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Тя е родена, за да живее
за хората. С техните болки
замръква и с техните грижи
осъмва. Няма балчиклия,
които да не я познава, за-
щото цели двадесет и пет го-
дини от живота си е посве-
тила на хората. През годи-
ните на своята професио-
нална реализация , тя е по-
сетила много домове в гра-
да и общината. Докоснала се
е до ежедневните проблеми
на стотици семейства.

Евдокия Великова  е ро-
дена на 17октомври 1963 го-
дина , възпитаник е на Вар-
ненския свободен универси-
тет « Черноризец Храбър»
Варна. През 1998 година
завършва Бакалавърска сте-
пен със  специалност «Соци-
ални дейности» и специали-
зация «Социална работа».
През 2000 г. се дипломира
Магистър по  Социални дей-
ности и специализация «Ор-
ганизация и управление на
социалната сфера»  присъде-
на е и  Грамота  за отличен
успех от Академичният съ-
вет и Ректорът проф. Д.ик.н.
Анна Недялкова.

През 2009 година  завър-
шва Магистър  по Публич-
на администрация и Адми-
нистративен капацитет,
присъдена и е Грамота  за
отличен успех от Академи-
чният съвет и Ректорът
проф. Д.ик.н. Анна Недял-

кова. На 24 май 2013
година  за нейната сърдеч-
ност, за неизчерпаемата й
позитивност и доброта, за
готовността й да помага и
способността й да разбира,
за това, че посвещава 22 го-
дини от живота си на гри-
жите на хората в Балчик  и
е присъдено от  община
Балчик и гражданите на
Балчик отличието «Лице на
Балчик». Евдокия Велико-
ва  от 25.02.1991 година ра-
боти в социалната сфера –
започнала е като инспектор
– социални грижи, специа-
лист социално подпомага-
не, след завършване на ба-
калаварска степен  през
1998 г. е  социален работ-
ник, по-късно, след дипло-
мирането си като Магис-
тър е Гл. Специалист Па-
рично подпомагане и през
2003 г. заема длъжността на-
чалник отдел „Социална за-
крила”. От Януари  2011
година е Директор „ Дире-
кция „ Социално подпома-
гане” община Балчик.
При едно интервю пред в-
к «Балчишки телеграф»
през 2011 г.  Евдокия Ве-
ликова отговори така на
моите въпроси:

Какво ви носи ежеднев-
ният контакт с хората, кои-
то идват при Вас?

В своята работа най-много
харесвам, когато застана лице

Ïëàêåò “Áúëãàðñêî
íàñëåäñòâî” å âðú÷åí

íà Ëþäìèë Áåøêîâ

Жителите на Община
БалЖителите на Община
Балчик бяха свидетели на
едно уникално обществено-
политическо събитие, което
се случи през месец август
2015 година – Първия ме-
ждународен форум „Бъл-
гарско наследство”, който
се организира под егидата
на д-р Румяна Малчева
Ангелова.

Проведе се конкурс за
автентичен фолклор, една
поетическа среща, две из-
ложби и две исторически
конференции – за етноло-
гията на българите, водена
от проф.Елена Рацеева от
Българския университет в
Тараклия, Бесарабия и за
75-годишнината от възвръ-
щането на Южна Добру-
джа, водена от акад.Георги
Марков. Сред отличилите
се докладчици бе господин
Людмил Бешков, депутат от
38 Народно събрание, по-
литик , филолог, историк и
наследник на видния доб-
руджански краевед Любен
Бешков.

Поради здравословни
причини господин Людмил
Бешков не присъства на за-
криването на форума и за-
това на общественото меро-
приятие „Общественик на
годината” бе поканен, за да
му бъде връчен официално

плакетът на Международ-
ния форум „Българско на-
следство”от д-р Румяна
Малчева Ангелова.

Кметът на Общината го-
сподин Николай Ангелов,
председателят на Общинс-
кия съвет господин Атанас
Жечев, главният редактор
на вестник „Балчишки те-
леграф” госпожа Маруся
Костова връчиха на госпо-
дин Людмил Бешков, гра-
мота,  календар на Община
Балчик и Юбилеен кален-
дар за 75-годишнината от
възвръщането на Южна
Добруджа.                 /Б.Т./

в лице с хората, които идват
при мен и се опитвам да погле-
дна света през техните очи, да
усетя тяхната болка и радост.
За мен е удовлетворение, ко-
гато имам възможност чрез
знания и умения, да окажа по-
дкрепа и да помогна за разре-
шаването на различни проб-
леми. Чувствам се удовлетво-
рена от това, че съм полезна
на хората в неравностойно со-
циално положение, възрастни,
безработни, хора с уврежда-
ния и други. И връщам, ма-

кар и за кратко усмивката на
лицата им. Според мен  ежед-
невният контакт с палитрата
от хора , които имаме  трябва
да се извършва всеотдайно от
сърце.

