
                                                                                ОБЩЕСТВО                      28 септември                                                                      АРХЕОЛОГИЯ                            29 октомври                                                   ОБЩЕСТВО                    7 - 13 януари 2021 г.               4

В първия ден на Новата 2021 
г.завърши земния си път 

началната учителка Цветанка 
Димитрова  

Цветанка Кирилова Ди-
митрова- родена на 15 
март 1938 в с. Лозица, 
Плевенско, в бедно сел-
ско семейство с 4 деца, 
калени в полски труд. 
Отличава се с ученолю-
бие и огромно желание 
за знание. Първоначално, 
мечтата ѝ е да стане ле-
кар. Но семейството не 
разполага със средства за 
заплащане на такова обу-
чение. Желанието да учи, 
я отвежда в плевенското 
педагогическо училище, 
което завършва с отличие 
и с много лишения, през 
1956 година. Заминава 
да работи по разпределе-
ние в Добруджа, този из-
страдал български край, 
който по това време има 
нужда от учители. Не се 
колебае, тръгва, защо-
то има нужда от нея и 
защото знае, че ще е за 
кратко, само до края на 

разпределението. Тук се 
усмихвам, защото в този 
далечен за нея край, мо-
ята мила майчица нами-
ра любовта на живота 
си- татко, дошъл също да 
учителства  по разпреде-
ление, тогава в Крапец. 
Преди това, от 1956 до 
1959 г. , мама е начална 
учителка в с. Нейково, а 
от 1959 г. до 1962 г.  в ДЗС 
„Раковски”. През 1962 
г.,пътят на учителството я 
довежда в Балчик. Тук ре-
шават да останат с татко, 
който е романтично влю-
бен в мама и в невероят-
ната дива природа на това 
място. 
Краят на земния ѝ път на-
стъпва на 1 януари 2021 г. 
след дълги месеци боле-
дуване.
Целият ѝ живот е отдаден 
на училището, семейство-
то и учителската работа.
Живот, подчинен на де-

цата и тяхното развитие, 
на своите и на тези в 
училище. Бих написала 
„ и на чуждите” , но като 
нейна дъщеря знам, че 
те не бяха чужди. Всяка 
нова учебна година, а и 
след това, мама нарича-
ше учениците си „ моите 
деца”. В по-осъзната въз-
раст, аз възразявах: „ Аз и 
сестра ми сме твои деца! 
Как така и другите!...”, на 
което тя неизменно отго-
варяше: „ Вие всички сте 
мои деца! Аз нося отго-
ворност за Вас!”
Не, не съм се чувствала 
пренебрегната, нито аз, 
нито моята по-голяма се-
стра Даниела. Ние полу-
чихме много родителска 
любов. Това, което научи-
хме, беше, че децата зна-
чат много, че са всичко на 
този свят! Научихме, че 
те носят грижи, но и мно-
го радост и че на тях се 
прехвърля в един момент 
голямата отговорност на 
нашето човешко битие !
От 1962 г. мама е в Балчик 
и  работи последователно 
в училище „Св.Св.Кирил 
и Методий”, „ Христо 
Ботев” и санаториалното 
училище в „Тузлата”. 
Трудно ми е да бъда би-
ограф на един толкова 
богат и труден човешки 
път! Помня благодарни-
те хора, които срещахме, 
вървейки с мама по ули-
цата. Спираха се, за да ѝ 
благодарят за отношение-
то ѝ към децата им, да се 
посъветват с нея. Никого 
не върна, за никого не 
каза лоша дума, никого не 
разочарова, за нея децата 
бяха свещени. Учител-
ството се оказва нейното 
място, нейното поле за 
изява и доказване, ней-
ното призвание. Така ни 
учеше, мен и сестра ми, 
че няма нищо по-важно 
и по-отговорно от децата!
Ревнувах понякога, за-
щото когато разговаряха 
с татко, а те споделяха 
много, винаги започваше 
с „ Моето момиченце...”( 
следваше името)  или с
„ моето момче”...(името) , 
безпокоеше се дали е на-
правила всичко, за да на-
сочи и помогне. Случваха 
се деца от много бедни 
семейства, разделени ро-
дители, семейни драми,... 
свят шарен.Опитваше 
се да бъде навсякъде, да 
помогне на всички, да съ-
действа и да насочи мла-
дите си колеги. Успяваше 

