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„Поручик Бенц” по Д. Димов 
представиха на балчишка 

сцена актьорите Йоана 
Буковска, Любомир Ковачев и 

Ивайло Захариев

На 12 февруари 2007 г. Йо-
ана Буковска се представи 
на висотата на своите 30 
години – красива, недос-
тижима, умна и приказна, 
заедно с Николай Урумов 
в „Змей” по П.Ю.Тодоров. 
Написах статия със за-
главие „Театрална поста-
новка без цветя”, която 
завършваше така: За бал-
чишкото гражданство, до-
шло на представлението, 
/по-голямата част с без-
платни билети от Общи-
ната/, бих казала, че съумя 
да приеме пиесата, да я 
аплодира между отделни-
те актове на няколко пъти 
съвсем сполучливо, макар 
и плахо, да извика в края 
на „бис” артистите, НО 
БЕЗ ЦВЕТЯ. Е, все пак, 
театралната култура се 
гради постепенно.
Днес, 23 април 2018 г., 11 
години по-късно, бяхме 
свидетели на блестящото 
превъплъщение на Йоана 
Буковска-Давидова в ро-
лята на Елена Петрашева 
от „Поручик Бенц” на бъл-
гарския класически рома-
нист Д.Димов. Намери се 
само един почитател на 
актрисата, който ѝ подне-
се букет – Росен Димов, 
самодеец в НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870” Бал-
чик. Благодарим, капи-
тане, че показа нашето 
израстване, че да не се 
срамим пред хората, както 
се казва.
А имаше защо да се бла-
годари на Йоана Буковска 
- Давидова. Тя ни поднесе 
сполучливо романтичните 
изживявания на 21-годиш-
ното момиче Елена /плод 
на любовта на българин 
с французойка/. Възраст, 
на половината на нейната 
реална. Но както сама спо-
дели актрисата смеейки 
се, сега ѝ предлагат роли 
на млади момичета, а ко-
гато е била пристъпваща 
актриса, са я товарили с 
роли на по-стари жени. 
А тя, Йоана, със съвър-
шеното тяло на богиня, 
въпреки че е родила близ-
наци, предизвикваше на 
сцената /а забелязах и 
след спектакъла/ фатал-
ните страсти на мъже и 
жени. Така, както привли-
ча необуздано любовното 
въображение на поручик 
Бенц, който от един скро-
мен и порядъчен лекар 
преди войната, с  дисцип-
линирания си германски 
манталитет, се превръща в 
жертва на невинната и съ-
щевременно порочна жена 
Елена Петрашева. 

Той е влюбен. Той е луд 
от любов. Той е радостно 
враждебен /възможен ли е 
такъв оксиморон?!/ от об-
себилото го чувство на не-

примиримост в желанието 
да я има само за себе си, 
иска да измъчва нея и себе 
си, горд и ожесточен от 
историите ѝ с други мъже. 
Поручик Бенц захвърля 
през рамо докторската си 
клетва, нарушава лекар-
ската етика и „спасява” 
Елена , като ѝ прави неза-
конен аборт. А тя погубва  
живота му, своята любов 
към него, защото тази лю-
бов е като любов по време 
на чума – любов по време 
на война, когато страда-
нието задава въпроса – в 
какво се състои Доброто. 
Има ли смисъл Животът. 
Уважението на  християн-
ските ценности е спасило 
Европа, твърди Ивайло 
Захариев, който доказа с 
играта си на сцената, че е 
успял да защити едно по-
родено приятелство меж-
ду германски и френски 
офицер, градящо се на 
почит към човешкото дос-
тойнство, въпреки че са 
врагове, защото е война. 
Тази пиеса би се играла 
успешно и в други евро-
пейски страни. Според 
Йоана Буковска, пиесата е 
универсална като морален 
статус. С всяко представя-
не на ролята си, актрисата 
я разнищва и надгражда, 
разисква и сравнява геро-
ини като Ана Каренина и 
Мадам Бовари. 
Завършилият актьор-
ско майсторство в Лион, 
Франция – Любомир Ко-
вачев, е избран пръв от 
режисьора Бойко Илиев 
за участие в пиесата като 
поручик Бенц. Любом-

ЧЕТИРИ ВАРИАНТА ЗА ПАРКИРА-
НЕ В АЛБЕНА ПРЕЗ ТОВА ЛЯТО

Нови правила за 
ограничаване на дви-
жението и за паркиране 
въвежда Албена, съоб-
щава сайтът на курорта.

 Целта е да осигурят 
чисти, безопасни алеи и 
пешеходни зони за ту-
ристите, като същевре-
менно се предложат и 
алтернативни средства 
за вътрешен транспорт. 

Новата организация 
на движение дава въз-
можност за премина-
ване с МПС и престой 
до тридесет минути  на 
територията на компле-
кса без заплащане и 4 
различни варианта за 
паркиране. 

