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Духовно сме винаги заедно
40 г. Випуск 1980 г.

По време на 24 май ви-
наги се изпълвам с на-
строението, което има-
хме като абитуриенти. 
Изминаха 40 години, а 
все още сме ученици по 
дух и поведение. Пом-
ним с благоговение клас-
ните си ръководители 
Гена Найденова и Киро 
Черкезов. Учителите, 
които ни учиха – Бистра 
Велчева /немски език/, 
Симеон Спиров /физи-
ка/, Стойка Стефанова /

Франсето/, Люцкан Люц-
канов /технологии/, Вяра 
Митрашкова /химия/ и 
др. Най-много двойки, 
естествено, имахме по 
математика – при Дим-
ка Джилянова. Известно 
време ни преподава капи-
тан Петко Петков, когото 
запомнихме със строгия 
военен ред. Униформата 
ни беше задължителна и 
строга. Режимът – също, 
но все пак пушехме по 
малко и тайно в градска-

та градинка. 
 Обичахме спорта. На-
шите момичета Ани, 
Пламена, Дида, Мари-
яна, Мерал и аз бяхме ре-
публикански шампиони 
по Морски спортен мно-
гобой за 1978 г., което бе 
традиция в авторитетния 
тогава Морски клуб Бал-
чик.  С голяма радост 
и ентусиазъм пеехме в 
детския хор с диригент 
Възкресия Деветакова. 
Хорът наброяваше близо 

100 души. Имаме много 
награди от конкурси и 
фестивали. 
 Музикалните изяви на 
съучениците ни бяха за-
помнящи се - Светлан 
Йорданов /барабани/, 
Свилен Плугчиев /ки-
тара/, Георги Иванов /
китара/, Живка Бобева /
певица/. Серенадите пре-
ди бала бяха очаквани 
от целия град, защото 
песните ни звучаха неж-
но и трогателно. Балът 

Срещите на випуска да 
продължават!

35 г. Випуск 1985 г.

Минаха години...Випуск 
1985 г. Отново е май!
Чакам го с вълнение, за-
щото на всеки пет годи-
ни, ние, съучениците от 
Випуск 1985 г. се събира-
ме отново заедно. И тази 
година на пандемия – все 
пак!
Няма да забравя първа-
та ни среща през 1990 г. 
Бяхме млади, пълни с ен-
тусиазъм и енергия. Съ-

брахме се почти всички и 
всеки споделяше какво му 
се беше случило през тези 
първи пет години. Разказ-
вахме си весели случки 
от ученическия живот. Не 
забравихме да споменем 
и учителите ни, и класни-
те ръководители на двата 
класа: Йорданка Митева и 
Елена Георгиева. 
А снимката за спомен 
беше  неизменна! Вечерта 

продължи с танци в диско-
теката. То бяха танци, то 
бяха емоции! Всички оста-
нахме толкова очаровани, 
че решихме и в бъдеще да 
се събираме на всеки пет 
години. 
Обещанието си е обеща-
ние. Заредиха се срещите 
ни 1995 г., 2000 г., 2005 г. , 
2010, 2015 . Как бързо лети 
времето! 
Гледам снимките от сре-

щите ни и наблюдавам 
промяната. Всички сме 
улегнали, помъдрели и до-
някъде преуспели хора. 
От сърце си пожелавам да 
сме живи и здрави, за да 
може тази хубава тради-
ция – среща на випуските 
– да продължава още дъл-
ги години. 
До дълбоки старини! 

Румяна ЧАКОВА

Протягаме към 
спомена ръка!

30 г. Випуск 1990 г.

Ето ни, събрахме се! 
След 30 години на раздя-
ла ние пак сме тук. Пора-
снали и малко остарели, 
но с бодър дух останах-
ме, нали? Годините не 
са ни разпилели, а ста-
нали сме даже по-добри. 
Дали е сън или реалност, 
че минали са тридесет 
лета от звъна последен 
на звънеца и изпита пред 
черната дъска. А пом-
ните ли как весело ни 

бе тогава, с лудориите, 
измислени от нас и как 
учителите строги ни из-
питваха в час. И двойки 
, и отсъствия редяхме, и 
бележниците криехме, 
нали? А след родител-
ската среща у дома прех-
върчаха искри. 
 Как искам времето да 
върна назад в годините 
добри! Да чуя как звъ-
нецът бие за класното по 
алгебра дори! Но време-

то назад не се завръща, 
изтича то като река, а 
ние, пораснали и помъ-
дрели, протягаме към 
спомена ръка.  
 Да вдигнем днеска ча-
шите, да си кажем “На-
здраве!”. Да пеем, да 
танцуваме тук до зори, 
че животът е кратък, 
приятели, знаем, затова 
докрай да му се насла-
дим. 

Петя АРМЕНЧЕВА

ни беше в ресторант 
“Кристал”, който вече е 
спомен и днес на същото 
място плащаме данъците 
си.. Проза. Имаме много 

снимки, които правеше 
най-вече Ицо Стоев. 
На всеки пет години се 
събираме. Чудни срещи 
– на различни места и за-

Неповторими 
абитуриентски празници

25 г. Випуск 1995 г. Преди четвърт век  
завършихме три па-
ралелки, 55 учени-
ци, авторитетната 
балчишка гимназия. 
Класните ни ръково-
дители бяха Росица 
Великова, Маринела 
Данева и Стойка Вла-
дова. Те бяха много 
ентусиазирани клас-
ни, ръководеха ни и 
ни вдъхновяваха за 
много успехи в уче-
нието и спорта. Затова 
ще останат за нас не-
забравими като майки 
на класовете. 
Балът, който имахме, 
бе в несъществуваща-
та вече механа “Дио-
нисополис”. Всичко 
по организацията бе 
на раменете на три-
те учителки. Те бяха 
на мнение и това се 
оказа така, че балът 

не е само една тър-
жествена прощална 
вечеря, но и много 
музика и настроение. 
За това допринесоха 
артистите – самодей-
ци Веселин Романов 
и Димитър Лефтеров, 
дисководещият Васко 
и певецът Митко Бал-
чиклийски. 
Със задоволство тряб-
ва да спомена и наши-
те спонсори: “Елпром 
– Термо” ООД с ди-
ректор инж. Ив. За-
горски,  Кооперация 
“Черно море – Бал-
чик” с председател 
Мл. Мартинов, Коо-
перация с. Брястово, с 
председател Р. Колев,  
Балканбанк с дирек-
тор Кръстьо Кръстев  
и ОбА Балчик, с кмет 
Красимир Михайлов. 
Особено весело и не-

повторимо беше на-
шето преживяване 
на серенадата, която 
направихме на три-
те класни, които се 
бяха събрали у Стой-
ка Владова. Те също 
ни изненадаха с кар-
навални костюми и 
доста сполучливи за-
качки. 
Най-радостен от всич-
ки беше преподавате-
лят ни по математика 
Васил Петров, който 
през всичките годи-
ни бе за нас едно не-
повторимо явление, 
истински феномен. 
Ярки личности бяха 
нашите преподавате-
ли. Те развиха нашия 
потенциал и ние се 
утвърдихме като хора, 
с които могат да се 
гордеят. 
   Кристина РАДЕВА

едно двата класа през по-
следните го-дини. Може 
би и през тази пандемич-
на година?!

Албена ПЕТКОВА


