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„Книгата е писателят, кой-
то я пише, картината е ху-
дожникът, който я рисува. 
Не можеш да се скриеш 
зад това, което правиш.” – 
твърди една изявена наша 
критичка и продължава, 
че така е и с градовете. 
И наистина колко много 
е рисуван нашият град 
Балчик, защото творците 
– художници са с широко 
отворени очи към неговата 
самобитна хубост, към из-
обилието от изкушения за 
техните погледи, за техни-
те чувства, за техните спо-
собности да видят, оценят, 
да почувстват красотата, 
да усетят радостта от оно-
ва, което виждат, от онова, 
което обикновените хора, 
завладени от ежедневието 
и решаването на битовото 
си съществуване са поза-
гърбили.
Тези мисли неволно из-
никват след откриването 
на една изложба. Група 
художници, участници в 
един от многобройните 
пленери, провеждани в 
нашия град, показаха кар-
тините си, вдъхновени от 
очарованието на Балчик. 

Георги Андонов, Румяна 
Русинова, Ангел Гаджев, 
Радослав Нейчев, Кирил 
Навущаров, Антон Ан-
тонов изложиха своите 
произведения, резултат от 
проведения през пролетта 
пленер. 21 картини ук-
расиха една от залите на 
нашата галерия и показаха 
колко способни да бъдат, 
разнообразни по стил и 
майсторство, могат и са  
тези участници, вдъхно-
вени от морето, от белите 
хълмове, от малките улич-
ки, от Двореца, от онова, 
което прави нашия град 
толкова привлекателен 
за хората на изкуството, 
за хората с широк поглед 
към интересното, към раз-
личното, към онова, което 
вълнува душата. 
Платната на художници-
те, участници в пленера, 
изненадват с творческо 
разнообразие – всеки от 
тях е почувствал и усетил 
Балчик по своему.
 „Тиха вечер” на К. Наву-
щаров грабва вниманието 
– масата с чашите и при-
борите ни карат да усетим 
присъствието на хората, 

стояли и разговаряли там. 
А портретите „Мечтателя” 
и „Конника” говорят за 
интересите и душевността 
на художника, за способ-
ността му да бъде толкова 
различен.
Модерен и труден за раз-
биране, ако не се вгледаш 
внимателно, продължи-
телно и не мислиш доста-
тъчно, е Радослав Нейчев 
с неговото „Безвремие”. 
А колко грабваща окото и 
съзнанието е рибата на А. 
Антонов, първата картина 
в изложбата, която сякаш 
те предупреждава да гле-
даш внимателно и повече 
да анализираш.
Румяна Райчева ни прена-
ся в празниците, с които 
се гордеем и през зимата 
и през лятото. Любителят 
на живописта не ще може 
дълго време да се откъсне 
от четирите пейзажа на 
Ангел Гаджев – най-до-
брото, най-майсторското, 
най-запомнящото се виж-
дане на града ни, на оно-
ва, което го прави муза на 
художниците. Неволно си 
спомням една картина на 
Светлин Русев /вечна му 

памет/ - въже с изпрани 
няколко дрешки, за които 
все си мислех, че са разве-
ти от волния добруджан-
ски вятър.
За изложените картини и 
техните създатели гово-
ри Силви Басева, един от 
основоположниците на 
пленера, а откриването на 
изложбата, с кратко слово, 
направи Радостина Енче-
ва, директор на ИМ Бал-
чик. Присъстваха малко 
любители на истинското 
изкуство, причина за кое-
то е навярно гала концер-
тът на МХФ „Черноморски 
звуци”, който вървеше на 
градския площад. Вярвам, 
че хората, балчиклии и 
гости, които се интересу-
ват от изкуството на четка-
та, ще посетят изложбата 
и ще изпитат удовлетворе-
ние и разбиране, че худож-
ниците имат свое виждане 
за красотата, свое усещане 
за нея. В това е магията на 
изкуството – вълшебен 
начин за пресъздаване на 
преживявания и вижда-
ния, толкова необятни, 
колкото е необятен светът.

Мария АНДРЕЕВА

За изложбата с 
вдъхновения от пленера 

„Художници, Балчик, 
Любов”

 Радостина Енчева, директор на ИМ Балчик и Силви Басева, основоположник на пленера „Художни-
ци, Балчик, Любов“ 

Ученик от Балчик с награда за 
проявено благородство

15-годишният Мартин 
Кръстев от Балчик е един 
от 20-те носители на на-
ционалните младежки на-
гради за проявено благо-
родство за 2018 г.
Церемонията по връчва-
нето им се състоя днес, 
като домакин на награж-
даването беше Симеон 
Сакскобургготски в дворе-
ца “Врана”.
Националната младежка 
награда е създадена през 
2017 г., за да отличи по 
специален начин благо-
родството, сътворено от 
деца и млади хора и за 
да подчертае доблестта, 
която младите в България 
носят.

