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Клуб „Хинап“ от град Балчик на посещение в град Исперих, пред памет-
ника на Св.Георги Победоносец. Фото: Людмила ПЕТРОВА 

Среща на клубовете “ХИНАП” и 
“ВЯРА” , по случай Националния 

празник на България 22 септември 
 Ден на независимостта

подарък от съдбата, защото 
прочутата гробницата, за 
която знаех отдавна, няма-

ше за мен никаква географ-

ска връзка с този град. 
30 години разкопки раз-

криват един уникален цен-

тър на погребения със 103 
могили, които се намират 
на около 2 км на север и 
на юг от града и от свети-

лището. Тук има  голямо 
разнообразие на гробници 
и на начини на погребение, 
защото за траките няма 
еднакви погребения като 
при християните. Всеки е 
бил погребван според своя 
социален статус.

Съгласно  проучванията 
на Карин Дом  - Варна през  
2012 г.  гробовете  образуват 
групи, които отговарят на  
съзвездията.

 Защо гетите са прида-

вали толкова голямо зна-

чение на астрономията? 
Защото за гетите  идеята за 
безсмъртието на душата е 
била важна. Те са живеели 
на една свещена земя и 
изповядвали вяра, свързана 
с духовното. Дори Алексан-

дрийски автори са писали, 
че истинските философи 

Срещата се състоя в град 
Исперих на 23 септември 
2017 г.                                                                                                                                      

Инициативата, както ви-

наги, идва от председателя 
на клуб „Хинап” Димка 
Малева. Много хора от 
клуба искаха да се присъ-

единят към пътуването до 
гр. Исперих, преди всичко 
затова, че градът не е мно-

го отдалечен от Балчик и 
пътуването няма да бъде 
трудно за хората със здра-

вословни проблеми.
 И двата клуба бяха до-

волни, че най-сетне имат 
възможността да се срещ-

нат. Домакините ни при-

ветстваха в своя нов Со-

циален дом на инвалидите: 
хубава съвременна сграда, 
с асансьор, която е приятно 
място за отдих и приятел-

ски разговори и ние раз-

брахме колко са щастливи 
те от тази придобивка.  

Ангел Николов -  жур-

налист,  поет и сатирик, 
председател на Литератур-

ния клуб в Исперих беше 
на наше разположение от 
самото начало. След като 
жените от клуб „Вяра” ни 
посрещнаха с хляб и сол, 
той ни чакаше на входа 
и веднага започна да ни 
запознава с града, клуба,  
забележителностите на ра-

йона и неговата история. 
Гр. Исперих се намира в 
Североизточна България, 
област Разград. Наблизо е 
бил град Хелис,  столицата 
на гетите – едно от тра-

кийските племена, които 
са живеели в тази част на 
днешна България. В края 
на 3 век и в първата поло-

вина на 4 век пр. н. е. гет-

ският център в Сборяново  
е имал развит местен пазар 
и международни търговски 
връзки, което свидетелства 
за големите икономиче-

ски  възможности на града. 
Първостепенно значение 
в контактите му са имали 
гръцките градове-колонии. 
Ние видяхме останки от 
монументални постройки 
и царската гробница. В 
нея веднага се забелязва, 
че гетите са били в тесен 
контакт с  елинистическия 
свят. 

След малка почивка за-

почнахме първата част от 
програмата – посещаването 
на паметника на Св. Георги 
Победоносец и Тракий-

ската царска гробница. За 
мен последното беше като 

не са били гърците, а  „вар-

варите”. От тях келтските 
друиди заимствали идеята 
за безсмъртието на душата. 
Митическият Орфей също 
учи за безсмъртието на ду-

шата, която трябва да бъде 
освободена от затворената 
материя на тялото и да се 
слее със звездите, за да 
се обезсмърти. Неговото 
учение е това, което пре-

допределя структурата на 
погребалния комплекс. 

Тракийската царска гроб-

ница край с. Свещари, с още 
две по-малки гробници, е 
част от  групата „Голямо 
куче”. Тя  е била случайно 
открита през 1982 г. и е 
обект от списъка на све-

товното културно наслед-

ство на ЮНЕСКО от 1985 
година. 

В тази гробница можем 
да видим основни строител-

ни принципи на тракийски-

те култови сгради. Общото 
впечатление – проста кон-

струкция, със съчетание на 
масивността и архитектур-

ното съвършенство. При-

ятно беше да се срещнем с 
така нареченото „циклоп-

ско” подреждане на големи 
каменни блокове в стената. 
Веднага забелязахме по-

знати от Древна Гърция  
архитектурни структури 
– фронтон, антаблеман и 
колони на главната порта.