Ако имахте възможност
отново да избирате профе-
сията си, щяхте ли да я за-
мените с друга? Г - ж а
Великова сподели: « Не!
Мисля, че това е професи-
ята, която ми носи удовол-
ствие и удовлетворение, а
също я намирам и  подхо-

дяща за моя темперамент,
знания и умения. Моята
професия е моето призва-
ние! „ Кметът на Общи-
ната господин Николай Ан-
гелов, председателят на
Общинския съвет господин
Атанас Жечев и главният
редактор на вестник „Бал-
чишки телеграф” госпожа
Маруся Костова връчиха
на Евдокия Великова купа,
„Общественик  на година-
та”, грамота и календар.

     Георги ЙОВЧЕВ

75 ãîäèíè ÎÓ “Àíòèì I”
ãð. Áàë÷èê - Ï Ð Î Ã Ð À Ì À

Изложба с фотоси „Назад във времето” 10.03.2016 –
1.04.2016г.

Изложба на фотоси с випуски на училището 10.03.2016
– 1.04.2016г.

Изложба на фотоси с учителски колективи 10.03.2016
– 1.04.2016г.

Изложба на колажи „Един ден в ОУ „Антим І”
10.03.2016 – 1.04.2016г.

Изложба „Училището – територия на реализирани
възможности”

10.03.2016 – 1.04.2016г.
Радио предаване „Един дълъг вървеж” 10.03.2016г.

10,20 ч.
Поставяне на завет за бъдещите поколения и откриване

на барелеф на Екзарх Антим І 10.03.2016 г . 13,00 ч.
Забавно състезание „Мама , татко и аз” Іа и Іб клас
17.03.2016 г . 14,30 ч.
Състезание „Познавам ли историята на моето

училище?” VІІ и VІІІ клас
18.03.2016 г. 13,00 ч.
Волейболен турнир V-VІІІ клас 21.03.2016г. 13,00 ч.
Драматизация ІІ а клас 21.03.2016г. 14,30 ч.
Състезание „Знаете ли български език?” ІVб клас
22.03.2016 г. 14,30 ч.
Състезание „Знам и мога” ІІ б клас 23.03.2016 г. 14,00 ч.
Състезание „ Какво зная за патрона на училището ни?”

ІVа клас
23.03.2016 г. 14,00 ч.
ОУ „Антим І” търси талант 24.03.2016 г . 13,30 ч.
„Природата - наш дом” ІІІб клас 24.03.2016 г. 13,30 ч.
Лингвистично състезание VІа и VІ б клас 25.03.2016 г

. 13,10 ч.
Обявяване на отличените творби :
Литературен конкурс „Моето училище – мечта и

реалност”
Конкурс за компютърна рисунка „Моето училище –

училище на бъдещето”
Конкурс за девиз на училището
28.03.2016 г. 13,00 ч.
Ученици изписват патрона на училището с телата си
29.03.2016 г. 13,00 ч.
Щафетна обиколка на училището 30.03.2016г. 13,00

ч.
Жив надпис „75 години” 31.03.2016г. 13,00 ч.
КОНЦЕРТ – СПЕКТАКЪЛ „75 ГОДИНИ ЗНАНИЕ,

ДУХОВНОСТ, ХАРМОНИЯ”
01.04.2016 г. 10,30 ч.
Читалище „П.Хилендарски”

Ïðèåì íà äîêóìåíòè è èçáîð íà
çàïàäåí óíèâåðñèòåò íà

ìåæäóíàðîäíîòî èçëîæåíèå
Ñâåòîâíî îáðàçîâàíèå âúâ Âàðíà

На 29 февруари, 2016 г.
от 10 часа, в хотел Графити
в град Варна ще отвори
врати международното из-
ложение Световно образо-
вание. Форумът ще предо-
стави безплатни консулта-
ции и професионална ори-
ентация за кандидатстване в
чужбина. За първи път в
морската столица  и в Бъл-
гария ще бъде представен и
специализираният Centi-
grade-тест, който помага на
учениците при избор на
специалност и университет
в чужбина. Участие в изло-
жението ще вземат на 30 во-
дещи западни университета.

„Световно образование“
се организира от Консул-
тант № 1 за обучение зад
граница – фирма „Интег-

ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ ×ÅÐÍÎÌÎÐÈÅ
ÏÐÅÄÑÒÀÂß ÑÂÎÈÒÅ “ÔÐÅÍÑÊÈ”

ÑÒÐÀÍÈÖÈ Â ÏÀÐÈÆ
В Париж ще бъде откри-

та изложбата „Европейско-
то преоткриване на Черно
море. Френски страници“.
Тя се организира от Бъл-
гарското посолство в Па-
риж, Дипломатическия ин-
ститут на МвнР, Българс-
кия културен институт в
Париж, в сътрудничество с
Международния търговс-
ки и културен център ГЕ-
ОПАН, Бургас (1 - 18 март
2016 г.). Посветена е на 3
март, националният праз-
ник на България.