да бъде навсякъде, все 
така тиха и в същото вре-
ме чувствителна към чуж-
дата болка. А в душата ѝ 
често бушуваше ураган, 
заради несправедливо-
стите на съдбата. 
Беше винаги на наше 
разположение, на мен и 
сестра ми, но най-вече на 
мен, понеже бях болна-
ва и много чувствителна 
като малка. Даде ни пре-
красен пример и прекра-
сен избор: да следваме 
пътя си неотклонно и до-
стойно!
Мисля, че това и направи-
хме, макар че се отдале-
чихме от мама, в смисъл 
на разстояние в киломе-
три. Но нали поговорката 
гласи, че ако децата ти се 
справят блестящо без тво-
ята пряка  намеса, значи 
че перфектно си изпъл-
нил родителския си дълг...
Сега аз съм родител. И 
учител. Не съм мислила, 
че толкова често ще се 
връщам към това, което 
мама ме е учила...че тол-
кова често ще чувам гласа 
ѝ, все едно е до мен...И 
мисля, че това ще продъл-
жи до края на предначер-
тания ми път. Най- мно-
го ми се иска да мога да 
предам напред чувството 
за отговорност и достой-
но отношение към деца-
та, към училището и към 
учителската професия. 
Сестра ми е дългогодиш-
на учителка по музика в 
Пловдив, с неизброими 
заслуги в новаторските 
методи на преподаване. 
За себе си мога да кажа, 
че постигнах мечтата си 
да преподавам френски 
език и  понастоящем съм 
в Монреал. Когато коле-
гите ми казват : „ Колко 
си търпелива! Как така 
си винаги усмихната! А, 
с теб децата са в  сигурни 
ръце!”, все си мисля, че 
говорят за мама...
Тук прилагам две мои 
стихотворения, които съм 
посветила на моята майка 
през различни етапи от 
битието ми.
Те не могат да изразят 
нито безкрайната ми 
любов, нито безсилието  
пред огромната загуба. 
Те единствено засвиде-
телстват желанието ми да 
не бъде забравена жената, 
която на мен дари живот 
и дух, а на хората, до чия-
то съдба се докосна, оста-
ви частица доброта, за да 
свети по пътя им.

Мамо, ти ли си?

Какво ще ти остане, щом годините
Препуснат и през нашите коси
и бели ручеи се сипнат над очите ни,
когато времето и нас ще украси...

Какво ще ти остане? Руси спомени, 
строшени стъкълца от детски смях, 
море тревоги, радости отронени
и телефонни кабели сред тях...

Едно далечно „ Мамо, мамо, ти ли си?”
ще възкресява хиляди неща.
В очакване, изтръпналите ириси
на капчици ще разтопят нощта.

Очакване в изтръпналите ириси 
безсънно, упорито ще вали,
че нашето далечно „ Мамо, ти ли си?”
те търси, щом най- много ни боли.

Щом паднем от звездите си високи,
онеправдано щом изгубим глас...
Тогаз пресича всичките посоки,
долита твоето смирено „ Аз съм, аз...”

   Кремена ДИМИТРОВА
юли 1989 г.

На мама

Пак ще идваш в съня ми...по-бяла
от снега в януарския ден.
И ще чувам гласа ти в премала:
„ Аз съм, аз...”
Този звук съвършен
ще отеква по празните улици
и по тежката ледна земя...
Онемяха телефонните жици...
И без тебе, светът онемя ! ...

Кремена ДИМИТРОВА
2 януари 2021г.

 Отдаване под наем на части от имоти, публична-
общинска собственост, за поставяне на три броя 

рекламно-информационни елемента

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1429/11.12.2020г. на 
Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА 

откриването на процедура за организация и провеждане на 
търг с тайно наддаване с  предмет  “Отдаване под наем 
на части от имоти, публична-общинска собственост, за 

поставяне на 3/три/ броя рекламно-информационни елемента, 
гр. Балчик”

1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти за поставяне на 
рекламно - информационни елементи:
т.1.1. 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент представляващ ПИ№ 
02508.19.251 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, с площ 12  
кв.м.
т.1.2. 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент представляващ ПИ№ 
02508.7.141 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица,  с площ 12  
кв.м.
т.1.3. 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент представляващ ПИ№ 
02508.525.105 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, с площ 12  
кв.м.
         Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска 
собственост е за поставяне на рекламно-информационен елемент.
2. Начална годишна наемна цена:
по т.1.1. за площ от 12 кв.м. - 594 лв . /петстотин деветдесет и четири лева/ без 
ДДС;
по т.1.2. за площ от 12 кв.м. - 594 лв . /петстотин деветдесет и четири лева/ без 
ДДС;
по т.1.3. за площ от 12 кв.м. - 594 лв . /петстотин деветдесет и четири лева/ без 
ДДС;
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
3. Срок на договора: 3 /три / години;
         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да 
използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за 
поставяне на рекламно-информационен елемент.
4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с 
включен ДДС, всеки работен ден от 25.12.2020 г. до 15.00 часа на 08.01.2021 г. 
от касата на ОбА - Балчик;
5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 08.01.2021 г.;
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 
08.01.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 6 
7. Търгът ще се проведе на 11.01.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в 
сградата на Община Балчик.
        
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел “Образование, 
хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна уговорка 
и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в 
ОбА - Балчик.

 Лице за контакт:  Силвия Николова -  Гл. специалист Наеми
 0579 7 10 54  

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)


