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Мигът от преживяното
Почувствах  го, когато 

посетих фотоизложбата 
на нашата съгражданка 
Мариана Върбанова, в на-
шата обновена отвсякъде 
художествена галерия на 
гр. Балчик. 

Близо  сто фотографни 
снимки бяха запечатали 
мига с надслов от Мари-
яна Върбанова като ав-
тор:“ Лица от деня“. Едно 
незабравимо усещане да 
видим част от нас в тази 
дигитализирана епоха, в 
която не само аз се чувст-
вам като чужденец./ Може 
би е свързано с неизбежно 
настъпилата моя очаквана 
старост./ 

Марияна Върбанова е 
уловила съкровени мигове 
за много хора от Балчик, 
като част от преживяно-
то, достигнали градуса 
на кипене, с едно ярко 
ядро на действие, като 
мотив, като явление. Това 
тя е успяла да постигне 
заради основната идея на 
фотоизложбата, която е с 
благотворителна цел: със 
средствата от закупените 
снимки да помогнем за ле-
чението на балчиклийката 
Ивилина Димова. Който е 
посетил изложбата, може 
би е видял ѝ себе си. Нека 
си купи снимката. 

В изложбата „Лица на 
деня” са намерили мяс-

то сегашният президент, 
обявените за „Лица на 
Балчик” жители на на-
шия град. Неповторимите 
детски усмивки. Любо-
вта, която тържествува 
по стръмните балчишки 
улици, водещи вечно към 
морето. Хората от нашия 
град,търсещи, замислени 
или усмихнати. Вярващи в 
силата на човешкото, обик-
новеното ръкостискане. 
Образите на балчишките 
жени, оставени най-после 
на мира от нашите лясто-
вичи бързи погледи! Става 
въпрос за жените ни - най-
красивите, в живота ни, с 
най - стръмно- стройните 
нозе... Това е само част от 
нашето битие - запечатан 
миг , като състояние, в из-
блик на радост, вълнение, 
тревога, надежда. Неща, 
които ще оставят златна 
сянка след себе си, заедно 
със спомена, реализиран 
от Мариана Върбанова, 
като тема, като преживяно 
и е запечатано с пластична 
последователност. 

Всяка снимка от излож-
бата изглежда като човеш-
ка реплика, попаднала на 
точното място в забърза-
ното ни ежедневие. Зато-
ва тук случайност няма. 
Авторката е застанала зад 
своята неоспорима исти-
на, запечатана завинаги в 

нашите сетива и чувства, 
за да я запомним завинаги 
при всички обстоятелства. 
Между фотоснимките, в 
тяхното моментно безмъл-
вие, проблясва пламъкът 
на преживяното, което 
задвижва невидимия съ-
зидателен  механизъм на 
изкуството. Неща, които 
не се ядат, не се пият, не се 
обличат и ни издигат над 
делничното, над живот-
ните... Ако не беше тази 
вълшебна и безпризорна 
дума „ИЗКУСТВО”, във 
всичките му форми, още 
щяхме да живеем в пеще-
рите и да се замеряме с 
кокали. 

Затова  сега е дошло 
времето и за тази фото-
изложба, като един нов 
вид на общуване между 
хората и благотворителен 
маркетинг.  Снимките ще 
Ви проговорят със своето 
безмълвие и точното око 
на своята авторка Марияна 
Върбанова. Една жена, 
която със своите фотоот-
кровения дълго време ще 
кара нашето съзнание да 
бъде будно, за да почув-
стваме истината. Трябва 
да благодарим на нашата 
съгражданка и моя „фо-
токонкуренция“, защото 
усещаме макар и за кратко 
разпаленото си въображе-
ние, запечатаната проек-

ция от предния ден, обле-
чен в действителност, без 
да отъждествяваме смисъ-
ла с ползата.

Смисълът на човешкия 
живот е тълкуван като час-
тица от подредената фото-
изложба „Лица на деня”. 
С чувство за истинност и 
справедливост са сътворе-
ни фототворбите на репор-
терката от вестник „Бал-
чик” Мариана Върбанова, 
като искрица и символ за 
движение, оставени след 
гордата тръпка от движе-
нието на човешката мисъл!

Уважаеми съграждани, 
посетете изложбата „Лица 
на деня” в Художествената 
галерия, за да си купите 
снимки, които Ви харесат. 
Всички снимки, повечето 
импровизирани портрети, 
са публикувани и на Фейс-
бук профила на Марияна 
Върбанова. Досега са съ-
брани повече от 700 лв., 
част от които са приведени 
по сметка, а други преда-
дени на Ивилина Димова 
за лечението и. Срещу 10 
лева, може да получите 
цветно копие във формат 
А-3 на снимката, която 
желаете и по този начин да 
станете съпричастни към 
благотворителната кауза на 
вестник „Балчик”. 

