ОБЩЕСТВО

1 – 7 юни 2017 г.

4

Пусът на аплодисментите

Под единното ръководство на маестра Невелина Василева трите певчески
състава: „“Бяло цвете“, „Неспокойни вълни“ и „Росна китка“ от Балчик се
представиха вдъхновено на XV Пасторален фестивал в Саръгьол и Тулча /
Румъния/ на 13-15 май 2017 г. Фото: Георги ЙОВЧЕВ
Пълен с оптимизъм бе 15ият международен фолклорен
фестивал в гр. Тулча от 10 до
15 май 2017 г., посветен на
овцевъдството и пастирството
в нашата северна съседка.
Той се проведе под егидата
на румънското Министерство
на културата изкуството и
образованието, Инспекцията по образование на окръг
Тулча, Културния център „
Жан Барт“- Тулча, Аграрарен
колеж „ Николае Корнъчану“ с
директор Катерина Чумаченко,
кметствата на Тулча и Бейдауд,
културната асоциация „ Дор“,
училището в с. Саръгьол де
деал, артистичния ансамбъл
„Дор“.
Участваха 22 румънски
фолклорни колективи, с близо
500 участници,от българска
страна бяха поканени естествено балчиклии, защото имаха
предвид нарастващата роля на
нашия фолклорен фестивал „
Българско наследство“, който
преди три години установи
трайни културни връзки със
села от Северна Добруджа,
в които са живели до 1940 г.
много българи. От село Саръгьол са се преселили в Балчик
почти 100 % от населението/.
На фестивалните сцени в
Сарагьол и Тулча достойно
представихме нашия град с
клуб „Здравец“, певческите
състави: „ Росна китка“, „ Неспокойни вълни“ и „ Бяло цвете“ с 43 изпълнители. В третия
ден на фестивала , специално
за балчишката група, отделиха 30 минути от програмата,
докато румънците имаха 15
минути на разположение. Изявите на нашите изпълнители
бяха аплодирани на сцената
на музикалния театър „ Жан
Барт“ в Тулча и в културния
дом на с. Сарагьол.
Основен двигател на това
необикновено красиво събитие
бе директорът на сарагьолското училище неуморимият
и всераздаващ се- Каймакан
Димитру. Фолклорната част на
фестивала показа необятността
на човешкия дух в неговите
проявления. Разнообразието
на различните му измерения и
функции.Това сториха всички
участници, на живо видяхме
различията на двата съседски
фолклора, но усетихме и жи-

поглед. Щото преди да станат
наша духовна истина те са
се превърнали в творческа
съдба в нашия реален живот и
ежедневие. Гимнастичките ни пенсионерките от клуб „ Здравец“, отново демонстрираха
максимата „ здрав дух в здраво
тяло“, въпреки Нзаконите на
времето. Продължителни бяха
аплодисментите и превъзбудени възгласи от страна на младата публика, на които нашите
изпълнителки можеха да им
бъдат даже прабаби.
Вечна е мъдростта, че песента е душа на народа, тя е
онова омайниче, което кара

делото на нашия Апостол на
свободата- Васил Левски, спирайки се в с. Михаил Кугелничану/ Еникьой/, където Дякон
Игнатий е бил учител. Васил
Левски, цяла България ще
почете, по случай 180 години
от неговото рождение. Недалеч беше и с. Конгас, където
Левски също е пребивавал като
духовно лице.
Дълбоко впечатлен и възторгнат останах , когато запитах едни румънци къде се
намира църквата „ Св. Георги“,
отговориха ми бързо:-“ О,
българската църква, на двеста
метра от тука!“ Действително