Обаче най-интересното, 
уникалното, е вътре. Архи-

тектурен декор с кариати-

дите: горната част – жена, 
долната  част – растение и 
фреска на люнета в глав-

ната погребална камера са 
единствените примери от 
подобен  тип,  до сега на-

мерени в тракийските земи. 
Сюжетът на фреската е ин-

тересен. Това е сцената на 
„Обожесвяването на владе-

теля”. Царят е на кон.  Към 
него идва процесия от жени. 
Първата жена държи венец 
над коня – символ на високо 
социално положение, сим-

вол на защита и безсмъртие. 
Декорът на входната стена 
- глави на бикове, розетки и 
гирлянди. Бикът е  символ 
на божествеността. Розет-

ката  (колело) – символ на 
космическата сила, коя-

то управлява планетите 
и звездите. Гирляндите с 
цветя – символ на продъл-

жаването на живота след 
смъртта.

Посещението на Тра-

кийската царска гробница 
беше вълнуващо не само 
за мен, но и за други хора, 
идващи на това място за 
първи път. Това е свеще-

но място, а не музейна 
експозиция. Усещането е 
различно.

Втората част на екс-

курзията беше свързана с 
поздрави от двете страни 
,общуване и веселие. Пред-

седателката на Областния 
съвет в Разград, която е 
кръстница на клуб„Вяра” – 
поднесе една голяма торта 
на двата клуба - да се по-

черпят по случай празника.                                                                                                              
     Людмила ПЕТРОВА

ОБЩИНA БАЛЧИК
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДА-
ВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 

ТРОТОАРНА ПЛОЩ НА УЛ.“ЧЕРНО МОРЕ“
На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по 
Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм и доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 
27.02.2014 г.; Решение № 201 по Протокол № 13 от 27.07.2017 г. на ОбС - Балчик, 
Заповед № 957/12.09.2017 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на тротоарна 
площ на ул.“Черно море“, гр.Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 
по кад.карта на гр.Балчик за поставяне на павилион за вестници с площ 5.00 м2, 
съгласно предназначението си, при начална годишна наемна цена в размер на 
81,90 лв. /осемдесет и един лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.
      2.Срок на договора - 5 /пет/ години.
       3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които :
       3.1. са регистрирани по ТЗ;
       3.2. нямат задължение към Община Балчик;
      4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :
      4.1.използва по горе посоченият част от имот, съгласно описаното предназна-

чение; 
      4.3.да направи необходимите постъпки в Община Балчик за издаване на разре-

шение, съгласно ЗУТ за поставяне на павилион. 
      Търгът ще се проведе на 10.10.2017 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в 
сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. „21 - септември“ № 6.
      Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки 
работен ден от 21.09.2017 г. до15.00 ч. на 09.10.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.
       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 09.10.2017 г. до 16,00 
ч. в нформационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на 
същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна 
уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.
     За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова

ОБЩИНA БАЛЧИК
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН 
ДО БИВША „АВТОШКОЛА“

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол 
№ 27 от 27.02.2009 г., изм и доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Реше-

ние № 200 по Протокол № 13 от 27.07.2017 г. на ОбС - Балчик, Заповед № 958/12.09.2017 г. 
на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен до бивша 
„Автошкола“ на ул. „Д-р Желязко Бончев“ в ж.к „Балик“, гр.Балчик, представляващ част 
от ПИ № 02508.76.48 по кад.карта на гр.Балчик за поставяне на павилион за извършване на 
търговска дейност /обущарски услуги/ с площ 10.00 м2, при начална годишна наемна цена в 
размер на 163,80 лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки/, без ДДС.
      2.Срок на договора - 5 /пет/ години
      3. До участие в търга се допускат кандидати, които :
      3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон с предмет на дейност обущарски 
услуги;
      3.2. нямат задължения към Община Балчик;
      4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да : 
4.1.не променя предназначението на наетият имот;
4.2.да извършва дейност предмет на търга /обущарски услуги/;
      4.3.направи необходимите постъпки, съгласно чл. 56 от ЗУТ за издаване разрешение за 
поставяне на павилион;
      Търгът ще се проведе на 09.10.2017 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на 
Общинска администрация - Балчик, пл. „21 - септември“ № 6.
      Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден 
от 21.09.2017 г. до15.00 ч. на 06.10.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.
       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 06.10.2017 г. до 16,00 ч. в 
нформационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на 
касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне 
на документ за закупена тръжна документация.
     За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова 

Керанка Генчева на 85 години

Дългогодишната учителка, основа-
тел и директор на ОСУ „Йордан Йов-
ков“ - Тузлата, почетен председател 
на Клуба на учителите - пенсионери 
г-жа Керанка Генчева навърши 85 го-
дини. Да е жива и здрава ѝ пожелаваме 
от сърце. Фото: Юлита ХРИСТОВА

„Интересни и спокойни 
бяха часовете по биоло-

гия с нашата директорка 
Керанка Генчева. Ние усе-

щахме, обаче, че нейно-

то съзнание винаги беше 
заето от общоучилищни 
грижи: например, от къде 
да осигури пари за строежа 
на ново училище и да ни 
измъкне от малките стаич-

ки в първа секция на сана-

ториума; или как да убеди 
градския съвет на Балчик 
да отпусне камиони, та и 
ние /със сините си унифор-

ми/ като нормалните деца 
от града да манифестираме 
/комионираме/ на 24 май.”

