
В ОБЩИНАТА                 29 януари - 4 февруари 2015 г. 2

Èçïúëíåíè ïðîåêòè â ÑÎÓ “Õð. Áîòåâ”-Áàë÷èê
На 23 януари 2015 с

тържество бяха отбеляза-
ни блестящите резултати
от изпълнени съвместни
проекти на Община Балчик
и СОУ "Хр.Ботев" за пъл-
но реновиране на физкул-
турния салон, създаване
на още един  малък
физкултурен салон за най-
малките ученици, спортна
площадка в двора, обно-
вен блок Б в училищната
сграда и нов кухненски

корпус, където да се обу-
чават ученици по специал-
ността "Кулинар".

По проекта "Оптимизи-
ране на училищната мре-
жа"  са получени и усвое-
ни 220 хил. лв.

Нововъведенията в Бал-
чишката гимназия ще бъ-
дат в полза на 21 паралел-
ки, в които учат  реално
470 ученици , както
подчертава директорът
Стойка Владова .

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов прерязва лентата за откриване на
новите обекти в СОУ “Хр.Ботев” Балчик - реновирани за срок от три месеца и
модернизирани с усилен труд на учители, ученици и специалисти.

Стойка Владова, директор на СОУ "Хр.Ботев" Балчик благодари на Николай Ангелов, кмет на Община
Балчик, инж.Стелиян Железов - зам.-кмет на Община Балчик; Галина Неделчева - началник-отдел "Хуманитар-
ни дейности" към ОбА Балчик и на всички строители,  преподаватели и ученици, които са помогнали да се реализира за
кратко време, но качествено, проекта за модернизиране на Балчишката гимназия, след обединението и с ПГ за КОС
Балчик, като финансовите средства, вложени в строителните работи, се равняват на 400 хил. лв.

Нетърпението за използване на салона е очевидно.
Преподавателите Марияна Михайлова и Петьо Петков
веднага поеха реферските функции.

В салона има възможност да играят едновременно два класа,
тъй като са оформени две отделни игрища - каза Веселина
Мирчева, преподавател по физ.възпитание и спорт.

Н. Вълчиновска, преподавател по физкултура, изрази
задоволството си от модернизирания салон, който има
надеждно отопление и е с поддържана температура от 20 градуса.

С част от сумата са ремонтирани физкултурният салон и стари помещения, които да се пригодят за учебна практика и кабинети. С други 100 хиляди лева от местния бюджет е
финансирано изграждане на нова спортна площадка, а за новата кухня са похарчени 25 хиляди лева.

Подменени са и настилките в стаите за обучение.  ”При вземане на трудното решение за сливане на двете училища, ние се водихме не толкова от финансовата част на въпроса, а
искахме да създадем по-добри условия за учениците от нашия град и да повишим качеството на образованието” -  каза в приветствието си кметът Николай Ангелов.

Калоян Койчев, ст.експерт в Обл.инспекторат и
Златка Колева - учител по математика в СОУ
"Хр.Ботев" Балчик

Новата спортна площадка в двора на СОУ
"Хр.Ботев" Балчик, с осветление, светлинно табло, с
пътно съоръжение - най-новата придобивка на
стойност 130 000 лв.

СОУ “Христо Ботев” е основано през 1941 г.
като гимназиален клон на Варненската гимна-
зия “Фердинанд І”.

За 24 май 1943 г. с решение на Министерство-
то на просвещението се дава разрешение за ос-
новаването на самостоятелна народна смесена
гимназия, първата за Балчишка околия.

 До 1960 г. се помещава в сградата на днешната
Художествена галерия. През учебната 1960/1961 г.
се премества в новопостроената сграда в кв.”Хо-
ризонт” /”Гемеджи”/- днешното Основно училище
“Св.Св.Кирил и Методий”). От 1978 г. СОУ “Хрис-
то Ботев” се премества в сегашната сграда.

От 1978 г. отваря врати 30-класното ЕСПУ
„Христо Ботев” със 27 паралелки и 6 полудневни
детски градини, с над 1000 ученици. Тази година
завършва 72-рият випуск  на гимназията, която
обогатява ежедневно своята история.

Макар и пред много ценители на кулинарното изкуство, момичетата - бъдещи
кулинарки, не се смутиха да покажат уменията си. Направиха два вида майонеза,
питки с пълнеж, безалкохолни коктейли от южни плодове.

Бъдещите кулинари показаха как се приготвя
“сацибей” (германски сос, подходящ за ястия от месо
и пици).

Росица Великова - руски език; Светла Атанасова -
философия; Светла Йорданова - руски и френски език.

Светлана Драганова -
физика

Малина Желязкова -
математика

Росица Великова / руски език/, Таня Давидкова /биология/, Румяна Костадинова
/география/, Росица Петрова /математика/ в СОУ "Христо Ботев" Балчик.

Левоник Санджакян, / история/ ; Красимира Кирчева, зам.-директор; Иван Сивов,
/ информационни технологии/.                      Страницата изготви М. КОСТОВА




