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20 години от последния
училищен звънец, а сякаш
беше вчера.

Звършихме средно обра-
зование в СОУ „Христо Бо-
тев” в две паралелки с кла-
сни ръководители : Стойка
Владова и Елена Велянова.
С умиление си спомняме
за нашето училище и наши-
те изключителни препода-
ватели, на които дължим
успешния старт в живота.

С нетърпение очакваме
всяка юбилейна среща, за да

направим равносметка–
кой, къде, как е постигнал
мечтите си. Незабравими
ще останат часовете при го-
сподин Киро Черкезов, Еле-
на Велянова, Маруся Косто-
ва, Стойка Владова, Симеон
Спиров, Кръстьо Митев, До-
бри Добрев.

С много носталгия за от-
миналото време си спом-
няме за вечерта на абиту-
риентския ни бал. Той бе-
ше в казино „Чайка”, орга-
низиран от нашите класни

с помощта на родителите.
Имаше коктейл за всички
родители и учители. Ве-
черта бе незабравима за
всички.

На 5-годишнината се сре-
щнахме в ресторант „Ехо”,
на 10-годишнината празну-
вахме в ресторант „Баварс-
ка среща” в к.к.”Албена”, а
на 15-годишнината – в рес-
торант „Корона”. Надяваме
се да се срещнем и за 20-го-
дишнината си.

Мариана РАДЕВА

15 ã. Âèïóñê 1996 ã.

Бързо изминаха 15 години,
откакто завършихме гимна-
зията в град Балчик. Ние бя-
хме многолюден випуск. В
VІІІ клас бяхме 7 паралелки,
но в ІХ останахме –две. На-
края завършихме около 22
души. Селекцията беше го-
ляма. Класни ръководител-
ки ни бяха Дешка Добрева /
география/ и Захаринка Си-
вова /математика/. Те заме-
стиха Гена Найденова, коя-
то се пенсионира и Кръстьо
Митев, който стана кмет.

Струва ми се, че бяхме до-
бър випуск. Нямахме уни-

форма и вечерен час, но
имахме сравнително добро
поведение.

Матурата ни беше по
бълг.език. Никой нямаше
двойка. Вторият матуритетен
предмет си избирахме ние по
желание и много се освобо-
диха от изпит по него.

Абитуриентският ни бал
беше в к.к.”Албена” в хотел
„Добруджа”, където особено
много се веселихме във ва-
риетето. Чествахме 5-годиш-
нината на випуска на Базар-
чаршията, 10-годишнината –
на ресторант „Корона”, а 15-

годишнината – в пицарията
„Верони”. Винаги главен ор-
ганизатор е Стоянка Петро-
ва. Всички съученици се
ориентираха към разни про-
фесии и успяват в живота.
Това навярно сме го научи-
ли от класните си и от учите-
лите, които ни преподаваха:
Ел.Мирчева, Л.Санджакян,
Н.Вълчиновска и др.

Радвам се, че чрез група-
та, която направи Коцето във
Фейсбук се събрахме всич-
ки и с радост ще се видим
отново след 15 години.

Пламен БЪРЗАКОВ10 ã. Âèïóñê 2001 ã.
5 ã. Âèïóñê 2006 ã.

Изминаха набързо 5 го-
дини от завършването на
Балчишката гимназия.
Бяхме две големи пара-
лелки, от 31 и 28 души.
Всички успешно се дип-
ломирахме, благодарение
на класните ни ръководи-
тели Румяна Костадино-
ва и Росица Великова.

Ярко в спомените ни ос-
тават часовете при люби-
мите ни преподаватели
Маруся Костова, Светла-
на Драганова, Кристияна
Иванова, Петър Петров,

Левоник Санджакян, Сте-
фан Долапчиев и Весели-
на Мирчева. Често часо-
вете по руски език и геог-
рафия се превръщаха в
часове на класния ръково-
дител, защото много бя-
ха нашите буйствания и
опити за самоизява. Оза-
птяваха ни. Общо взето
бяхме добър випуск и до-
бре ни ръководеха клас-
ните и директора Стойка
Владова. Беше интересна
серенадата, която напра-
вихме на всички учители,

събрани на банкет, по слу-
чай 24 май. Вярно, пяхме
с компактдиска, но стана
хубаво, почти истинс-
ко.Балните ни вечери бя-
ха 3 в красивия “Слънчев
бряг”. В ресторант “Кот-
ва” направихме впечатля-
ващо ревю на абитуриен-
тски облекла.

Тази година ще се съ-
берем, за да се видим
след 5 години, но не се
знае дали ще дойдат
всички

Павел ХРИСТОВ

Ние бяхме 3 паралелки,
една от които със заси-
лено изучаване на анг-
лийски език.

Класните ни ръководи-
тели бяха Левоник Сан-
джакян (История и пси-
хология) , Стойка Владо-
ва (Химия) и Захаринка
Сивова (Математика) .
След като г-жа Владова
стана директор на учили-
щето класна стана Дори-
ана Господинова.

Преподаваха ни ярки
учители: Росица Петрова
(Математика), Теодора
Илиева (Английски език),
Светлана Драганова (Фи-

зика), Кристиана Ивано-
ва (Химия), Димитричка
Ангелова (Бълг. език),
Стефан Долапчиев (Физ.
възп).

Бяхме отличен випуск
и всички се реализирах-
ме успешно в живота.

Помним много лудо-
рии от училище, но и мно-
гото успехи по всички
предмети.

Незабравим ще оста-
не за нас първият ни
бал в живота - Абиту-
риентският. Празнувах-
ме в комплекс “Евкси-
ноград” край Варна.
Радвахме се на лукса и

природата, които са не-
заменими там.

Още на първата годи-
на от завършването на
гимназията се събрах-
ме и отбелязахме една
година на випуска в ре-
сторант “Лотос”, къде-
то винаги има хубава
музика.

Бързо минаха 10 годи-
ни и сега ще се срешнем
на празнична вечеря в
най-новия ресторант в
Балчик “Реджина Ма-
рия” на 22 май.

Надявам се, че ще бъ-
дем всички.

Денис ТАХИРОВ