Това е малък откъс от 
факс – писмо, изпратено 
от далечния Саскатчаун, 
Канада, където преподава 
и работи Айдън Бекиров /
Дениз/, бивш възпитаник 
на Санаториално училище 
„Йордан Йовков” Балчик, 
Тузлата. 

Да, имаше такова учили-

ще към детския санаториум 
в Тузлата, където ежегодно 
се приемаха и лекуваха 
100 деца. А директор на 
училището от самото му 
създаване през 1967 година  
до пенсионирането ѝ през 
1987 година беше Керанка 
Генчева /която на 25 август 
2017 година навърши 85 
години/, позната в град 
Балчик като начална, а 
по-късно и прогимнази-

ална учителка. Точно на 
нея доктор Вангелов /лека 
му пръст/ възлага органи-

зирането и откриването 
на училище към детския 
санаториум. Задача, коя-

то опитната 
и доказала се 
учителка, при-

ема присърце, 
п о к а н в а й к и 
начални и про-

гимназиални 
учители,  на 
които вярва и 
разчита – Петя 
Петкова, Сла-

вка  Чакова , 
Мария Мир-

кова ,  Генчо 
Х а р и з а н о в , 
Георги Горчев 
и др.

На 15 сеп-

тември 1967 
година Сана-

ториално учи-

лище „Йордан 
Йовков” за-

почва своята 
дейност със 
100 разпла -

кани, тъжни 
и нещастни, 
осакатени от 
жестокия дет-

ски паралич деца – от 5 да 
15-годишни. Младата ди-

ректорка Керанка Генчева 
си постави неимоверната 
задача не само да осигури 
на учениците всичко не-

обходимо за провеждане 
на нормално образование 
по програмите на общо-

образователните училища. 
Нейните амбиции са много 
по-големи – освен попълва-

не пропуските в знанията 
на учениците /по обектив-

ни причини – боледуване, 
операции и др./ в учили-

щето да се създаде климат 
на особено уважение и 
близост между учениците 
и учителите им, които тук 
трябваше да бъдат препо-

даватели, но и приятели, 
а в много случаи да пое-

мат и родителските грижи. 
Госпожа Генчева изисква-

ше от всички да развиват 
учителските си умения, 
да прилагат новостите в 
преподавателската работа /
като например „Липецкият 
опит”/, да участваме в пе-

дагогически четения, както 
на масовите училища, така 
и в специалните училища, 
да споделяме опита си в 
доклади и информации, 
които бяха помествани в 
сборници, отразяващи най-
добрите постижения.

Особено настоятелна и 
взискателна към учителите 
си беше госпожа Генчева 
не само за добрата препо-

давателска дейност – за 
нея беше особено важно 
децата от училището да 
получат добра обща култу-

ра, да се изявяват със свое 

творчество като рисуват, 
съчиняват, играят в пиеси 
/имаше и куклен театър, 
дори преди този в града/, 
да играят шах и тенис на 
маса… Срещи с поети, 
писатели, артисти… Колко 
беше вълнуваща срещата 
с младия тогава Стефан 
Данаилов! Къде ли е сега 
книгата за впечатления, в 
която толкова видни писа-

тели, художници и твор-

чески личности оставиха 
своите не само подписи, 
но и творби, впечатления 
и похвали.

Керанка Генчева се отна-

сяше с особено внимание 
към личните проблеми на 
болните деца, много от 
които бяха на разведени 
родители; други бяха от 
домове за сираци; имаше 
и такива, които са били 
изолирани и скривани в 
домовете си, поради срам 
от недъзите им. С личен 
пример тя изискваше от 
преподаватели и възпита-

тели да се отнасят с роди-

телска грижа и внимание 
към трудните деца, пома-

гайки им да преодолеят 
недоверието и страховете 
си, да повярват в силите 
и уменията си, въпреки 
жестоките последици от 
заболяванията им.

След приключване на 
учителската си дейност, 
госпожа Генчева остана 
активен участник в об-

ществения живот на града. 
Дълги години тя е пред-

седател на учредения от 
нея Клуб на учителите 
– пенсионери, един от най-
активните клубове. Тук се 
чете, обсъжда и твори по-

езия, празнуват се юбилеи, 
отбелязват се с тържества 
важни дати, провеждат се 
срещи с други клубове, 
пътувания, екскурзии. 

Мисля, че моята бивша 
директорка обича и може 
да пише – вече доказа това 
в публикациите си във в-к 
„Балчишки телеграф”. Тя 
има и свои творчески пла-

нове в това отношение. На 
85 години е време да бъдат 
осъществени. Чакаме ги! 
Нали казват, че животът 
е наполовина тъга, напо-

ловина радост. Тъгата ни 
прави по-добри, а радостта 
ни дава сили да радваме 
околните. Вярвам, че г-жа 
Генчева пак ще зарадва 
всички – дъщери, зетьове, 
внуци, правнуци и прия-

тели с онова, което я въл-

нува и заслужава да бъде 
споделено.

         Мария АНДРЕЕВА


