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ПИСМО-ОТГОВОР  ДО  ТАНЯ  ТАНАСОВА-
ТОДОРОВА БЕСАРАБСКА ПОЕТЕСА, КОЯТО СЕГА 

ЖИВЕЕ В СОФИЯ, ГОСТУВАЛА В БАЛЧИК

Днес като че ли е по-
спокойно на душата ми. 
Дойде моментът да отго-
воря на твоите въпроси.

Неведнъж съм отгова-
рял на подобни въпроси. 
Въпреки натрупания опит 
и  сега не ми е лесно да от-
говоря на въпроса:  «Как-
ва е разликата  (ако има 
такава)  между тези твои 
атмосфери там и тук, в Бе-
сарабия и в България?»

Разликата като че ли не 
е голяма. И там, в Бесара-
бия (Молдова и Украйна), 
и тук, в България, живеят 
българи. Там – най-малко 
от 200 години. А и преди 
столетия тази територия е 
била българска – в преде-
лите на Първото българ-
ско царство.

В Онгъла преди седми 
век две десетилетия са 
живели хората и войските 
на кан Аспарух – преди 
да преминат Дунава и да 
бъде основана Дунавска 
България. 

Това е отдавна минало, 
но не е забравено. Гени-
те и историзмът си знаят 
своето дело. Българин 
съм до мозъка на костите 
и там, и тук. Но сегашни-
те исторически реалии са 
други. Молдова – моята 
родина, и България, също 
родина – на моите праде-
ди, а значи – и моята роди-
на, са различни държави. 
Тук вече идва голямата 
разлика – езиковата. Раз-
бира се, че много по-добре 
се чувствам тук, в моята 
втора родина – България. 
Тук като че ли и въздухът 
е много различен от този, 
в Молдова, който денем и 
нощем дишам. Да не гово-
ря  за българската атмос-
фера, в която се намирам, 
за приятелите, с които 
всекидневно общувам. И 
най-важното, че не там, а 

тук, на Балкана,  имам въз-
можност да реализирам 
себе като българин.

Какво правя тук и – съ-
ответно там, за да създа-
вам тази българска атмос-
фера?

Първо, от около 30  го-
дини мисля на български 
и чета българска литерату-
ра и периодични издания.
Второ, което е важно за 
един реализиращ се тво-
рец, - пиша на майчиния 
си език – публицистика, 
лирична проза, поезия.

В средата на 80-те годи-
ни на ХХ век в Бесарабия 
(Молдова и Украйна) се 
започна българският въз-
родителен процес. В пър-
вите му редици бяха учи-
тели, нашите писатели и 
историци, културни дейци 
и журналисти.

Когато завърших руска 
журналистика през 1981 
година, започнах,  пър-
во,  да усвоявам нормите 
на литературния българ-
ски език и да редакти-
рам българска страница 
в общинския вестник на 
район Тараклия (1986), а 
после и литературно-пуб-
лицистичния в. «Българ-
ски глас» (1991). Сътруд-
ничих и продължавам 
тазидейност в периодич-

ните издания на в. «Родно 
слово» - Кишинев и в. «Ро-
ден край» - Одеса. 

Няколко години живях в 
българската столица – Со-
фия, но нито за миг не съм 
прекъсвал връзката с Бе-
сарабия, с близките и при-
ятелите, и, най-вече, с ко-
легитеот в. «Роден край», 
който излиза редовно от 
1989 година. 

Още нещо бих добавил. 
През 1998 година в родния 
ми град Тараклия поло-
жих основите на творче-
ския клуб «Вдъхновение», 
който и до ден днешен съ-
ществува към общинска-
та публична библиотека. 
С членовете му и моите 
съграждани проведохме 
десетки литературно-му-
зикални и фото- и худо-
жествениизложби. 

През ноември  2008  го-
дина по моя инициатива в 
библиотеката на Народно 
читалище «Славянска бе-
седа»  в София бе създаден  
литературен клуб «Заед-
но». Творчески личности, 
които идваха на сбирките, 
ми оказаха доверие да го 
оглавя. В началото идея-
та ми беше да разказвам 
за бесарабската българ-
ска култура, в частност, 
българската бесарабска 

литература. Но идваха на 
срещите в клуб «Заедно»  
творци на словото и на 
четката, културни дейци, 
не само от България, от 
Молдова и Украйна, но и 
от Западните покрайнини 
в Сърбия, от Македония.

Кръгът на участващите 
в сбирките се разширява-
ше и се наложи да изби-
раме теми, интересни за 
всички, дошли в библио-
теката, която ни предоста-
вяше рядката възможност 
за творчески срещи и изя-
ви. Така, че виждате нещо, 
което съм правил преди 
години там, което в друго 
време в България правя 
сега в Молдова. 