           Георги ЙОВЧЕВ

Жени-наследнички на преселените от Северна Добруджа българи 
през 1940 г. запалени по идеята на Международния форум „Българ-
ско наследство“: г-жа Маруся Костова /директор на форума/, Иван-
ка Унгуряну, Дженка Симеонова, Атанаска Господинова, Стелиянка 
Пейчева, Иванка Нейчева.                            Фото: Теньо Желязков 

Номинации за 
“Общественик на годината”:

Атанаска Господинова 
е родена на 25 август 
1942 г. в с.Златия, Добри-
чка област. Завършила 
е медицинско образова-
ние в гр.Добрич. По раз-
пределение е назначена  
за медицинска сестра в 
к.к.”Тузлата” – Балчик. 
През лятото на 1963 г. 
санаториумът на „Тузла-
та” става целогодишен за 
възрастни и тя е първата 
медицинска сестра, назна-
чена целогодишно. 

Активно се изявява 
в обществената работа. 
Създава семейство с Ди-
митър Господинов, има 
син Симеон и дъщеря 
Антония. През цялата си 
трудова дейност е много 
отговорна, активна и все-
отдайна. Участва дейно, 
когато организирахме и 
учредихме Пенсионер-
ски клуб на медицин-
ските работници – клуб 
„Здраве”през 2000 г. и е 
член на ръководството му. 

През 2006 г. сърцато 
се включи в гражданска-

та позиция „Да спасим 
„Тузлата” , където беше 
включено и санаториал-
ното училище „Йордан 
Йовков”, основано от Ке-
ранка Генчева. Да остане 
„Тузлата” за балчиклии, 
за хората с увреждания 
от страната и чужбина, за 
всички, които се нуждаят 
от калолечебната ѝ сила. 
Лично Атанаска Госпо-
динова пое инициативата 
да се направи подписка да 
не се закрива училището 
и санаториумът да не се 
приватизира. Събраха се 
2 500 подписа от граж-
дани на нашата община 
и от цяла България. От 
името на Инициативния 
комитет на създаденото 
сдружение „Белият бряг” 
бяха изпратени писма до 
президента, до министър-
председателя, до Народ-
ното събрание, до минис-
търа на здравеопазването, 
до областния управител. 
През късната есен на 
2006 г. организирахме и 
проведохме митинг, да не 

се приватизира „Тузлата” 
и да остане държавна 
болница. 

Атанаска Господино-
ва като пенсионерка се 
включи много вещо в 
проведените два между-
народни форума „Бъл-
гарско наследство” през 
август 2015 и 2016 г. По 
време на участието на 
Сдружение „Българско 
наследство”Балчик в 
Празника на село Лунка в 
Румъния Ат.Господинова 
получи грамота и подаръ-
ци за участието си в двете 
международни прояви от 
директора на МФ „Бъл-
гарско наследство” – г-жа 
Маруся Костова.

Ръководството на Клу-
ба на здравните работ-
ници „Здраве” предлага 
Атанаска Господинова да 
стане носител на званието 
„Общественик на година-
та - 2016”.

Тодорка 
ХАРИЗАНОВА

Председател на клуб 
„Здраве”

Криминални новини
На 26 януари, около 14:45 часа в с. Гурково, обл. Добрич 

е спрян за проверка лек автомобил „Опел” с добричка 
регистрация, управляван от криминално проявения Д.Д. 
(26 г.) от с. Гурково. Водачът на автомобила, представя на 
контролните органи СУМПС, издадено от Р. Португалия. 
При последвалата експертна проверка е установено, че 
документа е неистински. По случая е образувано бързо 
полицейско производство.

ОД на МВР Добрич издирва 
48-годишна жена от град Добрич

По молба на близките, полицията издирва Иванка Жекова 
Гочева от град Добрич.

Гочева е на видима възраст 45-50 години, ръст 160 см., 
слабо телосложение, очи кафяви, тъмно кафява коса дълга 
до раменете.

Жената е поставена под частично запрещение, не е агре-
сивна.Многократно напускала дома си. 

Хората, които имат информация за издирваната жена, мо-
гат да помогнат за издирването и, като позвънят на тел. 112, 
в ОД на МВР Добрич, тел. 058 /658 312 или в най -близкото 
полицейско управление. 
Кражба на дърва от кметство 

Оброчище
На 20 януари, около 16:30 ч., е получено съобщение за 

извършена кражба на 0,5м3 дърва за огрев от двора на кмет-
ството в с. Оброчище, общ. Балчик.  От проведените ОИМ 
И ПСД е установен извършителят на деянието, криминално 
проявеният А.А. (28 г.) от с. Оброчище. Работата по случая 
продължава по описа на РУ МВР Балчик.

