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Второ  Дружество на
инвалидите се организи-
ра в гр.Балчик,  с предсе-
дател Деспина Марино-
ва. То отбеляза по подо-
баващ начин, почитайки
традицията и приобща-
вайки се към Световния
ден на хората с уврежда-
ния – 3 декември, споде-
ляйки го с богата култур-
но-масова програма и
банкет. Обикновено те,
хората с увреждания, а
вече и не само те,  ежед-
невно се срещат с труд-
ностите в живота, тър-
сейки начин как да ги
преодолеят.

Разбира се, всичко е
придружено с находчи-
вост и варианти за при-
общаване към общест-
вото, в което живеят. Но
големият проблем  е гло-
бално нерешен в нашата
община и държава - това
е недостъпната среда.
Няма конкретна подкре-
па и индивидуален под-
ход в различните възрас-
тови групи  и най-вече на
деца с увреждания и тех-
ните семейства. А зато-

ва е нужно държавниче-
ско мислене, съпричаст-
но обществено отноше-
ние, а не само медицин-
ско наблюдение на увре-
ждането. Вещите ни на-
родни "любимци"-депу-
татите не подкрепиха
предложението  в бю-
джета за 2016 г. да се да-
дат 7 млн.лв.за деца с ув-
реждания. Все пак може
да им махнем с бели кър-
пички, защото определи-
ха 2 млрд.лева за капита-
лови разходи и комиси-
онни, но  за децата 7
млн.лева се оказа голяма
сума.

Бог високо, депутата
глух с подут от преяжда-
не търбух. На тържество-
то на хората с уврежда-
ния, които в това друже-
ство се събират за първи
път така масово в ресто-
рант „Красина”, дошли-
те гости и празнуващите
забравиха за няколко ча-
са тревогите си и се ве-
селиха с 27 деца от ОДЗ
"Знаме на мира", група
"Морски звездички" с
учител Иванка Бързако-

ва, с отлично подготве-
ните танцьори , отсега
виртуози, благодарение
на  Мая Димова и Диана
Петрова; то не беше ба-
лет, то не бяха вълнува-
щи стихове, песнички, от
които ще преглътнеш
спусната по бузата ти ра-
достна сълза ,то беше
чудо...

Прехласнат слушах ре-
цитацията на Ивайла
Иванова, Симона Анд-
реева, Рая  Ангелова,
Ивалена Димова и Есин
Метин Исмаил/запомне-
те това име/, защото те
"възпламениха" ресто-
рант "Красина"с нестих-
ващи аплодисменти. Ка-
то връх на удоволствие-
то над всичко това проз-
вучаха народните песни
: Китчице", "Залюбила
малка мома", "Дене ма-
ри" от Мирела Тодоро-
ва и Маринела Тодоро-
ва от IV "а"клас на у-
ще"Антим I".

Поздравително писмо
и парична награда от об-
щинския ни съветник
Иванка  Бързакова полу-

чи председателят на
Сдружението Деспина
Маринова. Поздравле-
ния направиха Евдокия
Великова - директор на
"Социално подпомага-
не" и Ангел Събев – пре-
дседател на Общинския
съвет на пенсионерите.
И двамата изтъкнаха за
ролята на такива сдру-
жения за връзката им с
реалния свят.Защото
всичко е свързано със
средата, в която живеем
и се отнася до съдбата на
конкретния човек.

Прибавяйки сложните
обстоятелствата, които
ни заобикалят. Това е са-
мо част от моралната ра-
вносметка на хората,  до-
шли да споделят този мо-
мент, защото Трети де-
кември е и ден за равно-
сметка на по-пълноцен-
на изява на хората с ув-
реждания, на тяхното
желание да бъдат равни
с другите, да приобщени
към цялото общество, от
което те са неизменна
част.

Георги ЙОВЧЕВ

“Ñáúäíàòè õîðèçîíòè” - èçëîæáà æèâîïèñ
íà ìëàäèÿ õóäîæíèê

Ñâåòëèí Òðåíäàôèëîâ

С огромно удоволст-
вие Ви каним предколе-
дно, да споделите с нас
откриването на четвър-
тата самостоятелна изло-
жба на Светлин Тренда-
филов. Авторът ще пре-

житейски път, Светлин
участва в съвместни из-
ложби, пленери и фес-
тивали, автор е на три
поетични книги, зани-
мава се с музика и
спорт, носител е на ня-
колко награди. Младият
творец е представен в
онлайн книгата за талан-
тливи български артис-
ти „Manu Propria”.

Откриването на изло-
жбата ще се състои на
15 декември /вторник/
от 17.00 ч.,  в Художест-
вената галерия. Ще се
радваме на Вашето при-
съствие! Заповядайте!

Николина ИВАНОВА
 Художествена

галерия
Балчик

дстави в една от залите
на галерията,  свои кар-
тини в жанра на пейза-
жа, натюрморта и абст-
ракцията.

Светлин Трендафилов
не е непознат за балчи-

шката публика. Той уча-
ства в съвместната изло-
жба „Морски диалог” на
Сдружението на варнен-
ските художници, която
се състоя в балчишката
галерия през месец сеп-
тември, тази година.  За-
вършил ВСУ „Чернори-
зец храбър” със специ-
алност „Дизайн на архи-
тектурната среда”, него-
вото творчество въобще
не се изчерпва в тази об-
ласт. Става въпрос в слу-
чая, за една разностран-
но надарена личност, съ-
брала в себе си различ-
ни изразни средства, за
да представи своите
идеи, емоции и гледна
точка за света.

