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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

50 години – випуск 1970 г.

Срещите на випуските са 
традиции за Балчик. На 
всички ни това е известно. 
Ценим ги, чакаме ги с въ-
ленине и нетърпение. Бър-
заме да споделим за деца-
та, семействата, екстремни 
преживявания, защото та-
кива са ни нагласите, въз-
питанието, ценноститге, 
предаени от нашите роди-
тели. Но не придобивките, 
шеметните кариери, науч-
ните достижения и послед-
ния писък на модите са ва-
жното и главното. Важно 
е връщането към чистота 
на детството, юношество-
то и младостта, окрилени 
от мечтите за бъдещето. 
Радваме се на общите спо-
мени, на усмивките си, на 
тази ведрост, която ни да-
ват миговете на споденост. 
Благодарни сме , че ни има 
и че продължаваме, въпре-
ки превратностите в жи-

вота. Затова си струва да 
държим традицията жива. 
50-годишнината на Випуск 
1970 ни дари този импулс 
на продължението. 
За да ги има срещите, 
обикновено няколко чове-
ка неотстъпно се грижат 
за тяхното осъществяване, 
въпреки умората и огорче-

нието. 
Нека не забравяме, че за 
всичките 50 – едно трио /
колко актуално?!/ продъл-
жава да полага усилия, за 
да ги има: Живка Мичева 
Бошнакова, Мария Авра-
мова Йорданова и Райна 
Томова Николова. Благо-
дарност за тях!

Неоценимо в тази сложна 
година се оказа съдействи-
ето на г-жа Ани Щерева 
от хотел „Оазис”, а за чу-
десната атмосфера бла-
годарност на г-н Стефан 
Малински и екипът му в 
ресторант „Оазис”.

Илияна ДИМИТРОВА

 
             
Випуск 1970 г.
Седнали (от ляво на дясно): Велка Парушева-Генчева; Райна Попова-Николова; Живка Мичева-Бошнакова; 
Джеваир Мехмедова Гафарова;
Прави (от ляво на дясно): Дучо Петров Дучев; Иван Христов Сивов; Наталия Владова-Спасова; Койчо 
Ялнъзов; Гинка Стайкова Иванова; Илияна Тодорова Димитрова; Светла Бъчварова-Василева; Юлия 
Миронова Димитрова; Мария Аврамова Йорданова; Коста Ж. Бончев; Донка Раданова-Бъчварова.

Пропуснали юбилея:
Иванка Стоянова Младенова; Кристина Върбанова-Денчева; Мария Генчева Александрова; Мария Димова 
Георгиева; Дафина Григорова Маждракова; Крум Каменов; Тодор Николов; Васил Георгиев; Йордан 
Йорданов; Радка Бояджиева; Батие Мехмедова; Румяна Евгениева Дончева; Стоянка Недева Димитрова; 
Войка Д. Енчева; Юлия Петрова Кръстева; Димитрин Градечлиев; Йордан Белев; Иван Стоянов; Върбан 
Върбанов; Живка Ив. Жекова; Елена Д. Янева; Паскал Андонов; Николай Йовев.

Починали съученици: Ана Кирова Атанасова; Д-р Добри Панев; Маргарита Йорданова; Атанас Нейчев; 
Минка Г. Милчева, Турхан Алиев.

 От 15.09.2020 г. започна събирането на заявления от кандида-
тите за преброители, контрольори и придружители. Има инте-

рес - за две седмици има подадени 25 заявления

Започва набиране на преброители за 
преброяване 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за 
предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението 
и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат 
заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за 
кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк 
към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 
преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения 
и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената 
информация. За област Добрич в дейностите по преброяване на населението и 
жилищния фонд ще са нужни 621 преброители и около 160 контрольори. 

По общини са съответно:

Община Контрольори Преброители
Балчик 22 79
Генерал Тошево 17 67
Добрич - град 45 200
Добрич - селска част 21 102
Каварна 20 60
Крушари 6 17
Тервел 17 67
Шабла 12 29

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие 
в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи 
социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да 
бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин 
до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което 
те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. 
Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. 
Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. 
Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на 
преброените лица, жилища и сгради. 

За силата на вярата и надеждата

Точно на Кръстов ден- 14 
септември, когато е въз-
движението на Светия 
кръст Господен, след стра-
данията и разпятието на 
нашия Спасител, Балчик 
се сдоби с барелефа на 
Света Богородица и ней-
ния син, монтиран на ул. 
„Яворов“ № 23 /над бан-
ка ДСК/. Самата статуя е 
дар за целия наш град от 
сем. арх. Емилия Тодорова 
и Тодор Тодорови, заед-
но с тяхната дъщеря арх. 
Ваня Тодорова, за да ни 
напомнят за жертвената 
любов, победата над зло-
то и нашата принадлеж-

ност към най-хуманната 
религия- християнството  
/според мен/. Колкото до 
тази културна и духовна 
придобивка, тя е рожба на 
добричкия скулптор Хрис-
то Илиев, който е вложил 
своето лъчезарно възхище-
ние, талант и въображение, 
за да осъществи идеята на 
младата архитектка, кога-
то Дева Мария и нейният 
син са се настанили трай-
но в съня ѝ. Един жест от 
сем. Тодорови,  пронизан 
от единоначалие, в който 
гори упорито пламък. 
Отец Стратия, както по-
добава, освети заедно с 
църковни певци и певици 
от храм „Св.Георги”, това 
ново място на преклонение 
пред силата на саможерт-
вата. Това е вторият такъв 
барелеф на територията на 
нашия град, другият е  в 
Двореца, където се нами-
ра „сребърният кладенец- 
гюмуш бунар“, наречен „ 
Преклонението пред Мла-
денеца“- направен от фло-
рентинския художник Ан-

дрея де ла Рубия през XIV 
век. Новооткритият баре-
леф е с по-големи размери.
Миналата година аз бях на 
мястото, където е разпнат 
нашият Спасител, там е 
направен храм, осветен 
на 14 септември 335 г. сл. 
Хр., като е присъствала 
майката на Константин 
Велики- Света Елена. Спо-
ред преданията, когато Св. 
Мария и другите жени до-
шли на това място, ги по-
срещнал ангел, който казал 
великата вест: „Христос 
възкръсна, защо търсите 
живия при мъртвите, няма 
го тука!“ 
Затова и на тази дата, 14 
септември-Кръстовден, се 
смята, че небето се разтва-
ря и стават чудеса. Както в 
случая, за да срещнем тази 
магия от страна на сем. 
Тодорови, наречена благо-
родство, което излъчва и 
Богопреклонение . Затова 
е недостатъчно само да ги 
поздравим и благодарим. 
И този ден и този път...

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ


