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Демонстрирани бяха

възможностите  на
„МИГ-29”:  маневре-
ност, устойчивост /осо-
бено при малки скоро-
сти/, тяговъоръженост,
скороподемност,  ско-
рост, бързина, патента
на „МИГ 29”/”камбана-
та”/. Елементите на сло-
жния пилотаж екзалти-
раха над 30 000 души пу-
блика, която със затаен
дъх следеше  „полуто-
но”, „лупинг”, „боен за-
вой”, „имелман”, „въз-
ходящо тоно” и още куп
авиочудесии. Ако има-
ше втори самолет в шо-
уто, щяхме да се насла-
дим да видим въздуш-
ните  бойни  хватки:
„ъгъл”,  „кука”,”ласо”,
„винт”, „покрив”, наред
с американските прийо-
ми. Да въртиш на пръс-
та си тази огнена метал-
на ламя с маса 15.4 то-
на/в пълно бойно снаря-
жение „МИГ 29” е 18.48
тона/ не е шега работа.
А „нашият Румен”, ве-
че генерал, показа съз-
нателния, съзидателен и
отговорен труд на пило-
та, подчинен на всички
закони,  наставления  и
нормативни документи,
което предизвиква при-
знанието, че  българс-
кият военен пилот е уни-
версален въздушен  ас,
боец, способен да се из-
дигне  във въздуха при
всички МТО-условия и
кацне успешно като по-
бедител.

20.10.2014 г. Галерия “Тихото гнездо” в “Двореца” Балчик. Изложба на Петя Денева: Мария Бъчварова,
Атанаска Господинова, Донка Денева, Петя Денева, Тодор Денев, малката Ивета Митева, Мария
Николова, Ивелин и Стоянка Митеви, Тинка Сивриева поздравиха художничката за седмата и изложба.
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Точно на Христовата
си възраст,  33 години,
една млада и бяла девой-
ка от Белия ни град, уре-
ди  в  галерия  „Тихото
гнездо” в Двореца Бал-
чик своята седма поред
изложба.  Още  помня
първото  експониране
на нейните първи кар-
тини преди 7 години в
Художествената  гале-
рия Балчик. Бяха дошли
много роднини и прия-
тели, както и сега, да я
подкрепят, окуражат и
дадат  вдъхновение,  от
което тя самата каза, че
има голяма нужда. Ви-
дна подкрепа тя полу-
чава  от  директора  на
ДКИ КЦ „Двореца” Же-
ни Михайлова и  Евге-
ний Георгиев, PR . Това
е Петя Тодорова Дене-
ва. Дъщеря на учител-
ката  по физика  Донка
Денева и директора на
ГРМП инж.Тодор  Де-
нев от Балчик.

Заради провокацията
към всеки художник тя
живее  2  месеца  във
Франция, съзерцава  и
рисува Париж –  сив и

безличен, цветен и тро-
гателен.  Изпълва  цял
скицник от 60 листа, за
да ги развие в завърше-
ни пейзажи в София, къ-
дето  живее  в  удобен
апартамент и има при-
ятно ателие.

На първата и изложба
видях яркото влияние на
учителя и от НХА Свет-
лин Русев. Сега виждам
осъществени опити  да
бъде „тя самата” в изку-
ството, позиция, която
търси и намира вПариж
– в Световния Арт цен-
тър „Жорж Помпиду”, в
прекрасното  вековно
място на  художниците
„Монмантър”, в чудни-
те паркове  „Тюйлери”,
„Булонския лес”,  Вер-
сайлските градини и по-
речието на река Сена.

В последната излож-
ба, с 11 картини, тя наб-
ляга на темата „Град –
Дворец”  и  я  постига,
благодарение на чувст-
вото си за мярка и есте-
тически вкус, благода-
рение  на наученото  в
академията, което  се
стреми да  надгражда

всеки ден. Град – дворец
е Париж, но сякаш съ-
зирам  и аналогия,  че
Балчик също  е град  –
дворец.

Естественото  място
на тази изложба е в „Ти-
хото гнездо” – казва Же-
ни  Михайлова,  която
дълбоко се е впечатли-
ла от Петиното поведе-
ние  преди  години  на
един пленер в „Дворе-
ца”, когато независимо
от дъжда и ниската тем-
пература, крехка, но ус-
тойчива като фиданка,
Петя е рисувала под и с
дъждовните капки.

Досега, приличащата
на тийнейджър худож-
ничка, се е занимавала
и ще участва в още по-
ръчки  за стенописи  в
богати турски домове в
Истамбул и др., където
заедно с колеги рисува
измамни за окото кар-
тини с флорални моти-
ви, с животни и птици,
но не и с човешки об-
рази – сподея тя. Пра-
вят имитации  на мра-
мор, стил „Тромп л’ой”,
което е техника за опти-

чни илюзии, като се по-
стига триизмерно въз-
приемане на двуизмер-
на повърхност, търсено
и познато съвършенст-
во още от Античността.

Само от 20 до 31 ок-
томври , тези, които по-
сетят изложбата на Пе-
тя Денева, ще могат да
почувстват топлите то-
нове на пантеизъм, бле-
дите носталгични наст-
роения на художничка-
та, зелените пейзажи на
радостта и надеждата,
които трогнаха г-жа Би-
стра  Велчева  Санджа-
кян, учителка на майка
и, дошла със семейст-
вото си, да види излож-
бата. Тя посъветва Петя
да рисува витално, жиз-
нерадостно  изкуство,
което най-отива на мла-
дия човек.

Аз и пожелавам да на-
мира винаги вдъхнове-
ние, което да успява да
пресъздаде в картини –
шедьоври, за които ще
наддават в световни ак-
циони богати притежа-
тели на изкуство.

Маруся  КОСТОВА

Другият запомнящ се
момент на празника бе
представянето на книга-
та „Записки на пилота”
от полк.о.р. Христо Ча-
рийски /Чаро/, който ни
впечатли със споделе-
ното за своите 13 346 ча-
са във въздуха в разуз-
навателната ни авиация
/27 РАП/ и ССА. Книга-
та е издадена с благоро-
дната  помощ  на  г-жа
Юлияна Гианти, която
както нашите авиаторс-
ки  жени бе  облечена
семпло и стилно. Нан-
кова, Иванова, Апосто-
лова, Велчева – Санджа-
кян, Инджева, Джанга-
зова, скромни и със за-
мечтан и мъдър поглед,
бяха както преди – очи-
те им излъчваха чувст-
вен блясък и нежност,
устните – деликатна ус-
мивка, а сърцата – нос-
талгия по  изминалото
време,  приятелства  и
съдби. Заедно с тях сто-
яха и нашите команди-
ри – строги, но справе-
дливи. След толкова го-
дини ги видях  в  друга
светлина: сдържан по-
рив, романтична  при-
вързаност, армирана  с
авторитетно авиаторско
самочувствие и звезден
аристократизъм. Всич-
ки  цитираха  старата
войнишка  поговорка:
„По-добре  мъртъв  в
учението,  отколкото
жив на разбора!”, кога-
то  си спомниха  какви
неописуеми случки са
ставали в авиацията, ко-

ито не са се случвали и
в цирка, дори. Има  ги
описани в  пилотския
фолклор с енциклопе-
дична  последовател-
ност  и  продължител-
ност, с космически из-
мерения. За някои от тях
говори и полк.о.р. Хри-
сто Чарийски в новата
си книга.

Накрая,  за  да  опро-
вергаем  думите  на
ген.Румен Радев, който
преди 20-24 г. сподели с
нас, след като се завър-
на от САЩ, че техните
авиатори  са казали  за
нас:”Българите сте мно-
го весела нация, особе-
но в компания и си тръ-
гвате рано сутринта, ко-
гато сте на гости”, ние
си тръгнахме от празни-
ка, както и дойдохме в
точно  определеното
време,  с  най-точното
„Ч”. Е, не изпяхме хим-
на на Втора авиоескад-
рила  „Морето  люшка
тъмната си гръд”, но ми-
сля, че догодина ще от-
празнуваме 16 октомв-
ри в новия военен клуб,
за който благодарим на
нашия кмет  Николай
Ангелов.

Може би тук ще възк-
ликнем по друг  начин
на  стария девиз  „Без
авиация – няма нация”,
защото има иновативен
момент: „Без керосин и
мощна държавна дота-
ция – няма боеспособ-
на авиация”.

Майор  о.р.Георги
ЙОВЧЕВ
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На 29 август групата
за автентичен фолклор
при  Пенсионерски
клуб „Младост” гр.Бал-
чик   взе   участие  във
фолклорния събор „Ка-
питан Дядо  Никола”,
който се провежда за ос-
ми път в град Трявна. От
нашата община бяха и
дропленската  група
.Въпреки  организаци-
онните  и  финансови
проблеми, с любезното
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съдействие на предсе-
дателя на ОбС Балчик
Виктор Лучиянов, това
пътуване се осъществи.
За  реализирането  на
идеята, от името на вси-
чки пенсионери от клуб
„Младост”, благодарим
от сърце.

С участието си в този
фестивал се насладих-
ме на пъстроцветните
носии и звучните пес-
ни от различните реги-

они на страната. Поу-
чителна  за   нас  бе  и
много стройната орга-
низация  и ред на фес-
тивалната програма.

Групата ни, под ръко-
водството на Ани Ме-
тодиева,  изпълни  ня-
колко автентични доб-
руджански песни. Вни-
манието на публиката
бе насочено към инди-
видуалното изпълнение
на Елена Ташкова. За-

върнахме се с две гра-
моти от участието ни в
този фестивал и някои
поуки за бъдещите ни
изяви.

Организаторите  на
фестивала получиха от
групата ни битова тор-
ба, пълна с хляб от най-
новите здравословни и
диетични видове, про-
изводство  на   „Бал
Клас” гр.Балчик.

Анастасия ДИМОВА

процедура за организация и провеждане на публично
оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

          1. Помещение, предназначено за  патоанатомична
лаборатория с площ от 16.00 м2, представляващо обособена част от сграда
на “МЦ І” ЕООД - публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. “Д - р
Зл. Петков” № 1, актувана с АПОС № 217 от 22.02.1999 г.

          2.   Цел на  конкурса  :  отдаване под  наем  на  помещение,
предназначено за  патоанатомична лаборатория

          2.1. Начална годишна наемна цена :
           - начална годишна наемна цена в размер на 92,16 лв. /деветдесет

и два лева и шестнадесет стотинки/, без ДДС.
          2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на

договора.
         2.3. Допускане до конкурса :
            До участие в публично оповестен неприсъствен конкурс се

допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския
закон  и  да извършват  дейност  -  осъществяване  на  извънболнична
специализирана помощ. Същите трябва да спазват предмета на дейност
на , а именно да използват горепосоченият имот, като патоанатомична
лаборатория и да не променят предназначението на наетото помещение.
Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с
вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.10.2014 г. до 10.11.2014 г. на касата на
ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 10.11.2014 г.
до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на
депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на
документ за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова
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