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Бесарабски поети на гости в Библиотека 
„Паисий Хилендарски 1870” Балчик

За втори път в Балчик беса-
рабски поети четат своите 
произведения пред местния 
литературен елит. Първия 
път в Художествената гале-
рия, а сега в Библиотеката 
на НЧ „Паисий Хилендар-
ски 1870” Балчик.  На 27 
юни 2019 г. Стоил Стои-
лов, добричкият депутат 
в Световния парламент на 
българите по света, доведе 
на гости от Украйна и Мол-
дова. Това бяха поетите Па-
расковя Серт /с.Нови Троян, 
Болградски район, Одеска 
област, Украйна/, Наталья 
Горбан /гр.Измаил, Украй-
на/, Мариана Чепразова /
Одеса, Украйна/,Надежда 
Танова /Клуб „Вдъхнове-
ние” гр.Тараклия,Молдова/. 
Съпричастни на литератур-
ните амбиции на бесараб-
ските поети бяха съпругът 
на Наталья Горбан, който ги 
доведе до Балчик, кметът и 
зам.-кметът на с.Криничное, 
Болградски район, Одеска 
област, Украйна.
Старшата поетеса Пенка /
Парасковя/ Серт е известна 
от участието си в IV Меж-

дународен форум „Българ-
ско наследство”, проведен 
в края на август 2018 г. и от 
концерта в НЧ „Васил Лев-
ски 1959” Балчик,посветен 
на Деня на бесарабските 
българи 29 октомври и 1 
ноември – Ден на народни-
те будители. Тя разказа как 
е написала химна на своето 
родно село Нови Троян, къ-
дето е дългогодишен доктор 
и ни разплака с изразеното 
желание на бесарабските 
българи да не се чувстват 
в чужбина, когато са в пра-
родината си България. И тя 
плака за изоставените бе-
сарабски домове, а Наталья 
написа в свое стихотворе-
ние: „Сега на село има мно-
го двори,/с прозорци натро-
шени и керемиди,/и няма 
хора кой да ги засели,/и 
няма кой”на гости” да им 
иде… В същия стил продъл-
жава темата за забравените 
бесарабски къщи поетесата 
Мариана Чепразова: „Назад, 
из детските баири,/ по кална 
улица към стар дувар/откъс-
натото куче от синджиря,/
пак се завърна във дома си 

стар./ А портите, съвсем 
поовехтели,/запяха стара 
песен на субат./ Стените, 
цепнати, отдавна не видели/
кереч,  мълчаха сякаш от 
инат./ Семейната икона из-
беляла,/във ъгъла оставена 
сама,/ от паяжина май се не 
видяла,/напомняше за стари 
времена./ Софрата, милата, 
изтъркана и стара,/трикрака, 
боса, суха от покой,/опряна 
беше, нейде до дувара/ и па-
зеше следи от овча лой. / И 
кучето, застанало на прага,/ 
с очи, забулени от старост и 
мъгла,/ погледна към звезди-
те плахо,/излая към небето 
от тъга.
Много благодарни на Бога 
за всичко, което им е дал, 
са бесарабските поети. В 
своите стихове те го славят 
и са щастливи.Ето как Надя 
Танова изразява това: „ Бла-
годаря на Бога за наградата/ 
да ме дари със син и дъщеря, 
че жива съм и тъй се радвам/ 
на двете ми най-свидни съ-
щества.”
Вярата на мъдрия човек 
личи в стиховете на Пенка 
Серт:,, 

А Господ е силен.Ще има 
управа/ и слънцето още ще 
грее,/защото не може, не 
може селото/два века саде 
да живее.”
Любовта в живота е най-
неизмеримата тема, която 
е неизчерпаема и това фи-
лософски написва Мариана 
Чепразова: „ Аз всичко раз-
бирам:/ Думи без смисъл/ 
и смисъл без думи./Сълзи 
от радост,/ бръчки, коли,/
нежност и старост,/дъга и 
мъгли, наниз от дни,/ седми-
ци, нощи, /разговор с майка 
ми…/ Искаш ли още?/ Мър-
зел и сила,/ искри от лед,/
всичко разбирам!/ Това пък 
не!/ Не, не разбирам аз,/ още 
един, ето още един/залез без 
теб.” 
Почетоха стихове четири-
мата бесарабски поети, с  
приятния акцент на старо-
българския език, даже с ня-
кои старобългарски думи, 
като в заключение прозвуча 
радостното настроение от 
срещата с българските при-
ятели.
                
