай Ангелов със
съпругата си д-р Румя-
на Малчева, представи-
тели на отдел „Европей-

ски проекти” към ОбА
Балчик, на туристичес-
ки фирми от Балчик,
Албена и Добрич, на
фирма за недвижими
имоти „Роял”, на „Русев
пласт” и др.

Предстои гостуване
на българските парт-
ньори по проекта в На-
водари на 6,7 и 8 декем-
ври, когато ще има ме-
роприятия, посветени
на свети Никола, покро-
вител на морето, риба-
рите, и банкерите и ще
се продължи двустран-
ният диалог за формите
на развитие на туризма
– изказа мнение Божан-
ка Добрева, експерт в
Сдружение „Еврика”,
главен организатор на
изпълнението на прое-
кта „Трансграничен би-
знес център за туризъм
и изграждане на Агро и
Рибен пазар”.

Маруся КОСТОВА

Каква неземна красота!
Небето и водата ме плениха.

Очи притварям – сън ли е това?
Мираж? Или несбъдната мечта?

Пред мен – искрящата вода
на Охридското езеро.

Над мен – блестяща синева,
Която се е сляла с езерото.

Прелитат чайки към брега,
те пак за неща спорят.

Приветливо ни махат със крила,
а може би на нас говорят?

Дали от Черното море
им носим поздрав ведър?

Или пък полъх от солени ветрове
и вик на гларус под небето вечер?

От Охридското езеро за спомен
си гребнах шепа топлина.

В замяна ще оставя аз от мене
една въздишка и сбъдната една мечта.

Иванка АТАНАСОВА

Íà Îõðèäñêîòî åçåðî




