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ЛАФИ
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 втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Среща в село Дропла с Христо Гаврилов, 
по повод 90-годишнината му и неговата 

книга „По пътеките на спомените”

Рано сутринта на 14 юни 
2018 година, приятен мъж-
ки глас ме поздрави по те-
лефона. Представи се като 
потомък на Сивковия род. 
Бил е на родовата среща, 
която организирах преди 
десет години в Балчик. 
Покани ме да присъствам 
на представяне на негова 
книга същия ден. Знаех за 
събитието от редактора на 
вестник „Балчишки теле-
граф” г-жа Маруся Косто-
ва, бях решила да отида.
В слънчевото юнско утро 
в центъра на село Дропла 
имаше празник. Пред-
ставяше се книгата „По 
пътеките на спомените” 
на Христо Александров 
Гаврилов и деветдесетия 
рожден ден на автора. 
 На 85-годишна възраст за-
вършва записките по кни-
гата си, старателно съби-
рани в няколко тетрадки. 
„По неведоми пътища жи-
вота ме срещна с дъщерята 
на един мой съселянин… 
Мария Христова Петро-
ва, от фамилията на До-
бревите по баща. И тя се 
оказа човекът, от които се 
нуждаех, за да се оформят 
ръкописите ми в книга” – 
споделя авторът. Библей-
ският път на един човек, 

според писанията, е седем-
десет години, останалото е 
дар от Бога. Христо Гаври-
лов е избраник на Бога в 
дългия си деветдесетгоди-
шен път. Остава следа след 
себе си. Разнищва споме-
ните на времето, обичаи, 
нрави и предава сцени от 
житейския си път: Родната 
му къща в Румъния - село 
Фрикацей, Тулчанско; не-
говото детство и учени-
чески години в румънско 
училище; преселението в 
България, тежките зими 
и още по-тежкият живот 
на преселците, оставили 
домовете си, започнали от 
начало в малки кирпичени 
къщи със сламени покри-
ви. Говори за съветите на 
майка си, за онова време, 
когато родителите бяха на 
почит и уважение.  Него-
вото послание към следва-
щите поколения е да пазят 
ценностите на българския 
дух и традиции. Главни-
ят герой в неговата книга 
е той – авторът. Всичко, 
предадено в нея, е взето 
от извора, чисто, непод-
правено, действително. 
В навечерието на девет-
десетия му рожден ден 
- Книгата „По пътеките 
на спомените” на Христо 

Христо Гаврилов – със семейството си и приятели празнува своята 90-годишнина и премиерата на 
книгата си „По пътеките на спомените”.                                                                 Фото: Цвета АТАНАСОВА

Гаврилов излиза на бял 
свят, с помощта на Мария 
Добрева, Анна Бербенко-
ва и фондация „Вигория” 
– София. 
В залата на Клуба на пен-
сионера в село Дропла, 
цареше празнична атмос-
фера. Беше подредена 
богата трапеза, с много 
блюда и напитки, в среда-
та на масата традиционна 
добруджанска топла пита.
Гости на тържеството 
бяха г-жа Анна Бербен-
кова от в-к Добруджанска 
трибуна гр. Добрич, кме-
тът на селото г-н Денчо 
Попов, г-жа Блага Атана-
сова председател на Клу-
ба на пенсионера /преди 
това дългогодишен кмет 
на селото/, всички певици 
от музикалните състави 
при читалище „Велко Ан-
гелов”, сродници и прия-
тели. 
Христо Гаврилов, човек с 
побелели коси, с житей-
ски опит и мъдрост и съ-
пругата му Мария, с която 
споделя шестдесет и три 
години от живота си, май-
ка на синовете им – Сашо 
и Ваньо, ни посрещнаха 
сърдечно. Като ме видяха, 
че съм с внучката си Цвета 
и те се похвалиха, че имат 

внуци и правнуци… 
Следваха поздрави, цве-
тя, подаръци, топли думи, 
прегръдки и сълзи от ра-
дост. Децата от детската 
градина, с тяхната госпо-
жа, първи поздравиха се-
мейство Гаврилови. Пев-
ческите групи от читалище 
„Велко Ангелов” в село 
Дропла изнесоха празни-
чен концерт. Да поздрави 
всички присъстващи запя 
и той - Христо Гаврилов 
или „бате Ричко”, както 
всички го знаят. Дълги го-
дини е бил хорист и солист 
в певческите групи за ста-
ри градски песни „Есенна 
въздишка” и „Ален божур” 
за народни песни, школу-
вано пеене.  До осемдесет 
и осемгодишна възраст е 
участвал в културния жи-
вот на селото. Като на все-
ки рожден ден, и на този 
имаше торта, рожденикът 
си пожела  да е здрав, да 
не боледува, докато е жив 
и продължава да мечтае: 
„… Може би няма да спра 
до тук, защото мисълта 
продължава да блуждае в 
отминалите години и дру-
ги спомени избликват като 
неочаквани гости.” 

Цонка СИВКОВА

Художничката Флора Начева с изложба в Университетската ботаниче-
ска градина Балчик.                                                     Фото: Юлита ХРИСТОВА 

Художничката Лидия Кирева с изложба в ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик, 
Галерия „Тунела“.                                                                    Фото: Георги ЙОВЧЕВ 


