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На 27 април, 2018 г. в гр. 
Балчик се проведе прес-
конференция по проект 
„Повишаване конкурен-
тоспособността на хората 
в предпенсионна възраст 
чрез подобряване  на тях-
ната квалификация и обра-
зование“ (“AdvancedComp
etitivenessThroughImprove
ment, VisionandEducation” 
- ACTIVE) по Програма 
за трансгранично сътруд-
ничество INTERREG V-A 
Румъния и България. Об-
щина Балчик, като бене-
фициент по Програмата 
Interreg V-A Румъния-Бъл-
гария, е отговорна за ка-
чественото изпълнение на 
дейностите, заложени в 
проекта на трансгранично 
сътрудничество.
 Проектът се осъществява 
в партньорство с общи-
ните Тузла /Tuzla/, Аджи-
джеа /Agigea/ и Компана /
Cumpana/ - окръг Констан-
ца – Румъния, като водещ 
партньор е община Тузла.
 Общата цел на проекта 
е да се промени отноше-
нието към възрастните 
хора в ЕС и подпомагане 
задържането им на пазара 
на труда, което им осигу-
рява по-здравословен, по-
продуктивен и по-активен 
живот.
Конкретната цел от една 
страна е да се увеличи ни-
вото на заетост на възраст-
ните хора чрез намаляване 
на професионалната не-
съвместимост на търсе-
нето и предлагането на 
работните места, дължащо 
се на ниското или остаря-
ло ниво на образование, а 

от друга – да осигури пред-
поставките за внедряване 
на възрастните хора на па-
зара на труда, за да поддър-
жат активно и здравослов-
но остаряване.
Целеви групи:  населението 
от Община Балчик на въз-
раст между 55 и 70 годи-
ни, работодатели, местни, 
регионални и национални 
публични органи и НПО. 
При изпълнението на дей-
ностите по проекта ще бъде 
сформирана група от 50 
човека на възраст между 55 
и 70 години, които безвъз-
мездно ще бъдат включени 
в курс за повишаване на 
квалификацията в една от 
следните професии: „Пе-
кар“, „Водопроводчик“, 
„Администратор“, „Ох-
ранител“ и „Детегледач“. 
Всички 50 курсисти ще 
преминат компютърен курс 
за начинаещи и чуждо ези-
ково обучение – по избор 
английски, италиански, 
испански или немски език. 
Курсовете за обучение ще 
се провеждат в зала оборуд-
вана и обзаведена в рамките 
на проекта  ACTIVE. 
 В рамките на проекта ще 
бъде изготвена Стратегия 
за увеличаване на заетост-
та на възрастните хора (CB 
Strategy), чрез която ще се 
определят подходи, свър-
зани с  преодоляване въз-
растовата дискриминация 
в ЕС, иновативни мерки, 
обучения, срещи с  работо-
датели, относно потребно-
стите и квалификацията на 
по-възрастните.
Друга дейност от проекта е 
изработване на ACTIVE уеб 

страница. Платформата на 
уеб сайтът ще бъде създа-
дена от всички бенефици-
ери. На уеб страницата ще 
бъде публикувана инфор-
мация за всичко свързано 
с проекта / новини / дей-
ности / резултати /  (прес-
съобщения, видеозаписи 
на пресконференциите, 
ACTIVE брошура). Уеб 
страницата ще бъде на 
разположение на румън-
ски, английски и българ-
ски език. Платформата ще 
има най-малко една база 
данни с местни и тран-
сгранични работодатели, 
група за дебати за всички 
стажанти, работодатели, 
където всеки работодател 
може да направи своя пуб-
личен профил и да качи 
обявления за работа.
В рамките на проекта 
ще бъде подписано Спо-
разумение за заетост и 
сътрудничество съвмест-
но с областните агенции 
за заетост от Румъния и 
България. Целта на спо-
разумението е намиране 
на решения и политики, 
които да направят района 
по-приятелски по отно-
шение на заетостта на по-
възрастните работници.
По проекта ще бъде орга-
низирана трудова борса, 
на която ще могат да се 
срещнат предлагащи и 
търсещи работа от Румъ-
ния и България.
Общата стойност на про-
екта е 446 981,32 евро, от 
които 135 798,00 евро за 
Община Балчик. Пери-
одът на изпълнение е 18 
месеца. 