Дуловец с 2 кг. тютюн
На 20 януари, около 11:30 часа по ул. „Приморска” в 

град Балчик е спрян за проверка лек автомобил „Мазда” с 
варненска регистрация, управляван от О.Ф. (40 г.) от град 
Дулово. В хода на проверката в автомобила са установени 
2 кг. тютюн, без акцизен бандерол. Работата по случая про-
дължава по описа на РУ МВР Балчик.

Молдовец не иска вече 
българска регистрация на МПС

На 24 януари, около 16:30 часа в сектор Пътна полиция 
в град Добрич е задържан молдовския гражданин П.В. (24 
г.). В хода на работа е установено, че мъжа чрез използване 
на неистински пълномощни е направил опит да отчисли от 
регистрация три МПС с българска регистрация. Работата 
по случая продължава по описа на Сектор ПИП при ОД 
МВР Добрич.

С канабис в с.Стражица
На 27 януари, около 15:30 часа в с. Стражица, общ. Бал-

чик , е спрян за проверка лек автомобил „БМВ” с варненска 
регистрация. В хода на проверката е установена суха тревна 
маса с тегло около 5 грама, реагираща на наркотичното 
вещество канабис. С полицейска мярка за срок от 24 часа 

са задържани водачът на автомобила С.В. (20 г.) и пътник 
А.А. (24 г.), и двамата от с. Оброчище, известни на МВР. 
При извършената справка в информационните масиви на 
МВР е установено, че СУМПС, представено от водача на 
автомобила, е неистинско. По двата случая са образувани 
бързи полицейски производства.
Криминално проявен и пиян
На 28 януари, около 00:10 часа в град Балчик е спрян за 

проверка лек автомобил „Опел” с добричка регистрация. 
При извършената проверка за употреба на алкохол с техни-
ческо средство, цифровата индикация отчита наличието на 
1,81 промила в издишания от водача въздух. С полицейска 
мярка за срок от 24 часа е задържан криминално проявения 
Ж.С. (40 г.) от град Балчик. По случая е образувано бързо 
полицейско производство.

Кражба в с.Дъбрава
На 28 януари, около 16:15 часа е получено съобщение 

за извършена кражба от частен имот на територията на 
с. Дъбрава, общ. Балчик. Установено е, че за времето от 
месец октомври 2016 г. до 28 януари 2017 г., чрез взлом на 
прозорец, неизвестен извършител е проникнал в жилището. 
По данни на тъжителя е извършена кражба на аудио уредба, 
ръчни инструменти и куфар. По случая е образувано досъ-
дебно производство по описа на РУ МВР Балчик.

Телефонна измама в 
с.Рогачево

На 28 януари, около 11:35 часа, е получено съобщение за 
извършена телефонна измама в с. Рогачево, общ. Балчик. 
Установено е, че около 09:15 часа на домашния телефон 
на 48-годишна жена от с. Рогачево се е обадил мъж,  пред-
ставящ се за служител на МВР. Чрез въвеждане в заблуж-
дение, мнимият полицай поисква сума пари с цел залавяне 
на телефонни измамници. Малко по-късно жената предава 
сумата от 6 280 лева на непознат мъж. По случая е образу-
вано досъдебно производство по описа на РУ МВР Албена.

Районен съд - Генерал Тошево 
осъди мъж за измама          

             Районният съд в Генерал Тошево призна за ви-
новен в измама 63-годишния Георги Г. от същия град и му 
наложи  условно наказание „лишаване от свобода“ за срок 
от 3 години с 5 години изпитателен срок. Подсъдимият е 
извършил престъплението в качеството си на длъжностно 
лице - председател на Районна потребителска кооперация,  
с цел да набави за себе си имотна облага.

             През 2007, 2010 и 2011 година той умишлено 
заблудил трима души, че ще им продаде търговски обект в 
Генерал Тошево, който бил собственост на кооперацията и 
по този начин успял да получи общо 71 000 лева. 

             63-годишният е осъден да изплати обезщетение за 
нанесени имуществени вреди на пострадалите, разноските 
по делото и държавните такси. 

            Присъдата подлежи на обжалване или протест 
пред Добричкия окръжен съд в 15 - дневен срок.

Атанаска Атанасова Господинова

Екатерина Димова от СКЛА „Черно море 2005“ - Балчик
Номинирана за „Общественик на годината“ - 2016

 Екатерина Димова

Българският национален отбор на Европейското младежко първенство 
по савате в София. Участва и Ина Иванова от Балчик, на снимката е за-
едно с треньора си Никола Андонов. Още информация може да намерите 
на страницата наABC Fight Club.  Фото: Денка КАЦАРСКА

Ива Иванова