Симеон, заедно с Тулчанския
Симеон
епископ Климент Браницки /
духовническото име на писателя Васил Друмев/. Богослужението сега се извършва от
поп Андоний, естествено на
румънски език.
До църквата се намира и
българското девическо училище, през 1881г. се е наричало
„ Св. Св. Кирил и Методий“,
имало е и мъжко училище „
Св. Методий“. През 1861г. е
построено читалище „Търновско сборище“, като през 1869
г. е преустроено и разширено
с ново име „Съгласие“. Тук
се помещавала и българска
печатница, но е била опожарена от румънски националисти
през 1895 г., като взели преди
това преписа на Манасиевата
хроника, който бил поръчан от
българския цар Иван Александър /1344- 1347г./ Сега, слава
Богу, пеписът е запазен и се
намира в Румънската академия
на науките в гр. Букурещ.
През 1807г. в Тулча е открита от българи първата частна
болница на Балканите. Мога
да добавя, че във фонда на
Тулчанския музей се намира
румънският буквар, отпечатан
през 1853 г. на кирилица в гр.
Брашов. Затова и смятам, че
населението на Северна Добруджа -50% са преки наследници
на българи, а за останалите
проценти не поемам отговорност. Например до 1916г. в с.
Касапкьой /днешното с. Синое/
не имало дори един румънец/.
Това научих, когато минахме

Танцовият състав на с.Саръгьол, начело със своя ръководител Димитру Каймакан, главен организатор на фестивала.
Фото: /Б.Т./
тя се открояваше с часовниковата си кула- 27м., построена
1873г. Самата църква е осветена на 20 май 1857 г. Ферманът
за строителство е издаден от
султан Абдул Меджид през
1856 г.Изографисана е от родения в Тулча българин Рафаил
Матеев, наричан Рафаил от
Добруджа. Творбите му сега
се пазят в Националната художествена галерия в Букурещ.
През 1925- 1927 г. повторно
е изографисана от Михаил
Парашев. Дървеният иконостас, с 90 икони, е подписан от
Станислав Доспевски- това е
псевдонимът на Зефир Зографплеменник на Захари Зографпредставител на Самоковската
художествена школа. Един от
първите българи с академично
образование, отначало завършил Московското училище за
живопис, скулптура и архитектура, а после ѝ Императорската художествена академия в
гр. Санкт Петербург. Повторно

през с. Михай Витязу. Всичко,
което научихме за българщината и погалихме своето родолюбие и патриотизъм, стана
благодарение на изумителната
българка, преводачката ни и
приятелка Иванка Унгуряну,
Василева Енчева по баща,
учила и живяла в Балчик и
Добрич, роднина с повечето
от участниците във фестивала. Много сме благодарни
на шофьора Димо Митев от
„Автотранс“- Албена, който
бе истински професионалист
и не констатирахме нито един
пътен проблем.
С нас бе каварненката и
почетен гражданин на гр. Бабадаг- Невелина Василева,
която направи най-доброто
обединение на всички около
родолюбивата кауза – да видим
и почувстваме българското в
земите на нашите деди. Ще запомним посрещането от страна на директорката аграрния
колеж в Тулча- г- жа Катерина
Чумаченко, чието име показва
нейния произход и житие – битие: от Буджака /украинските
земи на бесарабските българи/
до Тулча в Добруджа.
По време на т.н.наречения
пасторален фестивал в Саръгьол и Тулча бе изпълнена
целта на участниците: творческите личности да усещат раждането на импулса, възторга,
изумлението, радостта, болката, които наричаме субективен
фактор... Методите се научават,
но другото не се предава от
ръка на ръка. Говоря за таланта и усета. В изкуството няма
Всички участници в Пасторалния фестивал в с.Саръгьол и Тулча се покло- край. Всички там са юноши и
ниха пред паметната плоча на Васил Левски в с. Еникьой /дн.Михаил Кугъл- девойки...
А, в това няма нищо лошоничану/, Румъния, където Левски е бил дякон в църквата и даскал в школото.
Фото: Б.Т. нали!
Благодарим на всичките 22
състава, които ни върнаха наосвещаване е извършено през деждата в добросъседството и
вата връзка на съхранените ност към земята.
На втория ден, пътувайки 1875 г. от русенския митропо- единната европейска общност.
общи послания, на нещата,
Георги ЙОВЧЕВ
които не се виждат от пръв към с. Сарагьол, почетохме лит Григорий и варненскияхората да се влюбват, не само в
своите приятели, не само в мигове на веселие....Това пролича
след: „ Събрали ми се мамо“,
„ Стоян кон седлае“, „ Димитър стадо пасеше“, „ Морето
е моята любов“,“ Божури“, „
Че кой ме дявол караше“, „ Аз
обичам“, „ Да знам либе ле“...
Най- много и продължителни овации обра мъжкият
ни дует- Димитър Въжаров и
Минчо Данаилов от „ Росна
китка“.
Всичко показано беше подвластно на ритъма, отново
опознаване на света, показвайки сакралните страни на
фолклора- морал и житейска
философия...И неговата същностна изява- любовта към
човека и земята. Тази земя,
която не се самопроизвежда,
както думите, както песните,
както картините, затова ние
трябва непрекъснато да ги
обогатяваме и съхраняваме
добруджанската си привърза-

