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Основната идея на 
проекта е: Чрез сред-
ствата на изкуството 
да се помогне на хора 
с увреждания да пре-
одолеят чувството за 
самота и непълноцен-
ност, ограниченията в 
мисленето си, страха 
от действие. Това ще 
им даде възможност 
: да опитат едно ново 
преживяване - духовно, 
да възстановят връзката 
със себе си, посред-
ством наблюдението 
на природата;  да се 
освободят от чувство-
то за самота и непъл-
ноценност; да излязат 
навън сред природата 
и чрез изкуството да 
изявят себе си; да от-
крият собствените си 
творчески способно-
сти; да повярват в себе 
си и собствените си 
възможности и да се 
научат сами да прео-
доляват емоционал-
ните проблеми чрез 
творчеството; да им 

се даде възможност на 
себеизява и да участват 
в изложба, която ще 
бъде представена пред 
обществеността.
Устойчивостта на про-

екта се гарантира, чрез 
популяризиране на дей-
ността му сред хората с 
физически увреждания 
и мотивацията им да 
вземат дейно участие 
в следващи подобни 
проекти /мероприятия./ 
С популяризиране на 

проекта „Новата карти-
на на моя живот ! Арт 
терапия за хора с ув-
реждания 2016г.“, чрез 
медиите и Интернет ще 
се даде възможност на 
много хора /със специ-
фични възможности/ 
да се приобщят към 
активния /начин на/ 
живот и по този начин 
да подобрят физическо-
то и психическото си 
здраве /състояние./ 
Ще бъдат предизви-

кани творческите спо-
собности на хората с 

увреждания, като това 
ще стане повод /за по-
кана/ за участие и в 
други подобни изяви.
Сдружението на ин-

валидите “Надежда“ 
Добрич е организация 
с многогодишен опит 
и е доказала своите 
качества като сдруже-
ние, което подпомага 
социализацията на хора 
с увреждания. Помага 
им да водят достоен 
живот, чрез организи-
ране на множества по-
добни  мероприятия и 
ще продължи да търси 
възможности за финан-
сиране за включването 
на хората с увреждания 
в социалния живот.
Последното успешно 

мероприятие от този 
проект бе осъществено 
съвместно с клуб „Хи-
нап” Балчик, клуба на 
хората с увреждания 
и дълготрайни здра-
вословни проблеми, 
с председател Димка 
Малева.

Олег ТЕМЕЛКОВ

В градината на „Седемте лули”.                                     Фото: Олег Темелков
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Във връзка с 60- годиш-
нината на г-н Красен Бер-
бенков, в Галерия „Тихото 

гнездо“ на Културен цен-
тър „Двореца“ /e подреде-
на  юбилейна  самостоя-

телна изложба, озаглавена 
„Акценти в градината“. Тя 
бе открита на 15 юли от 
18:00 ч., с вернисаж. Пе-
риода, в който изложбата 
може да бъде видяна е от 
15 до 30 юли 2016 г. 
На широката публика, 

г-н Красен Бербенков е 
познат като художник, 
общественик и съавтор 
на множество културни 
инициативи.

- Роден в гр.  Добрич
- Завършва Национална 

художествена академия 
„Николай Павлович“ гр. 
София, специалност „Жи-
вопис” в класа на акад. 
Светлин Русев, 1986

- Преподавател в Нацио-
налното училище по изку-
ствата „Добри Христов“ 
гр. Варна

- Член на Съюза на бъл-
гарските художници, сек-
ция „Живопис”.

- Участник в множество 
колективни и самостоя-
телни изложби в страната 
и чужбина.

- Красен Бербенков е 
носител на редица значи-
ми отличия, в това число 
- Национална награда за 
живопис в изложба кон-
курс „Човекът и морето“ 
– 1989, Специална награда 
на община Варна за живо-
пис – 2006 и др.

 - Негови творби са при-
тежание на едни от най-
престижните национални 
и частни галерии в Европа, 
Америка и Близкия изток.

Евгений ГЕОРГИЕВ
PR на ДКИ КЦ “Дворе-

ца” Балчик
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На 12 юли (вторник) от 
18:00ч., официално бе 
открита първата самос-
тоятелна  изложба - ико-
нопис и живопис на сту-
дио „ДИМЧОВСКИ“ в 
„Каменна зала“ на ДКИ 
КЦ „Двореца“-Балчик.

     Студио „Димчовски” 
– Антония и Димчо Дим-
човски живеят и работят 
в малкото планинско 
село Гостилица. Съз-
дават своите икони от 
1984 г., използвайки кла-
сически иконографски 
техники. Те работят в 
традиционния византий-
ски стил – от миниатюра 
до императорски икони 
чрез полагането на злато, 
сребро, обков, емайл, 
перли, полускъпоценни 
камъни. Инициатори и 
учредители са на Бъл-
гарското иконографско 

сдружение. 
     Периодът на из-

ложбата е от 12 до 26 
юли - време, през което 
всички гости на Архите-
ктурно-парков комплекс 
„Двореца“Балчик, мно-
гото ценители на стро-
гостта и дисциплината 
в иконописта, на усета 
за цвят, нюанс и свет-
лина в живописта, чрез 
представената изложба 
- иконопис и живопис,  
имат възможност да се 
докоснат до една немал-
ка част от работите на 
творческото семейство 
Димчовски.