                Маруся КОСТОВА

Литературна среща в библиотеката на НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик. Седнали отляво 
надясно: Мариана Чепразова; Наталья Горбан; Георги Йовчев; Пенка Серт; Надежда Танова; прави 
отляво надясно:Росица Шалтева; Иванка Стоянова; Г.Стоилова; Мария Андреева; Стойка 
Георгиева; Маруся Костова; Стоил Стоилов; Атанаска Господинова; Росца Дмитрова; 
Тодорка Харизанова; Магдалена Върбанова;Александър Ламбов.                                                 Фото: БТ 

Младши съдия встъпи в длъжност в Окръжен съд - Добрич

Младши съдия Георги Па-
шалиев е новото попълне-
ние в състава на Окръжен 

съд - Добрич. Назначен е с 
решение на Съдийската ко-
легия на Висшия съдебен 

съвет, след проведен кон-
курс и успешно завършено 
задължително първоначал-

но обучение в Националния 
институт на правосъдието. 
Днес той положи клетва 
и подписа акта си за встъ-
пване в длъжност пред 
Общото събрание на съди-
ите в Окръжния съд.  
Младши съдия Пашалиев бе 
посрещнат с добре дошъл 
от председателя на институ-
цията Галатея Ханджиева и 
поздравен от останалите съ-
дии. Той е на 29 години, от 
град Гоце Делчев. Завършил 
е Природо-математическа 
гимназия „Яне Сандански“ 
- гр. Гоце Делчев, след кое-
то специалност “Право” в 
Нов български университет. 
Придобива юридическа пра-
воспособност през 2016г. 
след проведен стаж в Со-
фийски градски съд.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА

ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 36, ал. 4 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите 

три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община 

Балчик, председателят на Общински съвет Балчик кани жителите на общината за 

обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. и на сметките за 

средства от Европейския съюз на община Балчик за 2018 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.07.2019 г. от 15:00 часа в 

залата на Общинска администрация Балчик, първи етаж.

Тъжен помен за 

Теменужка Драганинска

Теменужка Димитрова 
Овчарова, по –популяр-
на с фамилното си име 
Драганинска, е родена 
в Кнежа на 11 май 1953 
г. Завършва с отличие 
Плевенската езикова 
гимназия, руски език 
и френски език. Това 
ѝ дава възможност да 
преподава руски език в 
с.Соколово, а по-късно в 
Балчик. Младата жена се 
включва активно и в кул-
турния живот на града 

с участие в читалищния 
театрален състав. Тук 
се запознава със Стефан 
Овчаров /Бинзов/, с ко-
гото създава семейство, 
ражда и отглежда две дъ-
щери. Задочно завършва 
„Руска филология” в 
Шуменския универси-
тет. По-голяма част от 
учителския си стаж тя 
прекарва в Санаториал-
ното училище на „Тузла-
та”, където продължава 
да работи и като възпи-
тателка, до закриването 
на училището.
Много са учениците на 
Теменужка Драганин-
ска от училище „Антим 
I”, които я помнят като 
млада, красива и очаро-
вателна учителка, вла-
дееща прекрасно руски 
език. Всеотдайно и с 
ентусиазъм тя работи и 
в Санаториалното учи-

лище , където се отнася 
с много обич към болни-
те и лекуващи се деца. 
Сред колегите си всякога 
е била дружелюбна, го-
това да помогне и да съ-
чувства в тежки момен-
ти. Колегите ѝ я помнят 
със звучния руски език, 
на който обичаше да ре-
цитира руската класика, 
с усмихнатото ѝ лице, с 
настроението, което из-
лъчваше, независимо от 
трудните житейски мо-
менти и семейни прежи-
вявания. 
Животът я постави пред 
много изпитания, които 
тя се мъчеше да преодо-
лее.
Дали ѝ помогнахме дос-
татъчно? Теменужке, 
прости ни и почивай в 
мир!
 

Мария АНДРЕЕВА

На 9 юли 2019 г. се навършват 

7 години от загубата на 

ГЕНЧО ДИМИТРОВ ХАРИЗАНОВ

На 74 години

В сърцата си с вечна тъга ще носим 

светлите и скъпи спомени, които ти 

ни остави.

Дълбок поклон пред светлата ти 

памет, пред огромното ти човешко 

сърце!

                  От семейството и близките


