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Равнение по моя учител

Става въпрос за г- н Весе-
лин Иванов Бончев, поче-
тен гражданин на Добрич 
от 2017 г., който е моят 
първи курсов ръководи-
тел в ТМТ- Добрич, на 
естествено на най-слав-
ния „ж“ курс - Випуск 
1970. Има-няма половин 
век оттогава. 
Ето, че в ръцете ми е 
предпоследната книга 
на моя учител „Пътят на 
поколението“/2020/, пос-
ветена на неговия баща-
Иван Бончев /1913- 1963/, 
като продължение на 
„Коренът на една добру-
джанска фамилия на век 
и половина“/2008/. 
Началото на рода му е по-
ставено от котленеца Бон-
чо Великов /1852- 1937/, 
продължил живота си в 
Добруджа. Данни за това 
му представя и почетният 
гражданин на Котел- Ми-
хаил Колибаров- краевед. 
В с. Узлар /дн. Узово- Ген. 
Тошевска община/ се 
ражда дядото на автора 
на тази книга-Васил Бон-
чев Великов /1886- 1967/. 
Неговият баща Бончо е 
донесъл тук котленския 
възрожденски, просве-
тителски дух и идеали. 
Дори част от къщата си 
предоставил за училище 
до 1910 г. 
Васил Бончев  отива 
войник  и се връща като 
„младши подофицер“ 
през 1911 г. Участник в 
Балканската война-награ-
ден с войнишки кръст за 

храброст, медал за учас-
тие в Балканската война  
и възпоменателен медал 
за кончината на княгина 
Мария Луиза. В Меж-
дусъюзническата война, 
продължила  един месец, 
участва в боевете на 17 
юни 1913 г. при Султан 
тепе. Всички знаем тра-
гичния финал. Васил 
Бончев се връща в оку-
пираната от румънците 
Добруджа, където заварва 
своя трети син-новороде-
ният Иван /23 май 1913/. 
Естествено за Добруджа 
се занимава със земеде-
лие. 
Идва Първата световна 
война-1август 1914 г. На 
15 август 1916 г.  дядото 
на моя учител е отвлечен 
от румънците в Молдова. 
Тогава над 25 000 души 
от цяла Добруджа са били 
похитени. Всичко това 
става с благословията на 
прехвалената реджина 
Мария, като днес се виж-
да, че тези отвличания в 
концентрационни лагери 
в Молдова, са най-ран-
ните форми на фашизъм 
в Европа, заповядани от 
нейна страна. Бончев и 
други добруджанци бя-
гат от лагера, стигат до р. 
Прут, Украйна.След две 
години са отново у дома. 
Тази трагедия е не само за 
семейство Бончеви, а за 
цяла България – събития, 
които ги няма в днешно 
време в учебниците по 
история. 

