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от иконите, изработе-
ни по типична за пра-
вославните икони тех-
нология, са посветени 
на Св.Богородица с 
младенеца. Незави-
симо от византийска-
та /по-скоро Атонска/ 
традиция на изобра-
жение, всяка икона на 
Богородица има свой 
образ, свое /така го 
виждам и чувствам/ 
изражение, което я 
отличава и което е 
запомнящо се – не 
може да не забеле-
жи зрителят любовта 
и загрижеността на 
майката, изразител-

ния поглед, ръката, 
която сочи малкия 
Христос и ни казва: 
„Това е Той!”Майка 
и син – най-почита-
ните, най-обичаните; 
те са тези, на които 
се молим горещо и в 
чиято добрина и спра-
ведливост вярваме и 
се надяваме.

Въпреки че са съо-

На 15 юли 2017 г. от 
18.00 ч. в Художест-
вената галерия беше 
открита поредната ин-
тересна изложба. Свои 
творби изложиха две 
художнички – сестри. 
Галина Романова от 
Варна представи 13 
икони, а сестра и Ане-
та Манковска, пре-
подавателка в средно 
училище във Враца, 
показа рисунки върху 
керамика. 

Изложбата бе от-
крита с кратко слово 
от Радостина Енчева, 
директор на ИМ Бал-
чик. Та приветства ху-
дожничките, 
прикани бал-
чишката пуб-
лика да се на-
слади и усети 
емоцията на 
изложените 
творби. 

Г. Романова 
и А. Манков-
ска разказаха 
за творческия 
си път и за 
с ъ в м е с т н о 
о с ъ щ е с т -
вения про-
ект, наречен 
„Симбиоза”, 
за желанието 
да покажат 
сходството, 
но и различ-
ното в изло-
жените твор-
би.

Г а л и н а 
Романова е 
п о д р е д и л а 
1 3  и ко н и , 
за които тя 
обяснява, че 
са интерпретация на 
стари византийски об-
разци. Основен образ 
е този, на Св. Богоро-
дица: Св.Богородица с 
младенеца, Св. Бого-
родица в голямо плат-
но, с житийни сцени, 
както и Св. Богороди-
ца Пътеводителка и 
Св. Богородица Уми-
ление. По-голяма част 

бразени и носят еле-
ментите на христи-
янската символика, 
натоварени със задъл-
жителни за църквата 
ни послания, икони-
те на Г.Романова са 
изразителни творби, 
които човек може да 
съзерцава дълго и не 
е възможно да не по-
чувства особеното им 
въздействие и силата 
на внушението им. За-
щото ако съзерцаваш 
по-дълго, например 
Св.Богородица Умиле-
ние, не може да не се 
замислиш за своя жи-
вот, за своите преме-

ждия и преживявания, 
за своите душевни 
болки и терзания и да 
не благодариш, че си 
ги преживял и прео-
долял. И че горещо си 
се молил на Богоро-
дица – най-страдалата 
и най-силната майка 
в света. 

И ако си тръгваш 
от света на икони-

те, с изпълнено от 
обич и преклонение 
сърце, то зрителски-
ят ти интерес ще те 
изведе в другия край 
на залата, където те 
очакват множество 
декоративни съдове и 
пана.  На пръв поглед 
виждаш красиви по 
цвят и форма кера-
мични съдове, стана-
ли доста популярни 
напоследък. И когато 
се спреш и започнеш 
да разглеждаш вся-
ка керамична плочка 
или чинийка, когато 
се вгледаш в рисун-
ките върху тях – ще 
откриеш богат пейзаж, 
представен много мо-
дерно и като цвят, и 
като форма. Дълго ще 
се взираш,  защото ще 
откриеш толкова ин-
тересни неща, ще ви-
диш колко привлека-
телни могат да бъдат 
сградите, площадите, 
малките улички със 
стълбите, дворовете с 
просторите, на които 
вятърът вее детските 
дрешки. Всяко пано 
или керамичен съд 
разкрива толкова мно-
го от нещата, които 
ни заобикалят, сред 
които живеем, но не 
всякога им се радваме 
и възхищаваме, обзети 
от ежедневието. В ке-
рамичните съдове на 
Анета Манковска се 
оглежда целият наш 
живот, а той се оказва 
толкова изразителен и 
привлекателен. Толко-
ва, че ти се иска да си 
вземеш поне едно от 
тези керамични пана 
и да му се радваш 
у дома. И когато си 
недоволен и угнетен 
от ежедневието – пог-
ледни тази красота в 
малката керамична ху-
бост. Вярвам, че това 
е и главното послание 
на талантливата ху-
дожничка към хората. 
И точно в това се със-
тои симбиозата – две-
те талантливи сестри, 
с различни средства и 
по различен начин ни 
внушават колко мно-
го ценят добротата 
и красотата. И колко 
биха искали да ги по-
чувстваме и ние, обик-
новените хора, както 
и да ни заредят с най-
положителни усеща-
ния. С онова, което са 
им вдъхнали техните 
родители, присъства-
ли скромно на изявата 
на своите деца. 

Мария АНДРЕЕВА

Изложба на тема „Симбиоза” 
представиха в Балчик 

сестрите Галина Романова и 
Анета Манковска 

Галина Романова. Икона на Св. Богородица

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖ-
БА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ
 

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Бал-
чик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 
748/17.02.2011 г.; Решение № 920 от 17.09.2015 г., Решения  № № 122, 123 от 25.04.2017 
г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 691/14.07.2017 г. на кмета 
на Община Балчик. 
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна 
общинска собственост, както следва: 
1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 46 по ПУП на град Балчик, община 
Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.222 по кадастралната карта на град Балчик,  с 
площ 484.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 680 лева /девет хиляди шест-
стотин и осемдесет лева/ без ДДС.
2. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІ, кв. 46 по ПУП на град Балчик, Общи-
на Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.223 по кадастралната карта на град Балчик,  
с площ 480.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 600 лева /девет хиляди 
шестстотин  лева/ без ДДС.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІІ, кв.1046 по ПУП на град Балчик, Об-
щина Балчик, представляващ ПИ 02508.74.246 по кадастралната карта на град Балчик, 
с площ 338.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 8 375.00 лева /осем хиляди 
триста седемдесет и пет лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 09.08.2017 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на 
пл. „21 септември“  № 6.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 25.07.2017  г. до 08.08.2017 г. на 
касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в 
тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 08.08.2017 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 
ч. на 08.08.2017 г. в Информационния център на Община Балчик. 
За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева     

ОБЩИНА БАЛЧИК

Рисунка върху керамика от Анета Манковска. 

Национален фолклорен 
фестивал за хора с увреждания 

и специфични възможности - 
Смолян, 24-25 юни 2017 г.

Хор „Росна китка” към Дружеството на военноинвалидите и военнопостра-
далите от Община Балчик, с худ. р-л Стойка Георгиева, участва в V НФФ 
за хора със специфични проблеми, организиран от Фондация „ЦУРОН” на 
24 и 25 юни 2017 г. в град Смолян. Балчишкият хор бе единствен участник 
от Североизточна България и бе аплодиран от всички, че е донесъл полъха 
на Златна Добруджа и бе награден със златен медал, грамота за участие, а 
мъжкият дует Въжаров – Данаилов и Стойка Георгиева бяха наградени със 
златна статуетка.                                                   Фото: Иванка БЪРЗАКОВА 

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)


