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В първи клас с учителя Иван Христов.
Авторът е застанал на най-горния ред, към края на стъпалото

 Спомен преди просветния празник

Една септемврийска су-
трин през 1949-та година 
в нас дойде моят приятел 
Колю Куртев, сресан, об-
лечен празнично с най-
хубавите си дрешки.
- Хайде на училище, ми 
каза.
- Добре, казах му аз. 
Хайде.
Изключвам да не ми е 
било споменавано, че 
ми предстои да стана 
ученик в първи клас, та 
нали моята баба Веса 
Шишманова беше учи-
телка в същото учили-
ще? Преподаваше на 
деца, с една година по-
големи от мен. Тя често 
ме вземаше със себе си и 
аз седях и слушах нейни-
те уроци, седнал между 
учениците. Казвали са 
ми, разбира се, но това е 
минавало покрай ушите 
ми.
Взех със себе си молив и 
една тетрадка с 10 стра-
ници на квадратчета (за 
смятане). Тетрадката 
беше светло-лилава на 
цвят, с голямо мазно пет-
но на корицата.
Влязохме в класната 
стая – 20 деца, и нашият 
учител Иван Христов ни 
подреди по чиновете. С 
Колю седнахме, разбира 
се на един чин – на тре-
тия чин, в редицата към 
вратата. Зад нас имаше 
само още един чин. На 
него седнаха Васко и по-
малкият му брат Колю.
Другарят Христов мина 
покрай всеки от нас, 
спря се до мене и каза:
- Тази тетрадка май ба-
ница е яла!
Така започна моят пръв 
учебен ден.
По-късно съм си давал 
сметка, че две години 
преди да тръгна на учи-
лище вече знаех да чета 
и пиша, а още преди 
второ отделение знаех и 

таблицата за умножение. 
Тогава обаче, заедно с 
всички деца старателно 
започнах да изпълвам те-
традката си с ченгелчета 
и бастунчета. И никога 
не съм усещал да ми е 
било скучно в час.
Най-обичахме началото 
на първия час. Тогава 
другарят Христов изваж-
даше една голяма черна 
книга и започваше да 
ни чете от нея приказки. 
Всеки ден – по една при-
казка.
Какви бяха тези при-
казки? За това си дадох 
сметка доста по-късно 
– като възрастен. Това 
не бяха обикновени при-
казки, а приказки, изпъл-
нени с дълбок смисъл и 
морал. Ще спомена ня-
кои от тях: За неволята; 
За внучето и гаванката; 
За мечката - Лоша дума; 
За царя, който счел ста-
рите хора за ненужни; За 
лъжливото овчарче и т.н. 
С приказки нашият учи-
тел ни е учил на морал, 
на честност, на разликата 
между добро и зло, на 
основните човешки до-
бродетели.
Понякога ни задаваше 
странни въпроси: „Кое 
тежи повече – един ки-
лограм слама или един 
килограм желязо?“ или 
пък „В кой полог ще сне-
се яйце петелът – в полог 
със слама, или с камъ-
ни?“
 Аз не бях от 
най-послушните учени-
ци. Броят на забележки-
те в бележника ми далеч 
надвишаваха броя на 
оценките. Ще цитирам 
някои от тях, които все 
още помня: „Набил дру-
гаря си Данко“, „Напръс-
кал с мастило другаря си 
Тошко“, „Качва се върху 
другарчетата си“ – и все 
от този сорт.