Бончеви купуват къща в 
Добрич-реколтата е до-
бра, донася добри доходи. 
1925- 1929 г. се оказва 
успешна. Започва и тър-
говия с изкупуване на 
вълна, която продават. На 
7 юни 1936 г. бащата на 
моя учител –Иван Бончев 
се жени за Димитричка А. 
Сивкова, 1937 г. се раж-
да кака му- Кръстинка, 
с която мисля през  уче-
ническите си години съм 
се запознавал, а на 4. 04. 
1942 г. в с. Горна Смолни-
ца се ражда моят курсов 
ръководител г-н Веселин 
Бончев. Тук трябва да от-
бележим и пътя на баща 
му, който се увличал по 
техниката и построява 
маслобойна „Изгрев“ в с . 
Горна Смолница. Всички 
от сем. Бончеви имат по-
минък и  самостоятелна 
собственост. Моят учител 
живее заедно със своите 
родители, дядо си и баба 
си в една къща. „Този дом 
надживя построилите 
го:1936-1972. От собстве-
ници станахме длъжници, 
с кредит над 20 години. 
Всичко е отчуждено за 
стотинки на квадратен 
метър... Това е само част 
от разрушителната-стро-
ителна стихия на социа-
лизма...“ 
„Идва новото освобож-
дение“. На 30. 09. 1944 
г. се приема наредба от 
О Ф правителство, ок-
ръжно № 5, ежедневно 
се произвеждат наредби 
закони- има вече насилие, 
саморазправи, безследно 
изчезнали...После избори 
за ВНС и идва „ народна-
та демокрация“. Над рода 
Бончеви надвисват буре-
носни облаци- национа-
лизация, колективизация, 
конфискация, отнемане 
насила на имущество, 
документи...Започва пре-
следването и страхът от 
неизвестното. 1948 г. - 
пълна катастрофа- няма 
собственост, пари, ра-
бота- всичко е отишло в 
„името на народа“. Баща-
та Иван Бончев попада 
в агентурна разработка 
„подпалвачи“, макар, че 
от ДС констатират, че той 
не е такъв, но имало „на-
сочваща“ характеристика 
и трябвало да се превъз-
пита. На 08. 08. 1948 г. до  
25. 12. 1948 г. се озовава 
в  ТВО /трудово- възпи-
тателно общежитие/- с. 
Оряховица, Плевенско, за 
да се „превъзпита“. После 
има само временна, се-
зонна работа. 
През декември 1957 г. 
бащата на Веселин Бон-
чев-Иван отново е за-
държан, като работник в 
„Топливо“- обвинен , че 
дал на брат си прозорец, 
а за себе си взел каче за 
зеле, въпреки,че са пра-
вени вътрешни проверки, 
ревизии- уличаващи кон-
статации няма. Този път 
е в затвора за една годи-
на, въпреки че е заплатил 
липсата.  От 1960 г. бе-
тонджия, после кранист. 
След всички тормози за-
болява от язва, отива си от 
този свят на 14 юли 1963 
г. -“ наскърбен от натиск 
и несправедливостта към 
него, унизен, ограбен...”
Майката на моя учител в 
ТМТ- Добрич почина на 
54 години през 1967 г. , 

когато бях в първи курс. 
Написвам всичко това, за 
да знае всеки, какво се е 
случвало при  победила-
та диктатура на проле-
тариата, мрачната слава 
на българската Държав-
на сигурност, какво се е 
случвало в така нарече-
ното утопично „развито 
социалистическо обще-
ство“. 
Стартът на голямото из-
качване към голямата нау-
ка за Веселин Бончев е на 
1. 09. 1949 г. в у- ще „Сте-
фан Караджа“/сградата 
вече я няма - намирала 
се  е между улиците „ Д . 
Списаревски“ и „ Методи 
Кусевич“, а учителката, 
която споменава с най-го-
ляма обич в книгата си, е 
Руска Крушева. 
На 1. 09. 1956 г. вече е  
курсист в Техникума по 
машиностроене „студена 
обработка на материали-
те“. Абитуриент, казарма, 
после накъде? Чудото 
става- среща курсовата 
си ръководителка Олга 
Петрова Кефсизова, за 
да възкликне и той след 
44- годишно даскалува-
не: „Училището е моята 
територия!!!“ Но преди 
това  завършва задочно 
Института за учители и 
специалисти- Габрово 