Първият вариант е 
паркинг Лазур, нами-
ращ се на пътя за Бал-
чик - до един от вхо-
довете в Албена, който 
предоставяме за без-
платно паркиране. 

Втората възможност 
за паркиране е на голе-
мия буферен паркинг 
на Автогарата с цена 
за престой 5 лв. за 24 
часа. Албена предоста-

вя безплатен транспорт 
от паркинга с екосъо-
бразни електрически 
превозни средства по 
2 основни линии - до 
плажа пред хотелите 
Боряна, Нона, Елица и 
Мура в южната част на 
комплекса и до плажа 
пред Парадайс Блу Хо-
тел и Бийчбар Ганвие в 
централната част. Елек-
трическите превозни 
средства ще се движат 
по разписания, съот-
ветно на всеки десет и 
тридесет минути. Тра-
диционните за Албена 
туристически влакче-
та  ще продължат да се 
движат по 2 различни 
маршрута на специал-
ната за този сезон цена 
от 3 лв. за възрастен. На 
много места в компле-
кса ще могат да се на-
емат велосипеди, елек-
тро велосипеди или 
електрически колички. 

Курортът предоставя 
възможност и за едно-
кратно влизане, пре-
стой над 30 минути и 
паркиране в паркинги 

във вътрешността на 
Албена - в обособена-
та синя зона на цена от 
10 лв. за денонощие, а 
в близост до плажната 
ивица, в екологичната 
зелена зона с най-добър 
индекс на чистота на 
въздуха на цена от 20 
лв. за денонощие.

За да улеснят посе-
тителите от курорта са 
предвидили лесна на-
вигация с информация 
за възможните парко 
места и удобно, бързо 
заплащане на всяка хо-
телска рецепция. Aвто-
мати за плащане преди 
напускане на зелена 
или синя зона ще поста-
вим на няколко места за 
пропусналите да платят 
на рецепция. 

От този сезон ще за-
работи и втори открит 
ескалатор за по-ком-
фортното придвижване 
на гостите от паркова-
та зона до търговската 
улица и плажа. Двата 
ескалатора ще улеснят 
и гостите, паркирали на 
паркинг Лазур.

Окръжен съд - Добрич увеличи общото 
наказание на мъж с две присъди

Наказание лишаване от 
свобода за срок от 4 го-
дини при първоначален 
общ режим да изтърпи 
34-годишният Ивайло П. 
от Перник, постанови Ок-
ръжен съд - Добрич, след 
като обедини наказанията 
му по два влезли в сила 
съдебни акта и увеличи 
общия размер с 1 година. 

В момента мъжът изле-
жава присъда за причиня-
ване на смърт по непред-
пазливост, вследствие 
на умишлено нанесена 
тежка телесна повреда. 
Деянието, причинило 
впоследствие смъртта на 
жертвата, е извършено на 
29 август 2011г. в земли-
щето на село Камен бряг, 
общ.Каварна. Делото сре-
щу подсъдимия е гледано 
в Окръжен съд - Добрич, 
като след инстанционен 
контрол, през февруари 
т.г., с решение на ВКС, 
той е осъден на 3 години 
лишаване от свобода.

Междувременно в края 
на 2016г. с определение 
на Софийски градски съд 
мъжът е бил осъден за 
извършени от него общо 
пет деяния, изразяващи 
се в държане с цел раз-
пространение и разпро-
страняване на наркотици, 

държане на прекурсори 
за производство на ви-
сокорискови наркотични 
вещества, държане без 
надлежно разрешително 
на боеприпаси - ловен 
бездимен барут и на сил-
но действащи отровни 
вещества - метален жи-
вак. Наложено му е било 
условно наказание за срок 
от 3 години с 5-годишен 
изпитателен срок, както и 
глоба в размер на 20 000 
лева.

Окръжен съд - Добрич 
обедини наказанията по 
двете присъди и поста-
нови мъжът да търпи по-
тежкото от тях - лишава-
не от свобода за срок от 
3 години. Едновременно 
с това съдът прецени, че 
общата санкция спрямо 
мъжа трябва да бъде за-
вишена с 1 година. Съ-
дебният състав стигна до 
това решение, след като 
отчете факта, че при все-
ки от предходните проце-
си наложените на мъжа 
санкции са определени 
в размер на законоуста-
новените минимуми, тъй 
като съдът е разполагал 
единствено със справки 
за необременено съдебно 
минало на извършите-
ля и не е могъл да вземе 

предвид наличието на 
паралелното наказателно 
производство.

На този етап обаче е 
очевидно, че лице, кое-
то собственоръчно и при 
наличие на съучастник е 
нанесло брутален побой, 
причинил впоследствие 
смъртта на жертвата, пре-
дадено на съд и с невля-
зло в сила наказание 
лишаване от свобода, се 
е възползвало от инстан-
ционния преглед на казу-
са, за да осъществи съв-
купност от общоопасни 
престъпления, посочва в 
мотивите си Окръжният 
съд.