 За духовните ми прия-
тели и за моята България,  
за предопределената ми 
съдба и за българския ген 
ли!?

 Преди 20 години се 
запознах с братята Мир-
чо и Иван Сливенски от 
София.  Това стана в род-
ната ми Тараклия. А през 
август 1989 година за пър-
ви път посетих България,  
а с Мирчо още повече се 
сприятелихме и станахме 
като «духовни близнаци».

 Мечтата ми да се 
«влея» в България стана 
реалност. За тези години 
десетки пъти съм посеща-
вал земята на моите деди. 
Бил съм като турист, за да 
я опозная и обикна. Като 
фотограф, направил съм 
много изложби в страна-
та, издал съм и две кни-
ги: едната – във Велико 
Търново,  другата – вече в 
електронен вариант – във 
Варна. 

 Много съм щастлив, 
че имам възможността да 
живея и да се реализирам 
тук, творчески като поет, 
фотограф, журналист и  
общественик.

 Преди идването ми в 
България не съм допускал 
в моето подсъзнание, че 
българският ми корен ще 
вземе превес над всичко. 
Словото и снимката са 
станали съдба в моя твор-
чески подвижнически жи-
вот. 

 Аз съм щастлив и горд, 
че живея и творя – тук и 
сега в България. Всичко 
тук ме окриля и ми дава 
живителна сила. Какво 
по-хубаво от това, да се 
чувстваш нужен и поле-
зен, да бъдеш сред духов-
ни приятели и всеки миг 
да носиш достойно гена и 
името българин. 

 ДИМИТЪР  
БОРИМЕЧКОВ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
събиране на оферти с обява

Обект на поръчката: ,,Обучение на персонал за изпълнението 
на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие 

на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“, Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНО-
СТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, с две обособени позиции:
- Обособена позиция 1 – обучение по Проект BG05M9OP001-1.059-0002 
“Достъп до заетост за търсещите работа, неактивните и трайно без-
работни лица в Община Балчик” за придобиване на професионал-
на квалификация по Професия: „Работник в озеленяването“, код: 
622030, Специалност: „Озеленяване и цветарство“, код: 6220301 и по 
Професия : „Помощник пътен строител“, код: 582090, Специалност: 
„Пътища,магистрали и съоръжения“, код: 5820901
- Обособена позиция 2 – обучение по Проект BG05M9OP001-2.037-0002 
„Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност 
за заетост в Община Балчик“ за придобиване на професионална квали-
фикация 2-ра степен за част от професия: „Болногледач“ 723020, спе-
циалност „Здравни грижи“, код 7230201. ’’
Номер обществена поръчка в АОП: 9095740
За въпроси и допълнителна информация:   Диана Костова - 0579 71065
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респек-
тивно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 
6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: 
Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

 Интересно нещо е човекът. Животът и съдбата му са предопределени, но 
той живее и се бори с какво ли не и с кого ли не, но въпреки всичко - побеждава, 
върви само напред и гледа в своето бъдеще.
 Пише ли, пише. За да бъде чут, разбран - тук и сега.
 Да остави частица от себе си. Какво ли иска? Само малко внимание, глътка 
въздух, една слънчева усмивка…
 Човекът в милиарди пъти повторен. И от тях аз съм една душичка…
 Ако обичате, моля, тези редове са за Вас... 
 И с Вас е Димитър Боримечков

 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

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

ВНИМАНИЕ!

Балчишка музикална звез-
да изгря над полския град 
Киелце! Това е Гюнер Ру-
шен /GUNER RUSHEN/, 
роден в Балчик и учил в 
ОУ “Антим I “ Балчик до 
4 клас. После родителите 
му заминават като търго-
вци в Полша и сега той 
е в 10 гимназиален клас. 
Има по-голям женен брат 
с дете. Желанието на Гю-
нер Рушен е след като 
завърши гимназия да учи 
висша музикална акаде-
мия. Още отсега свири на 

китара, пиано и барабани. 
Пее благотворително, пе-
чели конкурси и участва 
в различни концерти като 
представя български, тур-
ски, цигански и полски 
песни, най-често фолк-
лор. Песента в този клип 
е негова, авторска. Клипът 
е сниман от негов приятел 
поляк.
Можем само да се гор-
деем с визията и таланта 
на нашия съгражданин. 
Пожелаваме му успехи 
в училище и на музикал-

ното поприще, което е 
завоювал с желание и ен-
тусиазъм - научаваме от 
г-жа Марияна Инджева, 
ст.специалист по етниче-
ските въпроси в Община 
Балчик. Честита да му е 
Новата 2020 г.!

https://youtu.be/-
k3tTeM0egk  Достъп до 
You Tube , за да видите 

клипа и чуете превъз-
ходната песен на Гюнер 

Рушен