Учредители на наградата 
са фондация „Фехтовална 
Академия Васил Етро-
полски“, Малтийски ор-
ден – България, фондация 
“Българска памет – братя 
Диневи, Офелия Кънева, 
Янко Кръндаров, Васил 
Етрополски и Държавна 
агенция за закрила на де-
тето.
Преди церемонията по 
връчването на наградите 
се проведе турнир по фех-
товка под надслов “Благо-
родство и доблест”, орга-
низиран от „Фехтовална 
Академия Васил Етропол-
ски“ и посветен на 81-та 
годишнина от рождението 
на Н.В. Симеон II.

15-годишният Мартин 
Кръстев от Балчик е ини-
циатор на детския фести-
вал „Пясъчни творения”, 
който събира деца от раз-
лични градове и държави, 
които обичат да творят. 
Целите на фестивала са 
децата да работят сред 
природата, с естествени 
материали, и да разкрият 
своя талант.
Тази година предстои 
фестивалът да се прове-
де за трети пореден път. 
Той допринася за култур-
ния живот в Балчик като 
утвърждава и защитава 
прозвището на общината – 
Фестивален град на Балка-
ните. Снимка: offnews.bg

Балчик посрещна гости от Румъния по 
европроект за трансгранично сътрудничество

В Балчик приключи трид-
невен семинар на тема 
„Интелигентно развитие 
и сътрудничество на тран-
сграничните черноморски 
общности“. Форумът е в 
рамките на проект „Мрежа 
за интелигентно сътрудни-
чество на черноморските 
общности в трансграничния 
регион“, изпълняван от об-
щините Балчик и Наводари, 
Румъния. По време на три-

дневната среща представи-
тели на града-домакин, на 
общините Каварна и Ша-
бла, неправителствени ор-
ганизации и сдружения от 
Констанца, Наводари, Ман-
галия и Ефория споделиха 
опит и добри практики и 
инструменти в управление-
то и сътрудничеството.
В дискусиите участва Кра-
симир Николов - зам.-об-
ластен управител на област 

Добрич, който обобщи 
ползите от срещата: „Пре-
кият контакт между пред-
ставителите на отделните 
общини е възможност за 
бъдещо партниране и съв-
местни действия, така че 
още по-добре да бъдат сти-
мулирани малките общини 
от двете области, да раз-
виват своите идеи в името 
на по-доброто бъдеще на 
региона.“
Координаторът на проекта 
Божанка Добрева обърна 
внимание, че всяка общи-
на има своите приоритети, 
но задача на участниците 
във форума е в проектите 
за развитие да се мисли в 
рамките на шестте общини 
от трансграничния регион.
„Една от основните дей-
ности в рамките на про-
екта е разработването на 
съвместна стратегия за 
териториално развитие на 
Черноморските общности. 

Целта на тази стратегия е 
да бъде едно полезно до-
пълнение към местните 
документи за стратегиче-
ско планиране и развитие. 
Целта е тя да идентифици-
ра тези сфери, в които мо-
жем да се кооперираме и 
използвайки модела на до-
брите европейски практики 
за съвместно териториално 
развитие, нашият район 
да стане по-привлекателен 
за инвестиции и по-добро 
място за живеене.“ – доба-
ви Добрева.
На този етап на проекта са 
сключени всички договори 
и публични събития. Вече 
месец в община Балчик ра-
боти софтуер за нуждите на 
дирекция „Местни данъци 
и такси“. Предстои да бъде 
закупена офис техника, за-
ложена в проекта.
Домакин на следващите два 
семинара ще бъде румън-
ската община Наводари.

Какъв човек живее сред нас!

Христо Александров Га-
врилов е роден на 25 фев-

руари 1928 
г. в село 
Фрекацей, 
Тулчанско/ 
С е в е р н а 
Добруджа, 
Румъния/. 
Независи-
мо че учи 
в румън-
ско учили-
ще до 11 
години и 
половина, 
под влия-
нието на 
н е го в и т е 
родители 
и обкръ-
жението в 
селището, 
с преоб-
ладаващо 
българско 
население, 
той от дете 
е закърмен 

с богатите житейски тра-

диции и фолклорно на-
следство на нашия народ. 
 Заедно със семейството 
си и съселяните си бъл-
гари, преживява трудните 
години на „изселването” 
по силата на Крайовския 
договор, 1940 г.
 Надарен с изключително 
добра памет,на 85 – го-
дишна възраст, Христо 
Гаврилов записва споме-
ните си и чрез книгата 
„По пътеките на споме-
ните” читателят става 
съпричастен на събития, 
свързани с историята на 
Добруджа /Северна и 
Южна/ и на откровения 
разказ на автора, изпъл-
нен с много драматизъм, 
емоционални преживява-
ния и поучителен опти-
мизъм за събития в не-
говата и на съпругата му 
фамилии.

Мария ДОБРЕВА 
фондация „ Вигория”

На 14.06.2018 година 
от 10 часа,в Пенсио-
нерския клуб на село 
Дропла,общ.Балчик,  ще 
се проведе парти-кок-
тейл по повод 90- го-
дишния юбилей на дъл-
гогодишния самодеец 
г-н Христо Александров 
Гаврилов и представяне 
на неговата книга „По 
пътеките на спомени-
те“.