За своите 23 години

Светлин Трендафилов за втори път пред
балчиклии в ХГ.

Ëèòåðàòóðíà ñðåùà ñ ïîåòà
è ïèñàòåëÿ-ìàðèíèñò

ê.ä.ï. Âàñèë Äà÷åâ

К.д.п. Васил Дачев подарява книгите
си на Иванка Томова, гл.библиотекар на
НЧ „Паисий Хилендарски” Балчик

Книгите на к.д.п. Васил Дачев,
подарени на библиотеката в Балчик.

Роден е на 14 януари
1932 г.в гр.Бургас. Завър-
шил е гимназия в родния
си град, а през 1953 г. - Ви-
сшето Военноморско учи-
лище”Никола Йонков Вап-
царов”със специалност ин-
женер-корабоводител.

Капитан далечно плава-
не в басейна на р.Дунав и
щурман далечно плаване по
морета и океани.

Плавал е с кораби на Бъл-
гарското речно плаване,
Български морски флот и
пътническо параходство
”Балканшип”.

С пасажерс ки ко-
раб”Варна” е посетил вси-
чки значими пристанища от
Шпицберген до екватора.

В стопанския си живот е
бил заместник-генерален
директор на Научно-про-

изводствен комбинат за ра-
дионавигационна апарату-
ра „Черно море” Варна.

Васил Дачев е заслужил
деятел на плувния спорт,
главен секретар на Българ-
ски Морски съюз.

Автор на стихосбирките:
”Деветата вълна”, „Сол и
хляб”, „Ах, този Нептун!...”,
”По гребени и в бездни на
вълните”, „Песъчинки в
прибоя” и „Риба на сухо”.
Неговият многотомник  „По
сините алеи на планетата”
включва пътеписите „Вели-
кото море на залеза”, „Со-
лените перли на Атланти-
ка”,”В лоното на викинги-
те”, „Под ледената шапка на
планетата” и „Черната пер-
ла”. Автор и изпълнител е
на песни за морето, изпъл-
нявани на фестивала „Мо-

ре и спомени”във Варна.
Получил е много награ-

ди на наши и международ-
ни литературни конкурси,
посветени на морето и мор-
ските труженици. Литера-
турните, обществените и
спортни изяви на капитан
Васил Дачев са широко от-
разени в медиите. През
2010 година Васил Дачев е
приет за член на Съюза на
български писатели. Писа-
телят дари част от своите
книги за читателите на биб-
лиотеката.

Първото стихотворение
на Васил Дачев

СОЛ
Със сол и хляб морето ме посреща.
Вълни услаждат хапката кор ава.
И все по-често виждам и усещам,
че хлябът свършва, но солта остава...
 От бряг до бряг Нептун брои ми дните.
Не търся  слава в синята жарава.
В гнева и в ласките на Афродита

Êàïèòàí Äà÷åâ ðåöèòèðà ñâîè
ñòèõîâå, ïÿ è ñâèðè íà êèòàðà â

êàôå - êëóá “Èíòåëèãåíò” Áàë÷èê

к.д.п. Васил Дачев пред балчиклии  на 9-ти
декември 2015 г.              Фото: Маруся КОСТОВА

Срещата се състоя и балчи-
клиите, които бяхме там, се
възхитихме на капитана, завър-
шил английска филология след
Висшето морско училище, ста-
нал капитан и е пенсиониран
като такъв. Започнал и завър-
шил професионалния си мор-

ски път на капитан в Балчик.
Васил Дачев е поет и ки-

тарист, истински бард. На-
писал е над 20 книги за мор-
ските си пътешествия по све-
та, който е обиколил. Да бла-
годарим на д-р Красимир
Кръчмаров, дал идеята да бъ-

де поканен Васил Дачев на
среща в Балчик. Да благода-
рим и на Пламен Банчев,
който като секретар на чи-
талището даде карт бланш за
срещата и на Стефка Керче-
ва, поетеса, авторл на химна
на град Балчик, която беше
водеща на срещата.

Д-р Кръчмаров, Пл.Бан-
чев и Ст.Керчева са носители
от последните години на зва-
нието „Общественик на го-
дината” и те постоянно по-
казват своята обществена съ-
причастност към културни-
те събития в града и Общи-
ната. Факт е, че все повече
хора посещават културните
събития в Балчик.

Не само хляб е нужен на
народа, но и зрелища – тази
сентенция е особено актуал-
на днес, когато хората затъ-
ват все по-дълбоко в мизе-
рията и беззаконието и ня-
мат никакъв отдушник, ос-
вен кратките радости на сре-
ща с изкуството.

Съжалявам, капитане, че
такива мисли ме спохождат,
но това е действителността
и контрастът с хубавото, ко-
ето си видял по света, ни ка-
ра да ни боли още повече за
гниещото ни безхаберно об-
щество, неизбягало все още
от България.

Маруся КОСТОВА

 където ще намерите богато разнообразие на
диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни
цени. Всеки вторник се извършват безплатни

прегледи от очен лекар  специалист -
офталмолог. Всеки клиент получава талон за
10% отстъпка при втора поръчка или покупка.

 Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê
 (äî êàôå “Àêðîçà”)

Мая Димова и Диана Петрова с деца от ОДЗ “Знаме на мира” Балчик развълнуваха празнуващите в
Деня на хората с увреждания - 3-ти декември в ресторант “Красина” Балчик.      Фото: Георги ЙОВЧЕВ




