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След половин век - отново заедно

Става въпрос за славния 
„ж“ курс- випуск 1970 г.  на 
ТМТ- Добрич, който на 27. 
5. 2021г. се събра, този път 
в Професионалната гимна-
зия по техника и строител-
ство „ М. В. Ломоносов“,  
с директор г-жа Юлиана 
Дикова, наградена с плакет 
за юбилея на гимназия-
та-80 години. Това учебно 

заведение е продължител 
на славно минало, когато 
през 1941 г. е било  „Дър-
жавно промишлено учи-
лище“, през 1945 г.- Дър-
жавно средно училище за 
превозни средства, от 1950 
г.- Държавно средно ме-
ханотехническо училище 
за  земеделски машини,  
ТМТ от 1958 г., ТМТ „М. 

В. Ломоносов „ от 1971 г. 
, от  1988 г. Обединен тех-
никум по механотехника 
и електротехника „М. В. 
Ломоносов“, а сегашното 
учебно заведение е от 2016 
г. със 116 ученика. Благо-
дарение на отзивчивостта 
и благородството на г-жа 
Дикова и настоятелния 
наш Петко, се сдобихме с 

място в музея на училище-
то, с всичко необходимо, 
за да остане нашето при-
съствие там вечно-с богат 
снимков материал и печат-
ни произведения. 
За сведение на читателя, 
през 1967 г. започнахме 44 
курсисти, за да се поздра-
вим накрая- с 24 абитури-
енти. Което означава, че 

  И след 50 години - с шапки на главите и огън на абитуриенти в гърдите - “ж” курс на 
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след известно време да 
бъдат и те в този учили-
щен музей. Като гледахме 
младите - отново избуяха 
у нас спомени. Незабрави-
ми моменти възкръснаха, 
когато през миналия век 
нашият курсов ни заве-
де да слушаме сопраното 
Лиляна Барева / и слава 
богу, че старанието му не 
продължи/, щото между 
нашия съученик  Балкана 
и Стоян футболиста има-
ше войнствена вълна и 
те напуснаха представле-
нието, за  да се  обясняват 
навън, и то, доста шумно. 
Отново на преден план, 
както някога, се откроиха 
„философите ни“- Сашо и 
Владо, възторжената Нела 
Баева, вече широкогаба-
ритният Мишо Илиев, раз-
веселеният, както винаги, 
Христо Матеев, „мъдре-
цът“ Велико от Паскале-
во, комбинативните Руси 
Колев и Йови Иванов /мой 
бивш колега/, отзивчивият 
Петко, който и на 69 про-
дължава учителското дело, 
и чиято майка беше наш 
верен ятак, която като ни 
видеше отдалеко, ни маха-
ше да я посетим. Щото ви-
наги имаше нещо, с което 
да ни нахрани. Почетохме 

конкуренцията и изисква-
нията са били много висо-
ки. Сред нас има инжене-
ри, учители, бизнесмени, 
работили в конструкторски 
бюра, успели и утвърдени 
бизнесмени, дори в далеч-
на Москва имаме пред-
ставител, нашият Йовчо 
Мурев, който остана верен 
привърженик на Путин и 
вече няма отърване и връ-
щане.
На юбилея бяха нашите 
курсови ръководители: 
г-н Веселин Бончев и г-н 
Христо Христов, които 
заварихме във весел дух и 
настроение. Обширен до-
клад изнесе неуморимият 
г-н Бончев, както и г-жа 
Дикова, настоящ директор 
на техникума. Петко Геор-
гиев реставрира някогаш-
ната традиция да бъдем с 
шапките и отличителните 
знаци, каквито носехме 
като курсисти. Г-жа Ди-
кова, заедно с г-н Бончев, 
прерязоха „лентичката на  
възторга“ на станалото 
вече „историческо” табло. 
Впечатляващо бе и при-
съствието на натрупалите 
се сегашни ученици, които 
ни гледаха подозрително 
весело и  широко усмих-
нати. Да им пожелаем 

паметта на рано напусна-
лите ни наши съкурсисти: 
моя съквартирант Балкана, 
Иван, Захари, Рефет, Драг-
ни, Димитър. 
Това са само част от  мно-
гобройните ни ситуации-
комични и трагични. 
С умиление си спомнихме 
за другите наши учители: 
преди всичко  за г-н Борис 
Кънчев, г-жа Елена Ивано-
ва, г-жа Стефана Марен-
ска, г-н Иван Сутрев, г-н 
Илия Илиев, г-н Георги 
Бербенков...
Дори след 50 години пом-
ним и малките им имена, 
с уважение и респект към 
учителите, които нарича-
хме другари и другарки. 
Медиите от областният ни 
център Добрич също не 
останаха безучастни към 
нашия юбилей, в лицето 
на Станислава Кръстева от 
Про Нюз, „ Добруджа он 
лайн“, Б Н Р, в.”Балчишки 
телеграф”...
Всичко имаше този ден - и 
слънце, и магнетизъм. Ра-
достта ни беше споделена 
и перспективна. Нека и в 
бъдеще да има юбилейни 
вълнения и здраве по-дъл-
го време!

