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Плътността на чувствата в 
поезия ще представи в 

Балчик Дима Дюлгярова 
с нейната поетична 
версия за щастието 

„И в мен покълва смисълът“

Бях чела няколко поетич-
ни творби на Дима Дюл-
гярова през годините. 
Харесваха ми, но, нали 
знаете – една творба не 
ти дава поглед върху ли-
чността на поета. Сега 
видях една личност в ця-
лост – с „И в мен покълва 
смисълът“.
Вече познавам непозна-
тата Дима Дюлгярова. 
Защото да познаваш ня-
кого е въпрос не на био-
графия, не на битови раз-
говори, не на физически 
данни (а Дима е хубава 
на всичкото отгоре!). 
Познаването е въпрос на 
чувства. А при Дима в 
стихосбирката й чувства-
та са в плътност.
Мислех си, че вече няма 
да срещна поезия, която 
в непредвидими слова 
ще ми разкаже за щасти-
ето на чувстващия човек. 
И неговото нещастие. 
Щастливо нещастие носи 
в тялото си този, за кого-
то животът е чувства. Те 
са болезнени, дори кога-
то съзвездия решат коси-
те ти, когато крачиш там, 
„където небето е земя“, 
където нечии очи – „два 
въглена горещи“ – те из-
гарят „наяве и насън“.
Поетиката на „И в мен 
покълва смисълът“ не 
те кара да следиш ритъ-
ма на стихосложението 
или точността на рима-
та. Ритъмът и римата 
са щастливо подчинени 
на чувството, което пък 
гради образи и сюже-
ти. Да, сюжети, дарени 
със смисъл. На моменти 
в стиха виждаш сцена, 
движение, път, природа. 
Това е до голяма степен 
в стила на онази „пред-

метна поезия“, тръг-
нала като традиция от 
прекрасните стихове на 
Атанас Далчев, преми-
нала през Вапцаров и 
Валери Петров, та стига 
до най-добрите образци 
на младата съвременна 
лирика. Чувството е ви-
зуално подкрепено, а не е 
заявен изблик на емоции. 
Така се запомня и може 
да се съпреживее в най-
неочакван момент, кога-
то срещнеш в живота си 
нещо, напомнящо ти за 
фраза или стих от Дима 
Дюлгярова.
Стихосбирката, първа 
доколкото знам, на Дима 
ще пасне като четиво и на 

по-рефлективните, и на 
по-интелектуалните лю-
бители на мереното сло-
во. Нито за миг не попа-
даш в елементаризиране 
на образността, липсват 
познатите клишета и осо-
бено онова, което най-
често ме дразни у неуме-
лото перо – заявяването 
на изживяването. С тази 
поезия чувстваш това, 
което ти си изживял или 
за което мечтаеш с една 
мъдра и искрена образ-
ност, видяна и преминала 
през ума и сърцето.
Най-важното чувство за 
човека – влюбеността, 
намира прослава! За щас-
тието да си влюбен – спо-
делено или не, сега или 
вчера, на дневна светлина 
или нощем, с другия или 
с мислите си – това е в 
тази поезия опоетизира-
но, при това с образност 

и в стих, който те грабва с 
първия стих и те води до 
поантата уверено, логич-
но и вълнуващо.
Чудех се, когато прочетох 
последния стих на кни-
гата, с какво настроение 
оставам – весело, тъжно, 
меланхолично … Нали в 
днешно време много се 
плашим да не заплачем, 
все искаме слабостта да 
не ни личи. Успокоих се 
бързо. Думите и образи-
те на Дима ми бяха дали 
смисъл в деня, защото ме 
дариха с вълнение, бяха 
ми напомнили да не бя-
гам от чувствата си, за-
щото те са богатството на 
всяка душа. Без тях човек 
си остава биология. А не 
това е смисълът на зем-
ното съществуване, нали!
Веселина ВЕЛЧЕВА
В. ”Време” гр. Панагю-
рище

Двойно злато за 
Преслав Вълев от 

Балчик на Шампионата 
по лека атлетика

Страхотен резултат и 
начало на тазгодиш-
ния сезон за атлетите 
на балчишката силова 
школа в леката атлети-
ка. Преслав Вълев от 
СКЛА “Черно море – 
2005” постигна двойно 
злато в дисциплините 
чук и диск. Общо шест 
атлета завоюваха двой-
ни шампионски титли 
от Националното пър-
венство за момичета и 
момчета под 16 г., което 
се проведе през уикенда 
(11 и 12 юли) в София. 
От тях трима са с по три 
титли.
Лъчезар Вълчев се оки-
чи с три златни медала 
– на 100 м с пр., скок 
на дължинана и в ща-
фетата 4х100 м. С тит-
лата на 4х100 м , троен 
шампион е още един 
представител на Раз-
град – Христофор Бо-

