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Преследван от чужди, 
доубит от свои, но помнен и 

тачен от добруджанци

Г-н Николай Ангелов, кмет на Община Балчик, откри Събора на преселение-
то - Съхранена българщина, който се организира от Сдружение „Българско на-
следство“ Балчик, след одобрен проект на  МИГ „Балчик-Ген.Тошево“. Наред 
със Събора на преселението вървяха конференции от научния форум „Българско 
наследство“ и литературни дискусии от 25 - 28 август 2021 г. с общо над 700 учас-
тници в различните събития.                                             Фото: Кольо ГАНЧЕВ

Първата конференция от 
VII Международен форум 
„Българско наследство“ 
– СЪБОР НА ПРЕСЕЛЕ-
НИЕТО – СЪХРАНЕНА 
БЪЛГАРЩИНА,  гр.Бал-
чик- с.Дъбовик, проведена 
на 25 август т.г., премина 
под формата на литера-
турна дискусия, посвете-
на на личността на Яни 
Калиакренски. Известни-
ят писател и журналист 
от началото на XX век, 
беше представен от Ата-
нас Димитров. Будителят, 
известен като АтаДим, 
организира много родо-
любиви инициативи в 
родния Каварненски край. 
Той поддържа страницата 
на Вяра и Дело, в издава-
ния от него Бюлетин на 
II Каварненска енория на 
храм „Св. ВМЧК Георги“. 
Освен автор в Християн-
ство.бг и администратор 
на страницата на сайта, 
АтаДим поддържа и своя 
рубрика за поезия “Ата-
дим-ки”. 
Представеният Яни Па-
рашкевов Хаджиянев, 
с псевдоним - Яни Ка-
лиакренски, е български 
писател и журналист, об-
ществен, културен и теа-
трален деец, редактор на 
вестници и списания, кой-
то е роден на 12.01.1898 
г. в Каварна, в заможно 
семейство на баща ма-
нифактурист. Като малък 
свири на флейта, а брат му 
и сестрите му на цигулка и 
пиано. Прекъсва образова-
нието си в гимназията, за 
да се запише доброволец 
в Първата световна война 
през 1918 год. След края 
на войната, Яни завършва 
гимназията в Кюстендил, 
а през 1921 год. заминава, 
въпреки волята на баща 
си, за Виена, където да учи 
драматургия. Една година 
по-късно баща му умира и 
Яни е принуден да прекъс-
не обучението си във 
Виена, поради липса на 
средства. Незавършилият 
драматург поема семейна-

та мелница, но тя фалира 
скоро, заради неговата не-
опитност. Именно по това 
време стъпва на литера-
турния подиум. Става ре-
дактор на в. „Ново един-
ство“ /а в последствие и на 
вестниците „Единство“, 
„Добруджански глас“, 
на списанията „Поле“ и 
„Златна Добруджа“/. Пише 
разкази, които публикува 
във вестника. Радетел е за 
Свободна Добруджа, която 
отстоява с журналисти-
ческото си и писателско 
перо. Яни Калиакренски 
е основател и участник в 
създаването и запазването 
на много български про-
светни и културни инсти-
туции в окупираната от 
румънската власт Южна 
Добруджа. Арестуван е 
многократно от румънска-
та полиция, а вестникът му 
е бил спиран от цензурата. 
Осъден е от румънския 
военен съд за шпионаж на 
три години затвор, въпре-
ки пламенната защита на 
Дора Габе. След обжалва-
не пред касационния съд, 
присъдата е намалена на 
две години. На 8-ми срещу 
9-ти септември 1944 год. 
изчезва безследно и дори 
постфактум не бива изда-
дена присъда за предпола-
гаемото му убийство. Не 
се знае и къде е погребан.
 По това време на преврата 

от 1944 год. е унищожена 
голяма част от българ-
ската интелигенция. 29 
човека, сред които и Яни 
Калиакренски, Димитър 
Талев и Богдан Филов, са 
изключени от Съюза на 
българските писатели, а 
книгите им са иззети от 
всички библиотеки. Освен 
на този съюз, Яни Хаджи-
янев е бил член и на Съю-
за на историците и този на 
провинциалните журна-
листи. Автор е и на чети-
ри книги: сборник разкази 
„Смехът на Добруджа“, 
повестта „Суша“, „Добру-
джанци“ /сборник със 17 
разказа/ и на романа „Ле-
генда за 40-те калиакрен-
ски девойки“, като само 
последната излиза в Бъл-
гария, а останалите три в 
Румъния. 
Тандемът Атанас Дими-
тров - АтаДим и изве-
стният наш художник и 
карикатурист Любомир 
Михайлов, успява да 
преиздаде две от книги-
те на Яни Калиакренски 
– „Суша“ и „Добруджан-
ци“. „С Наско работихме 
безвъзмездно, защото така 
трябва“, разказа Любомир 
Михайлов, който е илю-
стратор на преиздадените 
произведения. „Не илю-
стрирах текста, а чувство-
то, което той предизвика в 
мен. Изображението тоест, 