хаджи Георги
27. 05. 2021 г.

Областен информационен център 
Добрич – с открита приемна в Балчик

На 17 май (понеделник) 
2021 г., от 10:00 до 12:00 
часа, пред сградата на 
Община Балчик, екипът 
на Областен информа-
ционен център - Добрич 
проведе изнесена прием-
на и открит щанд.
Експертите от центъра 
бяха на разположение 
да отговарят на въпроси 

за актуалните и пред-
стоящи процедури по 
Оперативните програми 
2014-2020 г., Програма-
та за морското дело и 
рибарство 2014-2020 г. 
и Програмата за разви-
тие на селските райони 
2014-2020 г.
Бе предоставена и ин-
формация за възмож-

ностите за подкрепа 
на проектни идеи чрез 
Местната  инициативна 
група „Балчик – Генерал 
Тошево“ и Местната ини-
циативна рибарска група 
„Шабла-Каварна-Бал-
чик“, както и за действа-
щите мерки за справяне 
с последиците от панде-
мията COVID-19.        БТ

На 17 май 2021 г. 
се навършиха  
3 години без 

КОСТА НЕНОВ 

съпруг, баща, съгражданин, поет, сатирик, журналист, 
някогашен гл. редактор на в. „Факел” Липсва ни 

присъствието в живота ни и перото ти. 

Свеждаме чела за поклон пред светлата ти памет! 

От семейството,  колегите от „Факел-Каварна плюс” и 
„Балчишки телеграф”

След „Английските 
интервюта” Галин 

Люцканов ще издаде 
„Българските интервюта”

„На 9 януари 2021 г. бяха 
връчени статуетките от шес-
тото издание на годишните 
награди за култура и изку-
ство Media AwARTs, една 
от които получих за книгата 
ми “Английските интервю-
та” – сподели във ФБ Галин 
Люцканов, роден и завършил 
средното си образование в 
Балчик. Беше известно време 
редактор на в.”Балчик”. Сега 
живее и работи в Лондон. 
Син на детската учителка 
Йорданка Люцканова /ЦДГ 
№3/ и Люцкан Люцканов, 
учител по машинознание в 
гимназията. Сестра му Бо-
ряна също живее и работи в 
Лондон.
„Искам още веднъж да благо-
даря на колегите журналисти, 
които отразяват културния 
живот в морската столица Ва-
рна и определят номинации-
те, защото да получиш при-
знание от колега-журналист е 
нещо наистина изключител-
но специално.
Абсолютна чест е да съм в 
компанията на останалите 
наградени - галеристът Бо-
рис Стателов, актьорът Стоян 
Радев, композиторът Юри 
Стойков, музикантката Да-
ниела Белчева, преводачката 
Теменуга Маринова, худож-
ничката Теменуга Станчева, 
възпитаниците на Варненска-
та детско-юношеска школа и 
студио “Балет” при ЦПЛР-
Общински детски комплекс, 
Варна, фотографът Росен 
Донев, преводачът Христо 
Боев, Varna Dance Theater и 
разбира се, колежката Нина 
Локмаджиева!
Благодаря отново на колегите 
от журито, които ме “следят” 
и ценят, въпреки че вече поч-
ти 20 години не съм във Ва-
рна!
Искрени поздравления на ос-

таналите наградени!
Ако все още нямате “Англий-
ските интервюта”, от чийто 
първи тираж има останали 
само 15-ина бройки - позвъ-
нете на 0886522063 - Люцкан 
Люцканов за България или 
на мен - 00447780671533, 
galin.l@gmail.com за извън 
България!”
На тържествената сесия на 
ОбС Балчик общинските съ-
ветници гласуваха да се под-
помогне с 1200 лв. издаване-
то на втората книга на Галин 
Люцканов – „Българските 
интервюта” – 115 на брой.
По всяка вероятност и двете 
книги ще бъдат представени 
пред балчишката публика 
на есен, заради пандемията, 
със съжаление, че майчицата 
му е покойница и няма да го 
види. 
„Английските интервюта” са 
много интересни. Аз вече ги 
представих във в.”Балчишки 
телеграф”- 64 на брой. Те 
представят една обща кар-
тина на западния начин на 
живот и внедряването на бъл-
гарите в него. Интервюирани 
са забележителни хора на 
музикалното и литературно-
то изкуство: певци, различни 
музиканти, продуценти, пи-
сатели, журналисти, актьо-
ри, футболисти, фигуристи, 
лекоатлети, треньорки по 
гимнастика, икономисти, 
представители на снукъра, 
на джедайската религия, 
диригенти,изследователи на 
българската история и бал-
чиклия – колекционер на бу-
тилки. 
Всички те – с коментиран ан-
глийски период в живота си.
Знам, че във втората Люцка-
нова книга има също и пове-
че интервюирани в България 
– най-вече в Балчик и Варна. 
Поръчах си книгата. Ще видя 
написаното и ще я представя 
във вестника с радост от по-
стиженията на талантливия 
балчишки гимназист и със 
специален поздрав за баща 
му  Люцкан Люцканов – мой 
колега в гимназията.

