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Има още мечти пред нас за 
постигане!

15 г. Випуск 2005 г.

Тази година випуск 2005 
от СОУ „ Христо Ботев”, 
гр. Балчик отбелязва 
петнадесет години от 
завършването си. Зара-
ди пандемията няма да 
се събираме, но ще си 
спомним ученическите 
години и ще споделим по 
Интернет.  Всеки вече е 
поел по пътя си, рядко се 
засичаме, светът  ни се 
разкрива все по-широко. 
 Но нас винаги ще ни 
свързват четирите уче-
нически години заедно в 
гимназията, превърнали 
се в незабравими, по-
ради вълненията, смеха 
и всевъзможните дра-
матични ситуации. Ес-
тествено не ни липсваха  
спречквания между съу-
ченици, “касти”,  различ-
ни офанзиви, свързани с 
развитието и подобрява-
нето на учебния процес, 
отличници и обикновени 
ученици, които в даден 
момент блесваха, с кое-
то завинаги останахме в 
историята на училището.   
Имахме си по нещо от 
всичко, най-вече добри 
преподаватели. Двата 

ни класа бяха водени от 
стрикността и бързата 
организация в лицето на 
г-жа Светлана Драганова 
и от г-н Левоник Сан-
джакян, който винаги ус-
пяваше да ни накара да 
се замислим над думите 
си и винаги да търсим 
смисъл в нашите дейст-
вия. Г-жа Росица Петро-
ва смело ни водеше през 
равнини, осеяни с раз-
лични тригонометрични 
функции и уравнения. 

Госпожите ни по лите-
ратура и български език, 
Димитричка Ангелова 
и Маруся Костова опре-
делено ни разясниха, че 
има разлика между какво 
разбираме ние и какво е 
искал да каже авторът на 
даденото произведение. 
В недрата на българската 
история ни заведе г-жа 
Антонина Нейчева , а 
г-жа Румяна Костадино-
ва успя да ни покаже все-
ки един роден кът като 

не пропусна да отбележи 
неговата икономика и 
забележителности. От-
носно езиците – г-н Пе-
тър Петров, и госпожите 
Дориана Господинова, 
Росица Великова, Свет-
лана Йорданова и Теодо-
ра Илиева се постараха 
отлично да ни доведат 
до ниво „говорим чужд 
език”. В часовете на г-жа 
Кристиана Иванова оп-
ределено имаше химия. 
Да не забравяме г-н Сте-
фан Долапчиев, в чиито 
часове определено спор-
тувахме, особено когато 
трябваше да се попълват 
нормативи!
  Никой от нас не е заб-
равил тези моменти и се 
надяваме , че сме  оп-
равдали очакванията им 
и както ни пожела г-жа 
Светлана Драганова сме 
станали  достойни хора, 
вярващи в себе си, устре-
мени, за да постигнем 
мечтите си за напред! Е, 
има още време за реали-
зация и за още постигна-
ти мечти.

Възкресия МАРИНОВА

Приятели и след 20 години!

Днес, когато времето 
вече е отлетяло, е невъз-
можно да не се запита-
ме кога минаха тези 20 
години. За някои бързо, 
за други бавно, за трети 
неусетно....,но каквото 
и да сме преживели, в 
навечерието на подобна 
годишнина ни връхлитат 
лавинообразно спомени.
 Тези мили, неумиращи 
спомени от времето, ко-
гато всички сме били за-
едно, споделяли сме една 

класна стая, едни и същи 
учители ни наставляваха 
и подготвяха за живота, 
градяхме основите на бъ-
дещето си заедно. Дали 
винаги сме се сещали за 
това време?- Едва ли!,но 
това в никакъв случай не 
означава, че това време е 
заличено... просто сме по-
раснали...
 Как е възможно да из-
бледнее споменът за учи-
лището, което ни е при-
ютявало в своите класни 

стаи години наред, не-
мислимо е да забравим и 
учителите, преживявяли 
всичко заедно с нас. Те 
бяха хората, които вина-
ги са се стремяли да ни 
дават уроци, не само по 
учебните предмети, а и 
такива,  които да ни бъдат 
полезни, когато се отде-
лим от тях.
 20 години....време, през 
което вече сме си дали 
сметка за проявената 
някога неблагодарност 

спрямо нашите учите-
ли. Време, за което може 
би сме разбрали, че чес-
то сме огорчавали тези 
светли личности в нашия 
живот, учителите, но ... 
Простете! Били сме мла-
ди и тепърва започващи 
да вкусваме от живота. 
Простете! Както сте го 
правили на много други 
преди нас. Простете! За-
щото, дори и да сме Ви 
пренебрегвали, пак Вие 
сте били тези, които са 
ни разбирали най-добре 
и въпреки всичко, винаги 
сте оставали до нас.
 Когато бяхме малки и ни 
казваха, че ще разберем, 
щом пораснем-ние не 
вярвахме! Убедена съм, 
обаче, че днес всички сме 
осмислили идеята на това 
да се събираме на всеки 
5 години. Вече сме наяс-
но, особено сега, когато 
ври и кипи пандемията 
от корона-вирус, колко е 
важно да се събираме, да 
го правим, ако щете само 
за да поддържаме онази 
НАДЕЖДА ,че ще сме 
приятели винаги.
                   Анна КИРОВА

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 

рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 
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Посетете 
Оптиката в град Балчик

 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 

„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма 

„Управление на луксозното хотелиерство” 
Множеството платени стажове във Франция, 

с които студентите самофинансират образованието си. 
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