Спомням си кога за пър-
ви път изпитах върху 
гърба си израза „Да ти 
излязат звезди от очите“. 
Обикновено преди часо-
вете другарят Христов 
ни строяваше в училищ-
ния двор за физкултурни 
упражнения – т.н. физза-
рядка. Един ден пет-шес-
тима от нас си останахме 
в стаята – не излязохме. 
Дойде другаря Христов, 
застана на вратата и ни 
пропускаше един по 
един навън, но след като 
ни зашлевяваше по един 
страхотен шамар. А той 
се славеше с тежката си 
ръка. Ето тогава разбрах 
как човек може да види 
звезди посред бял ден!
Не мога да забравя и мо-
мента, в който се сблъс-
ках с неправдата.
Завършихме първи клас. 
За връчването на сви-
детелствата в училище 
дойдоха родителите ни и 
другарят Христов, както 
Бойчо Огнянов в „Под 
игото“ започна да ни пре-
питва какво сме научили.
Попита:
- Деца, колко букви има в 
българската азбука?
Всички вдигнаха ръка.
Христов посочи отли-
чничката ни Лиляна Би-
воларска, която изтърси 
– 31 букви.
Христов не я поправи. - 
Бащата на Лиляна беше 
началник на летището, 
а Христов уважаваше 
хората с някаква власт. 
Малка човешка слабост!
Другарят Христов ни 
учи първите три годи-
ни. В четвърти клас ни 
пое другарката Бончева. 
Другарят Христов започ-
на да преподава физика 
в гимназията. И така, до 
седми клас:
Пети клас учихме в сгра-
дата на прогимназията. 
Шести клас бяхме в сгра-

дата на гимназията (про-
гимназията беше пред 
срутване от свлачищата), 
в седми клас отново за-
почна да ни преподава 
другарят Христов – по 
физика, история и руски. 
Обичахме неговите часо-
ве. Той беше енциклопе-
дична личност и се увли-
чаше от точните науки. 
Слушахме със затаен дъх 
уроците му, особено по 
история. Там той беше в 
стихията си.
В часовете по руски език 
често използваше някол-
ко от любимите си руски 
думи: «кондитерская, 
парикмахерская, под-
стричься и побриться» 
и с тях съставяше изре-
чения. Често повтаря-
ше и руската поговорка 
«Ходили за шерстью, а 
вернулись стриженны-
ми» - това се отнасяше 
за немските войници, на-
паднали СССР. Правил-
ният текст се различава 
малко, но той го знаеше 
така. Въпреки, че знани-
ята му по руски език не 
бяха на особена висо-
та, Христов организира 
курс за изучаването му и 
от възрастни. Какво да се 
прави – времената го из-
искваха!
Обичаше малко да се 
хвали със знанията си, 
но ние знаехме, че има 
основание за това. Не 
се съмнявахме и в това, 
че тежи един центнер, 
както често обичаше да 
съобщава.
Случвало се е ученици 
от горните класове на 
гимназията да му пра-
щат по Ванчика, него-
вия син, задачи, които не 
могат да решат. Христов 
ги решаваше. Казвал ни 
е, че може да пресметне 
кога ще има слънчево 
затъмнение и ние бяхме 
сигурни, че казва исти-
ната. Обичаше физиката 
и астрономията. Беше ни 
предупредил за предсто-
ящо слънчево затъмне-
ние. Каза да си опушим 
стъкла и заедно с него 
класът ни го наблюдава.
Спомням си и един сме-
шен момент, когато реши 
да ни демонстрира вол-
това дъга. Така беше се 
осукал в жици, котлон 
и коксови пръчки, та в 
един момент хвана кабел 
под напрежение и под-
скочи:
- Ученици, до тука ми 
дойде тока! И сочи лакъ-
тя си.
Въпреки тези дребни 
свои слабости, другарят 
Христов за мен си оста-
ва Учителя с главна бук-
ва. Ярка и запомняща се 
личност! Той беше роден 
за учител и напълно за-
служава уважението на 
всеки, когото е учил.
Двама са учителите, 
които са оставили най-
дълбоки следи в моето 
съзнание – това са Иван 
Христов и Станислав 
Недялков. И двамата 
вече не са между живи-
те, а така бих искал да ги 
срещна отново и да им се 
поклоня...