Повишават конкурентоспособността на 
хората в предпенсионна възраст в гр. Балчик

 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”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които 
студентите самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – Учебни програми 
– Електронен каталог 

Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

ГАЛЕРИЯ “АРТ МАРКОНИ”
Представи

 „КАЗАНО ПО МЪЖКИ”
сборник стихове на

ДИМИТЪР НИКИФОРОВ
От 18.30 часа на 10.05.2018 г.

Отдавна времето ни е 
разделно и всяка минута 
почти, медийното прос-
транство бълва новини, 
създаващи поле за разе-
динение. Тогава е лесно 
ценностната система да 
бъде манипулирана. И 
е много трудно да се за-
пазят приятелствата, до-
брия тон и хармонията.
         Димитър Никифо-
ров е от тези, които са си 
вдигнали летвата високо 
и по тази причина не си 
мерят приказката, не си 
обръщат езика, не нами-
рат компромисни думи за 
пошлостта и посредстве-
ността. Постовете му във 
ФБ често предизвикват 
гняв, разприятеляване, 
неразбиране. Не крия, че 
и аз не винаги съм се съ-
гласявала с изказаното от 
него мнение. Това, което 
не може да му се отрече, 
е големият му поетичен 
талант. Той не жонглира 
с думите, превръщайки 
ги в бляскави фойервер-
ки. Той заковава мисълта 
от раз и тя е непоклатима 
за каквито и да е опити 
за погрешно тълкуване. 
Тя казва нещата точно, 
ясно и безапелационно. 
Суровият й не рядко ха-
рактер, не я прави суро-
ва и недодялана. Това е 
поезия, истинска, богата 
и свободна от комплекси 
и желание да печели по-
читатели. Тя пари езика, 
вдига адреналина, оставя 
следа…И умее да гали, 
но само, когато е посве-
тена на близък човек или 
любима жена.
         След „Последната 
пробойна” за мен бе удо-
волствие да представя 
поредната стихосбирка 
на Димитър Никифоров 
– „Казано по мъжки” 
Ваня Маркова/ галерия 
„Арт Маркони”/ 2018
 
 Ето какво споделя за 
новата книга Ирена Пан-
кева:
 
ДИМИТЪР НИКИФО-
РОВ – ПОЕТ НА БЪЛ-
ГАРЩИНАТА
Във виртуалното прос-
транство, а и на книж-
ния пазар, все по-често 
се натъкваме на книги 
с псевдопоезия, за жа-
лост удоволетворяващи 
не само графоманските 
амбиции на своите ав-
тори. Такова изобилие 
води до занижаване на 
критериите и объркване 
на читателските пред-
стави за поезия! Трево-
жен е възторгът, който 
предизвикват ширещите 
се пошли лексиконни 
стихчета, за които струк-
турната поетика сякаш е 
Фата Моргана. За щас-
тие, обаче, истинската 
поезия продължава да се 
случва такава, каквато е 
в стихосбирката „Казано 
по мъжки“ от Димитър 
Никифоров. Освен това 
днес повече от всякога 
имаме потребност от 
категоричен юмрук по 
масата в нескончаема-