Воден от тези съобра-
жения съдът прие, че за-
вишаването с една година 
на общото наказание на 
мъжа е справедливо и съ-
ответно на извършените 
деяния.

Съдебният състав сче-
те, че към така групира-
ното и увеличено общо 
наказание лишаване от 
свобода за срок от 4 годи-
ни следва да бъде присъе-
динена изцяло и глобата в 
размер на 20 000 лева.

Определението под-
лежи на обжалване пред 
Апелативен съд - Варна.

                                 /Б.Т./

ир пък препоръчва своя 
партньор от последните 
им филмови изяви Ивайло 
Захариев, успешен сту-
дент на Атанас Атанасов 

от НАТФИЗ 
София – да 
и з и г р а е 
ролята на 
ф р е н с к и я 
капитан Ла-
фарж. Пър-
в о н ач а л н о 
репетициите 
вървят със 
Саня Или-
ева, но по-
късно тя е 
заменена с 
Йоана Буков-
ска – Дави-
дова. Любо-
мир харесва 
романа „По-
ручик Бенц” 
и е с трайни 
впечатления 
от тази твор-
ба, ренесан-

сова /според него/. 
Йоана вниква дълбоко 
в директното поведение 
на Елена 
П е т р а ш е -
ва. Тя пуши 
неудържимо 
цигари и 
даже пури и 
сякаш това 
п од ч е рт а -
ва възкли-
ц а н и е т о : 
Жена, пък 
пуши! /Да 
се върнем 
към нрави-
те по време 
на Първа-
та светов-
на война?/
Тук може 
да се напи-
ше трактат 
за пушене-
то, което 
Д.Димов е 
познавал добре. Той всич-
ко изучава за тютюна от 
своя втори баща /тютю-
нев експерт/и се подготвя 
за следващите си романи. 
Пък и фаталната жена /
тип Жорж Санд/ Елена, 
Фани Хорн и даже Ирина,  
Д.Димов си представя с 
вечната цигара в ръка. 
Имаше и доста питиета на 
масата на пиесата, за оп-
иянение от живота, което 
режисьорът не е пропус-
нал да напомни. 
Драматизацията на такъв 
роман е къртовски труд и 
изискване за задълбочени 
познания при изграждане 
на диалози. Инвенцията 
на драматурга трябва да 
се препокрие със смис-

леността на писателската 
фраза. Изискват се крат-
ки изказвания, а не дълги 
речи. Не става въпрос за 
т.н. от Йоана „пистолетен 
диалог”, а за умело под-
насяне на по-лаконични 
изрази. Защото на момен-
ти много афористичният 
език на писателя не мо-
жеше да се възприеме от 
зрителите, защото няма-
ше време да се осмисли 
и веднага следваше друго 
и друго разискване – една 
безконечност, при която 
актьорите се чудеха как 
да „стоят” на сцената и да 
създадат динамичност, от 
която постановката опре-
делено има нужда. 
Много ми допадна музи-
калното оформление от 
Ники Илиев. Не разбрах 
чия е музиката, но тя така 
нежно съпътстваше иг-
рата на актьорите, че им 
помогна да дадат всичко 
от себе си.
Винаги по-малко се обръ-
ща внимание на костюми-
те, а те бяха изискано под-
брани тоалети за Елена 
Петрашева и отговаряха 
на модата от онова време. 
Френската и германска-
та форма бяха изпълнени 
много точно. 
Голямо достижение за 
Бойко Илиев е въплътява-
нето на реминисценцията 
като метод на раздвижва-
не на историческите пла-
стове в пиесата. Тук много 
добре се разгръща Ивай-
ло Захариев, френският 
капитан Лафарж. Той е 
свидетел и може да бъде 
критик на Йоана и Любо-
мир, защото те започват да 
пресъздават пред него ис-
торията от нейната точка 
към началото. А Любомир 

е много истински, кога-
то иска любовта на тази 
единствена за него жена 
тук и сега.
Започваме да си мислим 
дали пък не са любовници 
и в живота, не само на сце-
ната? Така добре играят!
Смеят се и тримата и по-
бързват да се качат в авто-
мобилите си към Варна и 
после към семействата си: 
Йоана към своите близ-
наци, Ивайло към своите 
двама сина, а Любомир 
към малката си дъщерич-
ка. И така – към любимите 
си, към любовта и живота, 
такъв, какъвто си го изгра-
дят.
 
              Маруся КОСТОВА 

юбомир Ковачев /Поручик Бенц/, Йоана Буковска - Давидова /Елена 
Петрашева/ и Ивайло Захариев /Капитан Лафарж/ бяха в Балчик като 
едно великолепно театрално трио.                           Фото: Маруся КОСТОВА 

Невероятно любовно превъплъще-
ние на Йоана Буковска - Давидова и 
Любомир Ковачев.  

              Фото: Маруся КОСТОВА 

Йоана Буковска - Давидова получи 
един - единствен букет от почита-
тел в Балчик, от Росен Димов. 

                Фото: Маруся КОСТОВА 