Кфн Илко Цв.Илиев, 
София

 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на свободни земеделски земи от общинския 

поземлен фонд

О Б Я В А

     На основание чл.68 от НОРПУРОИ 
на Общински съвет-Балчик и Заповед № 

478/26.04.2021г. на Кмета на община Балчик.
     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен 
фонд за срок от пет стопански години, считано от 2021/2022 г. Подробна 
информация по условията на провеждане на търга както и необходимите 
бланки за участие ще бъдат публикувани и на интернет страницата на 
община Балчик: www.balchik.bg, секция - обяви, търгове, конкурси.

     Търгът ще се проведе в една сесия на 27.05.2021год./четвъртък/ от 
10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад 
«21-ви Септември» №6. В случай на изменение на часа и мястото на 
провеждане на търга поради епидемичната обстановка в страната, 
участниците ще бъдат своевременно уведомени.               

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 10.05.2021г. до 
15 часа на 25.05.2021г. на касата на общинска администрация - Балчик, 
ет. І. Цената на тръжните документи е 12 лв., с включен ДДС, платими 
на касата на Община Балчик.

      Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи 
и документ за внесения депозит се подават в срок до 16.00 часа на 
25.05.2021г. на информационния център на община Балчик.

      Ориентировъчен оглед на имотите предмет на търга може да бъде 
извършен всеки работен ден в периода от 11.05.2021г. до 18.05.2021 
год., от 12 до 16 часа, след предварително съгласуване.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 54- Зехра Акиф- гл. експерт ОПФ

Иван Христов – моят пръв учител

Най-новият магазин за “Дрехи втора 
употреба”, с екстра качество и приемливи 

цени! Заповядайте в бившата аптека 
“Балик” Балчик 

Наркотизиран шофьор в центъра на Балчик
На 30 март, около 15:45 
часа по ул. „Любен Ка-
равелов” в град Балчик 
е спрян за проверка лек 
автомобил „Фолксваген”, 
управляван от 51-годи-

шен мъж. При последва-
лата проверка на водача 
на МПС за употреба на 
наркотични и упойващи 
вещества, тестът отчита 
положителен резултат за 

употребата на метаамфе-
тамин и амфетамин. За-
държан за срок от 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Мотопед в Оброчище – с нарушение!
На 2 април, около 12:40 
часа в с. Оброчище, 
обл. Добрич е спрян за 
проверка мотопед, без 

регистрационни табели, 
управляван от 20-годи-
шен мъж. 
Задържан за срок от 24 

часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

С положителен тест за наркотици
На 10 април, около 14:10 
часа в град Балчик е 
спрян за проверка лек 
автомобил, „Опел”, уп-
равляван от 25-годишен 

мъж. При последвалата 
проверка на водача на 
автомобила за употреба 
на наркотични и упой-
ващи вещества, тестът 

отчита положителен ре-
зултат. Задържан за срок 
от 24 часа. По случая е 
образувано бързо поли-
цейско производство.

ПТП с материални щети в Кранево
На 21 април, около 11:00 
часа е получено съобще-
ние за възникнало ПТП с 
материални щети в с. Кра-
нево, общ.Балчик между 
лек автомобил „Ауди” и 
лек автомобил „Фолксва-
ген”. 
При последвалата провер-
ка на водача на лек авто-
мобил „Ауди” за употреба 
на алкохол, цифровата ин-

дикация отчита наличието 
на 1,75 промила. С поли-
цейска мярка за срок от 24 
часа е задържан 52-годи-

шен мъж. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Собственик на 
наркооранжерия 
в Шабла влиза в 

ареста
След протест на прокура-
турата срещу определение 
на Районния съд за нала-
гане на мярка за неоткло-
нение „домашен арест“ 
с електронно устройство 
за проследяване на 38-го-
дишния В.П. от Варна, 
Окръжният съд определи 
най-тежката мярка за про-
цесуална принуда спрямо 
мъжа, съобшиха от дър-
жавното обвинение.
Той е привлечен към на-
казателна отговорност за 
отглеждането на 86 рас-
тения от рода на конопа и 
за държане, без надлежно 
разрешително, на мариху-
ана.