 Сервиз за компютри 
 „LIBRA“  

тел. 0878 463 231  
раб..време от понеделник до пе-

тък 9.00-17.00 ч. 
поч.дни: събота и неделя 

Ивайло Цветков 

и СУ „ Климент Охрид-
ски- философско- исто-
рически факултет, спе-
циалност „Педагогика“.  
После започва „въртележ-
ката“: зам.- директор на 
вечерното ТМТ , не след 
дълго инспектор в отдел 
„Народна просвета“ в 
ОНС, преназначен за гла-
вен специалист по про-
фесионално образование. 
По-късно организацио-
нен инспектор за сред-
ните общообразователни 
училища, гимназиите в 
окръга и всички училища 
в окръжния център- До-
брич. Някъде около 1977 
г. отново зам.-директор 
на ТМТ, откъдето е запо-
чнал. 
Успоредно с това, се усъ-
вършенства в различни 
курсове и специализации 
у нас и в бившия СССР. 
13 години /1992- 2005/ е 
оглавявал Общински ко-
митет „Васил Левски“. От 
1971 г. е член на БЗНС. 
След 1989 г. два пъти е 
оглавял Градската орга-
низация на БЗНС, БЗНС /
единен/ и БЗНС „Народен 
съюз“ в  гр. Добрич. Член 
на областното ръковод-
ство и УС. От името на 
БЗНС е бил във Времен-
ния изпълнителен коми-
тет/ВИК/- 1990- 1991, 

като зам.- кмет и кмет, а 
от 1992 до 1995 г.- зам.- 
кмет, отговарящ за обра-
зованието, културата и 
здравеопазването в Об-
щина Добрич.  
На 14 ноември 1995 г. 
мандатът на общинската 
управа изтича. Отива на 
борсата, дори става „бан-
кер“ за кратко в „ Бал-
канбанк“. После печели 
конкурс „Педагогически 
съветник“ в конкуренция 
с 18 кандидати, за да на-
стъпи 1 юни 1997 г, кога-
то, отново след конкурс, 
става директор на Хума-
нитарна гимназия „Св. 
Св.Кирил и Методий“ до 
31. 08. 2005 г.  където се 
пенсионира с осигурите-
лен стаж 46 години, 3 ме-
сеца и 21 дена. 
Щастливо оженен за Ру-
ска, завършила  във ВИНС 
Варна, специалност „Сче-
товодна отчетност“. Имат 
две пораснали отдавна 
деца - Иван /тогава г-н 
Бончев ни черпи с бонбо-
ни- значи е било 1967 г./ 
Синът, заедно с жена си 
Светла, са лекари в До-
брич, имат син- естестве-
но се казва Веселин- агро-
ном. Дъщерята на сем.
Бончеви - Нина, завършва 
У Н С С -  „Междунаро-
ден туризъм“, омъжена за 

Хендрик с две деца-Алек-
сандър и Рая /тук сигурно 
се е използвала буквич-
ката на любимата баба 
-Руска. 
Трябва да притежавате 
книгата, за да видите с 
колко интересни лично-
сти се е срещал, колко на-
гради, колко книги, колко 
публикации, интервюта, 
колко печатни материали 
има за Веселин Иванов 
Бончев...
Благодарен съм на съд-
бата, че съм имал такъв 
курсов ръководител, с 
такава житейска съдба 
и педагогически опит. С 
проявеното от него стара-
ние и ние преди половин 
век  станахме полезни 
човеци. А като негов въз-
питаник ще възкликна по 
Сократовски /469 г. пр. 
н. е.- 399 г. пр. н. е.“...Аз 
знам, че нищо не знам... 
Но знам това, което дру-
гите не знаят, че аз знам!“ 
Затова и само добавям, че 
моят курсов ръководител 
г-н Веселин Бончев знае 
много и го е доказал във 
времето, не само с думи. 
Дано бъдем заедно и по-
дълго време по трасето на 
гигантския слалом, наре-
чен живот!
С  благодарност:
Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

ПТП със „Скания”
На 30 януари, около 12:05 
часа е получено съобще-
ние за възникнало ПТП с 
преобърнат товарен авто-
мобил „Скания” на около 
100 метра след кръговото 
кръстовище на град Бал-
чик посока град Добрич. 
Установено е, че поради 
заснежено и непочистено 
пътно платно, водача на 
МПС губи контрол,  на-
влиза в лентата за насрещ-
но движение и се удря в 