Изложбата представя
пред парижка публика част
от плодовете на сътрудни-
чество между французи и
българи, датиращо векове.
Включени са стари геогра-
фски и морски карти на
френската картографска
школа, дневници на пътеше-
ственици и дипломати, пър-
вото френско консулство
по българските земи, двете
големи български приста-
нища Бургас и Варна, изг-
радени от френски строи-
тели, създаването на черно-
морския ни военен флот и
неговият първи командир -
французинът Пол Пишон.

Сред акцентите в излож-
бата любопитно е показва-
нето на седем от най-важ-
ните български черномор-
ски фарове край Шабла,
Калиакра, Варна, Емине,
Бургас, на островите Св.
Анастасия и Св. Иван, изг-
радени  поетапно и поддър-
жани от френски фарови
компании през ХІХ и нача-
лото на ХХ век.

Изложбата припомня, че
между двата морски народа
има немалко слабо известни или
дори напълно забравени стра-
ници. Сред тях февруари 2016
г. например е историята за кам-
баната на френския кораб
„Charles“, открита край бре-
говете на Ахтопол и предста-
вена на плаката на изложбата.

След близо век нейният
глас може да се чуе отново
в Ахтопол - звънът й напо-
мня старобългарската мъ-
дрост от ІХ век в думите
на Йоан Екзарх: „Морето
сближава всичко далечно“.

 Оригиналният проект на на-
шата културна дипломация е осъ-
ществен със съдействието на Дър-
жавна агенция „Архиви“ и Цент-
рален държавен архив - София,
НБ „Св. св. Кирил и Методий“,
Научен архив на БАН, Диплома-
тически архив на Министерство-
то на Външните работи на Фран-
ция, Национална библиотека на
Франция - Париж, Държавен ар-
хив на Холандия - Хага, Универ-
ситетска библиотека на Лайден -
Холандия, Кралска библиотека -
Стокхолм, Частна колекция на д-
р Симеон Симов - София, Цен-

тър за научни изследвания - Мал-
ко Търново, Фонд на Военно-
морски музей - Варна, Дигита-
лен архив „Морски вестник“ -
Варна, Колекция на Сдружение
„Черноморска Странджа“ - Ах-
топол, Частна колекция на Кли-
мент Атанасов - Бургас, Архив
на Пристанище Бургас, Архив
на Катя Н. Корудерлиева-Стоя-
нова „110 години Пристанище
Бургас“, (2013). Екипът, осъщес-
твил изложбата включва: глав-
ния експерт на ДИ при МВнР
Св. Ковачев, проф. дин И. Кара-
йотов - Бургас, проф. дин И. Ру-
сев - Варна, доц. д-р В. Василчи-
на - София, д-р А. Панайотов -
Варна, осъществили разработва-
нето на изложбения проект. Ръ-
ководител на проекта е д-р Сте-
фан Пейков, член - учредител на
Българската картографска асо-
циация.

Несъмнено е, че подобни
проекти се отличават като идея
и като послание от обичайните
рекламни туристически акции.
Не случайно проектът получи
подкрепа от черноморските об-
щини Шабла, Каварна и Несе-
бър, от големите ни пристани-
ща Варна и Бургас, от Сдру-
жение „Черноморска Стран-
джа” - Ахтопол, и се очаква с
интерес и у нас. След Париж,
организаторите предвиждат из-
ложбата да бъде представена на
българската общественост в га-
лерия „Мисията” на МВнР, ка-
кто и по повод 150 годишнина-
та от откриването на фара на
Калиакра, 110 годишнината на
Пристанище Варна и 160-годи-
шнината на най-стария ни чер-
номорски фар в Шабла.

        “Морски вестник”

рал“, която е с 23 годишен
опит в бранша.

Акцент ще е директният
прием на документи за да-
тски и холандски универси-
тети, за които крайният и
препоръчителен срок за кан-
дидатстване е 15 март. Спе-
циализирани консултантски
центрове ще работят и с кан-
дидатите да се обучават в
Германия и Австрия.  „Све-
товно образование“ е най-
мащабният образователен
проект в България, който се
организира от  2004 г. , а Вар-
на е предпочитан град за из-
данията на форума, заедно
със София.

За доп. информация:
Ирина Кънева, PR на „Све-
товно образование“

тел. 0888 714 306

С доклад, за България
по време на Първата
Световна война и 75-
годишнината от
възвръщането на Южна
Добруджа, Людмил
Бешков - политик,
филолог, историк и
общественик - изнесе с
голям успех на научната
конференция на форума
“Българско наследство”
Балчик, 29 август 2015 г.

Фото:
вестник “Дума”

Цонка Сивкова (Два пъти удостоявана с “Общественик на годината”),
Евдокия Великова (Избрана за “Общественик на годината”) и тяхната
правнучка за Цонка и внучка за Евдокия - Доротея              Фото: Личен  ахрив