не съответства на думите, 
а чрез метафора или друго 
изразно средство, отразява 
моето усещане“, допълни 
той. „Запазихме макси-
мално вида на кориците 
на преиздадените книги, 
а текста приведохме в 
съвременния правопис“, 
сподели АтаДим, на ко-
гото принадлежи идеята, 
съставителството и изда-
ването. Двете преиздаде-
ни книги са предоставени 
безвъзмездно на всички 
читалища и регионални 
библиотеки в областите 
Добрич и Силистра. 
Незнайно къде погребани-
ят родолюбец Яне Калиа-
кренски, останал без кръст 
над главата, някъде из „ве-
ликата безкръстна гробни-
ца“, както самият той на-
рича Добруджа в „Суша“,  
ще се помни и тачи от 
будните добруджанци. 
Когато водата отмине, ос-
тава пясъкът – са също 
думи на автора от края на 
повестта, а „Яни Калиа-
кренски е една песъчинка, 
за която да се грижим да 
не потъва“, беше въздей-
стващия финал на Атанас 
Димитров – АтаДим, с 
който беше закрита кон-
ференцията, проведена в 
Културно-информацион-
ния център „Мелницата” 
Балчик. 

Натали НИКОЛ

Г-жа Маруся костова, председател на Сдружение „Българско наследство“ Балчик, България, г-н Атанас 
Димитров - АтаДим, общественик и издател и г-н Любомир Михайлов, илюстратор, по време на лите-
ратурната дискусия, посветена на емблематичния писател и журналист от началото на мин.век - Яни 
Калиакренски.                                                                                                                          Фото: Кольо ГАНЧЕВ

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, 
частна общинска собственост

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета 
с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС–Балчик, Решения № 357/02.07.2021 год., № 
356/02.07.2021г., № 592/13.06.2019 г., № 593/13.06.2019 г. на Общински съвет Бал-

чик във връзка със Заповед № 976/09.08.2021. г. на Кмета на Община Балчик. 
       ОБЯВЯВА 

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска 
собственост, както следва:   

       1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІ, кв. 1 по ПУП на град Балчик, община Бал-
чик,  представляващ ПИ № 02508.55.52 по кадастралната карта на градБалчик, с площ 984.00 м2, при 
начална цена за провеждане на търга 24 710.00 лева  /двадесет и четири хиляди седемстотин и десет 
лева/ без ДДС.
       2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Бал-
чик,  представляващ ПИ № 02508.74.245 по кадастралната карта на градБалчик с площ 425.00 м2, при 
начална цена за провеждане на търга 10 723.00 лева  /десет хиляди седемстотин двадесет и три лева/ 
без ДДС.
    3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІХ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Бал-
чик,  представляващ ПИ № 02508.74.289 по кадастралната карта на градБалчик  с площ 446.00 м2, при 
начална цена за провеждане на търга 9 812.00 лева  /девет хиляди осемстотин и дванадесет  лева/ без 
ДДС.
       4.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ Х, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Бал-
чик,  представляващ ПИ № 02508.74.290 по кадастралната карта на градБалчик  с площ 437.00 м2, при 
начална цена за провеждане на търга 9 614.00 лева  /девет хиляди шестстотин и четиринадесет лева/ 
без ДДС.
        Търгът ще се проведе на 14.09.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 
септември”  № 6.
       Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 30.08.2021 г. до 13.09.2021 г. на касата на 
ОбА - Балчик.
       Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посоченав тръжните 
книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 13.09.2021 г.
       Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до16.00 ч. на  
13.09.2021 г. информационния център на Община Балчик. 

 За справки : тел. 0579 7-10-41 М.Караиванова, Й.Денева

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +»
Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 
23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик» по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд:
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуж-

даещи се лица с увреждания и възрастни хора
- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.
ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
- Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване.
- Лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез 
законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в 
общината  - бенефициент по проекта. СРОК ДО 07.09.2021 г. ВКЛ.
Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.
ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО - СОЦИАЛНИ УСЛУ-
ГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.
    Кандидатите за Предоставяне на услугата „Патронажна грижа +» за длъжностите  „Домашен 
чистач/санитар», по проекта подават заявление по образец лично  (Приложение № 2), по настоящ 
адрес в общината - бенефициент по проекта.
  Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие 
на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучи-
телен курс). СРОК ДО 07.09.2021 Г. ВКЛ.
    Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за 
длъжностите „Медицински.специалист» и „Психолог» по проекта подават заявление по образец 
лично (Приложение № 3),  по настоящ адрес в общината - бенефициент по проекта, като прилагат 
към него документ за специалист. СРОК ДО 07.09.2021 Г. ВКЛ.
На лицата подали заявления в Община  Балчик  за  ползване на услуга „Патронажна грижа +»  се 
изготвя  индивидуална оценка на потребностите от подкрепа от специалист на Община Балчик, 
след което се извършва оценка за подбор на потребителите на базата на компоненти, включени във 
формуляра за оценка на потребностите  от социалната услуга. Ще бъдат класирани 47 потребители 
на почасови здравно-социални услуги.
С подалите заявления за работа ще се проведе интервю след като е осъществено класирането на 
потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите 
ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор домашни чистачи/санитари, които 
трябва да полагат почасови грижи за потребителите.
С одобрените кандидати за работа като медицински специалист и психолог ще се сключи договор 
за почасови услуги.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:
•  Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки заболявания и увреждания и самотно 
живеещи хора, чийто самообслужване е невъзможно
• Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за 
обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепена ре интеграция в случаи-
те, в които услугата е предоставена на лица изведени от специализирана институция.

 За контакти: тел. 0579 73698; 0895 554028                                                      
Ръководител на проекта  - Нели Иванова