OБЩИНА БАЛЧИК
Проект № BG05M9OP001-2.005-0068
„Насърчаване достъпа до
заетост на уязвимите групи
от Община Балчик“
ОБЯВЛЕНИЕ
Oбщина Балчик в качеството си на бенефициент по проект “Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик“, АДБПФ BG05M9OP0012.005-0068-C01 от 19.04.2017 г., изпълняван по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-2.005 „АКТИВНО
ВКЛЮЧВАНЕ” ще проведе конкурс за избор на психолог и медицински специалист, които ще изпълняват следните функции:
1. Психолог
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
- Познава и прилага нормативната уредба в сферата на предлаганите социални
услуги.
- Познава подробно всички дейности, свързани със социалната услугата „личен
асистент“ и ги прилага в работата си.
- Ще осигурява почасови услуги по предварително изготвен график при домашни
посещения в семейна среда на потребителите и на предоставящите услугите.
- Изготвя доклади и отчети; формулира диагностични тестове, тестове за оценяване на постигнатите резултати.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Висше образование – минимум завършена образователна степен „бакалавър“,
специалност „психология“.
- Професионален опит – не е необходим. Опит в областта на социални дейности
е предимство.
- Опит при изпълнение на проекти – предимство.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
- Опит при работа в екип.
2. Медицински специалист
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
- Извършва медицинско и здравно консултиране;
- Измерване на витални показатели;
- При необходимост придружаване до здравни заведения;
- Консултиране за хигиена и хранене;
- Съдействие за осигуряване на медикаменти и други медико-социални дейности.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Медицинско образование
Професионален опит – не е необходим. Опит в областта на здравните
грижи е предимство.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
- Дискретност, умение за работа с пациенти, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност.
Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във
връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Психологът и медицинският специалист ще бъде назначен на 4 часов работен
ден.
Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по проект „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик“, АДБПФ
BG05M9OP001-2.005-0068-C01, получаващ финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА конкурса
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за
участие в подбора са:
• Писмено заявление за кандидатстване.
• Автобиография по образец. – приложение 1
• Декларация по образец. – приложение 2
• Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда. – приложение 3
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит./ако е приложимо/
2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер
/валидна е датата на получаване/ в община Балчик, за проект „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик“, АДБПФ BG05M9OP0012.005-0068-C01, в срок до 09.06.2017 г. включително – 16.00 часа, по Процедура
BG05M9ОP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”, ОП РЧР 2014-2020 г.
3. Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се
разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Балчик, в която
участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.
4. Конкурсът протича в два етапа:
• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
• Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.
До по – нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са
представили всички необходими документи в срок или представените документи
не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата,
часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата
на община Балчик на адрес http://www.balchik.bg и на информационното табло в
сградата на община Балчик.
В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за
недопускането им.
Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква
степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането
на интервюто.
Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.
Кметът на Община Балчик сключва трудов договор с класираните кандидати.
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
Община Балчик
9.05.2017 г.
ВНИМАНИЕ! Обявлението е публикувано на интернет страницата на Община
Балчик на 09 май 2017 г. в раздел „Обяви“ – Търгове и конкурси. Към обявлението
са приложени документите за кандидатстване в Word формат.