жанов. Преди това той 
направи дубъл на 400 м 
и 800 м – със съответно 
постижения от 53.11 сек 
и 2:07.20 мин.
При момчетата имаше 
още двама атлети, кои-
то два пъти се качиха 
на най-високото стъ-
пало на стълбичката за 
награждаване – Георги 
Ганджулов (Рилски ат-
лет-Самоков) и Пре-
слав Вълев (Черно море 
2005-Балчик). Ганджу-
лов защити реномето си 
на най-бързия във въз-
растта, след като спече-
ли финалите на 100 м и 
200 м. В късия спринт 
той даде време от 11.43 
сек, а на 200 м – 23.27 
сек.
Балчиклията се наложи 
в хвърлянето на чук и в 
мятането на диск. Той 
прати чука на 71.30 м, а 
диска – на 43.78 м.

При момичетата, Пла-
мена Чакърова от СКЛА 
Ботев-Пловдив заслу-
жи три златни медала 
– от 100 м с пр., скок 
дължина и от 4х100м. 
Хърделите тя премина 
за 15.27 сек, а в скока се 
приземи на 5.31 м. Заед-
но със съотборничките 
си Петя Бозукова, Ра-
дина Величкова и Мар-
гарита Костадинова 
спечелиха щафетното 
бягане с 51.33 сек.
Всички титли в хвърля-
ния при момичетата пък 
бяха за Дунав-Русе. Ния 
Петрова осигури побе-
дите в копието (34.95 
м) и тласкането на гюле 
(12.30 м), а Деница Мо-
нева метна диска на 
32.09 м за златото.

Източник: bgathletic.
com / снимка: СКЛА 
“Черно море-2005”

Бавно пада нощта – и навън, и в очите.
Заваля самота! Заваля безразличие!
Вместо огън и жар – тъпа болка в гърдите,
само няма печал и бездушно приличие.
Нито страх, нито мъст. Само спомен във бяло.
Тишина заваля – тишината от рая
с нецелунати устни, с недокоснато тяло
бавно махна с ръка и…
Изчезна в безкрая!
Нито стон, нито вик. Само душно пространство
и парче от небе, под което аз крача
с неуверени стъпки. От вълшебно пиянство
заваляха звезди в тържеството на здрача
и запяха щурци, в хор нечуван доскоро.
Но защо ме боли от щастливите звуци?
Няма радост и плам. Само сляпа умора
натежала над мен и самотните улици.
Заръмя ситен дъжд! Не навън, а в очите!
Заваля самота!
Заваля безразличие!

Дима ДЮЛГЯРОВА Община Балчик изпълнява Проект “ Подобряване достъпа до социални ус-
луги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик”, финансиран 
по процедура BG05M9OP001-2.037 МИГ Балчик - Генерал Тошево – Мярка 
19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възмож-
ности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност 
за заетост“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на 
МИГ „Балчик – Генерал Тошево“, Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“2014-2020. 
Основната цел на проекта е да бъдат предоставени социални и здравни ус-
луги в домашна среда за възрастни в риск и с увреждания. Чрез изпълнение 
на заложените дейности ще бъде:
- насърчавано участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата 
активност на членовете на семейства, които не работят, за да се грижат за 
лица с увреждания и в риск. 
- подобряване достъпа до услуги за кариерно развитие и на хората с увреж-
дания, с право на работа, чрез повишаване мотивацията им за независим 
и самостоятелен начин на живот, и предоставяне на равни възможности за 
заетост и интеграция на пазара на труда
Основните дейности по проекта са: 
- Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване учас-
тието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на 
семейства /възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреж-
дания/
- Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хо-
рата с увреждания в трудоспособна възраст чрез интегрирани комплексни 
мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;
- Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. 
чрез целеви действия, насочени към уязвими групи.
За изпълнение на дейностите по проекта са назначени 15 болногледачи, 
които предоставят грижи в домовете на 36 потребители на услугата „Бол-
ногледач“. Определени са психолог и медицински специалист. За предоста-
вянето на здравни грижи в дома на потребителите на услуги бе закупено 
преносимо оборудване, включващо лекарска чанта (оборудвана), портати-
вен ехограф с цветен доплер, дефибрилатор, ЕКГ апарат, пациентен мони-
тор, хидравлична количко-носилка и други.