товарен автомобил „Ман”. 
Вследствие на инцидента, 
товарен автомобил „Ман” 
се преобръща на пътното 
платно.  
При инцидента е постра-
дал водач на товарен ав-
томобил „Скания”, мъж 
на 60-години, който е с 
фрактура на долен край-
ник, освободен за домаш-
но лечение. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Кражба на дърва
На 3 февруари, около 
19:10 часа в с. Сенокос, 
обл. Добрич е извършена 
проверка на лек автомо-
бил „Митсубиши”, уп-
равляван от 25-годишен 
мъж. В хода на проверката 

са установени и иззети 1,5 
м3 дърва за огрев от вида 
„Цер”. 
Задържан за срок от 24 
часа. По случая е обра-
зувано бързо полицейско 
производство.

Кражба в Сенокос
На 7 февруари, около 
15:20 часа е получено 
съобщение за извършена 
кражба от частен имот на 
територията на с. Сено-
кос, обл. Добрич. Устано-
вено е, че за времето м. 
декември 2020 г. до 7 фев-
руари т.г., чрез взлом на 

входна врата, неизвестен 
извършител е проникнал 
в имота. 
По данни на тъжителя 
е извършена кражба на 
домакински и кухненски 
електроуреди. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Кражба на телефон

На 11 февруари, около 
08:30 часа е получено 
съобщение за извършена 
кражба на мобилен те-
лефон на територията на 
град Балчик. От проведе-
ните незабавни ОИМ и 
ПСД е установен извър-
шителят на деянието. С 

полицейска мярка за срок 
от 24 часа е задържан 
19-годишен мъж. 
Вещта обект на посега-
телството е установена и 
предадена по надлежният 
ред. 
Работата по случая про-
дължава.

31-годишен балчиклия 
– с наркотик

На 10 февруари, около 
16:00 часа  в град Балчик 
е извършена проверка на 
31-годишен мъж. В хода 
на проверката е установе-
но бяло вещество с тегло 

3,9 грама, реагиращо на 
метаамфетамин. Задър-
жан за срок от 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Съставиха 23 акта на 
бракониери в област 

Добрич 

Автомобил и каруца натова-
рени с два кубика и полови-
на дърва са задържали слу-
жители на ДЛС-Балчик. На 
бракониерите са съставени 
пет акта. 27 са проверките 
в стопанството за периода 
8.02.2021-15.02.2021г, съоб-
щиха от СИДП. 
38 са инспекциите в гори-
те на територията на ДГС-
Генерал Тошево, като на 
11.02.2021г. са извършени 
съвместни проверки с пред-
ставители на РДГ-Варна, 
МВР и ДЛС-Тервел. За раз-
лични нарушения са разпи-
сани 18 акта по Законите за 
горите и лова.
Общо 1000 проверки са из-
вършили през изминалата 
седмица горските от 18 по-
деления на СИДП. Съставе-
ни са 37 акта и 6 констатив-
ни протокола по Закона за 
горите и Закона за лова. За-
държани са автомобил, две 
каруци, моторен трион и 
25,50 пространствени куби-
чески метра дърва за огрев.
Каруца натоварена с два ку-

бика дърва за огрев задър-
жаха служители на ДЛС-
Шерба по време на една от 
107 проверки в стопанство-
то. Нарушителите са полу-
чили четири акта.
28 са проверките през 
седмицата в ДГС-Варна. 
Конфискувани са четири 
кубика незаконно добити 
дърва, като за нарушенията 
са съставени четири акта и 
три констативни протокола. 
Моторен трион е задържан 
в Провадия, а на дървосека-
ча без разрешително е със-
тавен акт.
 Пет пространствени куби-
чески метра дърва за огрев, 
незаконно добити в дър-
жавните горски територии 
на ДГС-Нови пазар, са кон-
фискували служители на 
стопанството. 137  са про-
верките за периода, а за раз-
лични нарушения горските 
са разписали четири акта. 
Три констативни протокола 
са съставени в ДЛС-Пала-
мара, един в ДГС-Смядово 
и два в ДГС-Шумен.