Маруся КОСТОВА

XXIII Национален фестивал на любителски-
те театри „Каварна” 

1 юни 2021 г. /вторник/
17.00 ч. гр. Алфатар – Театрален състав при НЧ „Йордан 
Йовков - 1894” - ,,Годеж” от Цветислав Минкович, режисьор 
- Петър Чапкънов,сценограф- Боян Вихренов 
19.00 ч. Официално откриване на XXIII Национален фести-
вал на любителските театри „Каварна 2021” 
19.30 ч. гр. Белене –– Театрална трупа „БелАрт“ при НЧ 
„Христо Ботев - 1892“- „Мечешко предложение“ по А.П. Че-
хов, режисьор Митко Рупов, сценограф Веска Кръстева 

2 юни 2021 г. /сряда/
11.00 ч. гр. Суворово – Самодеен театрален колектив „Стоян 
Ангелов - Чингиза” при НЧ „Пробуда - 1896”- „Големанов”от 
Ст.Л. Костов, режисьор Александър Александров, сценогра-
фи - Александър Александров и Божидар Ников 
14.00 ч. с. Искрец - Любителски театър „АртИс“ при НЧ 
„Възраждане - 1928”- „Великденско вино” от Константин 
Илиев, режисьор и сценограф Мариета Любенова 
17.00 ч. с. Драганово- Драматичен театър при НЧ „Съеди-
нение 1888” и НЧ „Напредък - 1869“ гр.Горна Оряховица - 
„Опечалена фамилия” от Бранислав Нушич, режисьор и сце-
нограф Кирил Ангелов
19.00 ч. гр. Долна Оряховица – Театрален състав „Вдъхно-
вение” при НЧ „Христо Козлев - 1883”-„Излезе ангел от 
мъглата” от Пьотр Гладилин, режисьори Лиляна и Милен 
Иванови,сценограф Милен Иванов 

3 юни 2021 г. /четвъртък/
11.00 ч. гр. Варна – Театрално студио „ Вълшебната завеса“ 
при ЦПЛР- ОДК - “Данчо ,Мартин и майка им” от Камен До-
нев, режисьор и сценограф Димитър Ялнъзов 
14.00 ч. гр. Варна - Младежки театър „Арлекин“ при АРТ 
център „Арлекин“- „Сватовници” по пиесата на Авксентий 
Цигарели „Ханума“, режисьор Стоянка Гунчева, сценогра-
фия и костюми Адрияна Дянкова, Стоянка Гунчева 
17.00 ч. гр. Дебелец – Любителски театър „Симеон Иванов“ 
при НЧ „Съгласие -Дебелец“ - „Милионерът“ от Йордан Йов-
ков, режисьор и сценограф Милен Иванов
 19.00 ч. гр. Бургас - Театрална школа „Талантино“ при Вое-
нен клуб гр. Бургас - „Прелестите на изневярата” от Вален-
тин Красногоров, режисьор Станимир Карагьозов 

4 юни 2021 г. /петък/
11.00 ч. гр. Карнобат – Младежка театрална формация „Хо-
ризонти” при НЧ „Димитър Полянов - 1862”- „Нероден Пет-
ко“- интерпретация на народна приказка, режисьор и сцено-
граф Данаела Милкова 
14.00ч. гр. Свищов – Драматичен театър при ПБНЧ „Еленка 
и Кирил Д. Аврамови” -„Сладолед” от Миро Гавран, режи-
сьор и сценограф Митко Рупов 
17.00 ч. гр. Нови пазар – Театрална трупа „Мелпоарт” при 
Община Нови пазар -„Отворен брак” от Франка Раме и Да-
рио Фо, режисьор и сценограф Злати Златев 
19.00 ч. гр. Гълъбово – Общински театър при Дом на култу-
рата „Енергетик“ – „Среднощен експрес“ от Иглика Пеева, 
режисьор Петър Тосков 

5 юни 2021 г. /събота/
11.00 ч. гр.Варна – ДЮТ ”Златното ключе” при ЦПЛРОДК 
гр.Варна - ,,Сънят” по „Сън в лятна нощ“ от Уилям Ше-
кспир, адаптация, режисьор и сценограф Сия Папазова 
14.00 ч. гр.Тутракан – Театрален състав „Борис Илиев” 
при НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1873“- „Криворазбраната циви-
лизация” от Добри Войников, режисьор и сценограф Петьо 
Стойчев 
18.00ч. гр. Каварна - Читалищен театър „Проф.Гочо Гочев“ 
при НЧ „Съгласие - 1890“ „Любовен суинг“ по Артър Ню-
фийлд, режисьор и сценограф Злати Златев 
19.30 ч. Церемония по награждаване и закриване на XXIII 
Национален фестивал на любителските театри „Каварна 
2021”