     Работното време на 
„Каменна зала“ Дворе-
ца – Балчик е от 9:30 до 
18:00ч. 

Евгений ГЕОРГИЕВ
PR на ДКИ КЦ “Дво-

реца” Балчик
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На 15 юли – петък от 

18.00 ч. се откри излож-
ба: живопис и скулпту-
ра на Ангел Ангелов 
– Еспер. За автора това 
е тринадесета самосто-
ятелна изложба. На нея 
той представи малка 
пластика – скулптурни 
групи, митологични 
и литературни герои, 
светци. Живописта е 
предимно на морска 
тематика в техниката 
на маслото и акварела.

    Ангел Ангелов по 
професия  е  борден 
инженер от Морската 
авиация. Роден е през 
1951 г. в Провадия. 
През 1971 г. кандидат-
ства в Художествената 
академия, но любовта 
му към авиацията се 
оказва по-силна. През 
1974 г. завършва триме-

сечен  курс 
при извест-
ния варнен-
ски  скулп-
тор Христо 
Б о е в .  По 
в р е м е  н а 
21-годишна-
та си служ-
ба участва в 
пет изложби. 
След увол-
нението си 
о т  фл о т а 
продължава 
да изработва 
малки плас-
тики, но сменя матери-
ала от дърво с бронз и 
камък. 

    Ангел Ангелов е 
член на „Сдружението 
на варненските худож-
ници” и на Клуба на 
творците при Общин-
ски съвет СООЗР, гр. 

Варна. Има зад гъба 
си 23 участия в колек-
тивни изложби и бие-
налета, включително 
в галерия „Шипка 6” и 
в Биенале на малките 
форми в Плевен през 
2010 г. Последното му 
участие е в Национал-
ния конкурс „Диря в 

морето”, където печели 
трета награда. Негови 
творби са притежание 
на галерии в страната, 
а също така в САЩ, 
Русия, колекционери и 
частни лица. Живее, ра-
боти и твори във Варна.

Исторически музей 
Балчик

Пожарна бдителност в Пожарна бдителност в 
предстоящата жътвена кампанияпредстоящата жътвена кампания
С настъпване на се-

зона по прибиране на 
реколтите и активния 
туристически сезон, се 
наблюдава повишена 
активност на движение 
на МПС и туристи в ра-
йона. Високите дневни 
температури и продъл-
жителното засушаване 
рязко увеличи и пожар-
ната опасност.  
При възникване на 

пожари в тези условия, 
горенето се характери-
зира с голяма скорост 
на разпространение, 
както по посока на вя-
търа, така и в страни. 
Това означава, че всяко 
запалване може да об-
хване големи площи от 
реколтата и да унищо-
жи селскостопански 
машини. Не са редки 
и случаите, когато по-
жари в сухи треви и 
стърнища прерастват 
в пожари в горски ма-
сиви и полезащитни 
пояси, в сграден фонд 
намиращ се в близост 
до тях. 
Все още ръководите-

ли на ЗК, арендатори 
и частни стопани не 
предприемат необходи-
мите мерки за направа 
на  противопожарни 
ивици покрай главните 
пътища, полезащитни 
пояси и горски масиви. 
Наред с опасността 

от разпространение на 
пожара от запалени 
стърнища, друга опас-
ност е и задимяването 
на пътища от републи-
канската пътна мре-
жа. Това често води 
до взиманена човешки 
жертви. 
За недопускане на за-

палвания и пожари през 
настоящата кампания 
Районна служба “По-
жарна безопасност и 
защита на населението” 
гр. Балчик призова-
ва всички граждани и 
цялата общественост 
стриктно да спазват  
противопожарните из-
исквания на Наредба 
№ 8121з-968  на МВР, 
а именно: 

•    Да се направят 
необходимите проти-

вопожарни  ивици и 
се разпарцелират ма-
сивите на участъци за 
еднодневна работа; 

•    Да се допуска на 
работа само техниче-
ски изправна и пожаро-
обезопасена селскосто-
панска техника; 

•    Да не се допуска 
палене на огън и пуше-
не на цигари в близост 
до посевите; 

•     Да  се  спазва 
стриктно забраната за 
опалване на стърнища, 
сухи треви и крайпътни 
ивици; 

•    При установявания 
на запалвания и пожари 
незабавно да се уведо-
ми Районната служба 
за ПБЗН на тел. 160 
или 112
При необходимост от 

консултации, обучения 
и инструктажи гражда-
ните и длъжностните 
лица да се обръщат 
към Районна служба 
за ПБЗН гр. Балчик на 
телефон (0579) 7-22-29. 

мл. инспектор 
Христов