та джендър говорилня. 
Този юмрук, казано и по 
женски, не закъсня, ясно 
и отчетливо отекна точно 
навреме в литературното 
пространство.
В „Казано по мъжки“ 
стихотворенията са ор-
ганизирани в два цикъ-
ла. Първият – „Господа, 
любовта съществува”, 
представлява апотеоз 
на любовта към жената. 
Възхвала и преклонение 
пред любимата, като в 
същото време читателят 
се докосва и до всеот-
дайната и красива мъжка 
любов. Ефирна и галеща 
любовна лирика, която в 
стихове като следните се 
родее с поезията на Ро-
бърт Бърнс:
… но застлал съм със 
своята нежност леглото,
за да светиш под бялата 
ленена риза. 
(„Боб на 8 март“)
Или:
… и, додето зората се 
спуска
над града като розов 
воал,
да направиш кафе и за-
куска
за онази, с която си спал.
(„Казано по мъжки“)
А „Извънбрачно стихо-
творение“ звучи като 
реплика и продължение 
на Ивайло Балабановите 
„Очи“ и „Жена в дъжда“. 
Жената е загадка и лю-
бов, икона и езичница 
ведно!
Тя тaнцувa по топлaтa 
жaр нa сърцето
и от огъня в мене нaд-
ничa.
Нестинaркa ли кaзaх? 
Объркaх, простете —
този тaнц е нa огън-мо-
миче!
И ако в Пеньо Пеневото 
„Признание” любимата е 
милоока, белонога и бе-
лоръка, то и в Никифоро-
вото „Уравнение с много 
неизвестни” нейният об-
лик е на милолико, свет-
локосо и нежноръко съз-
дание. Ето че Поетът с 
ватенката бе наследен, 

в поетичен и житейски 
смисъл, от Поета с кас-
кета:
С поизносен каскет и 
елек, 
с цигаре и писалка —
нищо повече от човек, 
нито йота по-малко.
Има една група етно-
поети, които освен за 
всечовешките вълнения 
и ценности, се грижат 
и българските корени и 
дух да останат живи.
Познавам Димитър Ни-
кифоров от двете му 
предишни поетични кни-
ги: „Бодли в сърцето“ и 
„Последната пробойна“. 
Смея да твърдя, че и в 
„Казано по мъжки“ той 
не изневерява на себе си, 
продължава да създава 
образно-метафорични 
светове на основата на 
автентично българското. 
В днешното глобализи-
рано, космополитно съв-
ремие това е от особена 
важност, за да запазим 
идентичността си като 
народ, а българският код 
да бъде пренесен през 
времето и в бъдещето.
Основни темели и във 
втория цикъл – „Не съм 
един от вас“, са приказ-
ката, митологията и бъл-
гарският фолклор. Дори 
някогашното ритуално 
сплитане на косата на 
омъжващата се девойка 
умело е вплетено в „По-
следната битка“. Времеп-
ространството е насите-
но с български реалии 
като: геранът, ракията, 
чергите, огнището, вре-
теното, ръкойката, пога-
чата и дряновата клонка 
в питката. Не е подмина-
та и демонологията с це-
лия набор от таласъми, 
призраци и караконджу-

www.interregrobg.eu
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ли. В никакъв случай не 
става дума за анахрони-
зъм, а за ретроспективен 
носталгичен поглед към 
родното, към земята и 
селото с тихия пасто-
рал и отрудените хора, 
към милите образи на 
най-близките: майката, 
бащата, бабата, дядото. 
Между тях са и обични-
те домашни обитатели: 
пъстроперото петленце, 
кучето другар, черният 
котарак. Като лайтмотив 
между кориците прех-
върчат зъзнещи, но щаст-
ливи врабчета – символ 
на родолюбието. Далече 
от урбанизацията, далече 
от градския шум и града, 
където животът е просто 
махмурлук. 
            Прокрадват се и 
социални теми и нотки, 
на които не липсва го-
ляма доза самоирония. 
Все пак трябва да е ясно, 
че „Казано по мъжки“ е 
тежка и сериозна книга, 
в която поетът заявява: 
„Ще съм себе си в стих, 
от кръвта ми белязан“. 
С помощта на силабото-
ническото стихосложе-
ние Димитър Никифоров 
виртуозно композира му-
зиката на своята си пое-
зия и завихря пъстър ли-
рически калейдоскоп от 
запомнящи се теми, об-
рази, метафори, настро-
ения и послания. Затова 
новата му стихосбирка 
заслужава по най-бързия 
начин да стигне до чита-
телите! За да бъде праз-
ник!
галерия „Арт Маркони“
гр.Варна, ул.“Охрид“22
тел: 052/643 080 0888 
263 324 / 0876 677 302
www.markoni.hulite.net
 Ваня Маркова/Маркони 


