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Одобрен е за финан-
сиране проект на Общи-
на Балчик “Да протег-
нем ръка за помощ“ по
Оперативна  програма
„Развитие на човешките
ресурси“, Схема за пре-
доставяне на безвъзме-
здна финансова помощ:
BG051PO001-5.1.04„ПО-
МОЩ  В  ДОМА”

Общата цел на проек-
та е създаване на устой-
чив модел на територи-
ята на Община Балчик
за осигуряване на дос-
тоен живот и предоста-
вяне на услуги в дома-
шна среда на хора, кои-
то  са  в  частична  или
пълна невъзможност за
самообслужване, и са в

риск от социална изола-
ция, а специфичните це-
ли  -  утвърждаване  на
модел за предоставяне
на  услуги  в  домашна
среда и  тяхното разгръ-
щане на територията на
Община  Балчик,  чрез
създаване на  Звено за
услуги към  „Домашен
социален  патронаж”  и
създаване  на  работни
места в сектора на соци-
алната икономика и оси-
гуряване на възможност
за преодоляване на бед-
ността за безработни ли-
ца в  Община Балчик.

Основните  дейности
включват: подбор и на-
емане  на  персонал  на
трудов договор в звено-

то за услуги в домашна
среда; обучение на пер-
сонала;  информиране,
консултиране и подбор
на кандидат-потребите-
лите на социалните ус-
луги,  предоставяни  по
Проекта на територията
на Община Балчик; пре-
доставяне на нуждаещи
се лица на почасови со-
циални  услуги:лична
помощ,  комунално-би-
тови дейности, оказване
на съдействие и подкре-
па за социалното вклю-
чване; популяризиране
на проекта.

За изпълнение на дей-
ностите по Проекта “Да
протегнем  ръка  за  по-
мощ“ към Домашен со-

циален патронаж ще се
създаде звено, в което-
ще  бъдат  назначени  9
лица за оказване на ли-
чна помощ,  10  за из-
пълнение  на  комунал-
но-битови дейности и 1
-за оказване на съдейст-
вие и подкрепа за соци-
алното включване. В за-
висимост от нуждите на
определените 50 потре-
бители те ще изпълняват
по график почасови со-
циални  услуги,  според
тяхното назначение.

Периодът на предос-
тавяне на услугите е 12
месеца.

Одобрената стойност
на  проектното  предло-
жение е 136 085,00 лева.

Æåëàíèåòî íè
äà çàïàçèì ñëúíöåòî

Във времето, когато лято-
то все още пари под краката
ни, но есенният вятър вече
търкаля листата по улиците,
в залите на Художествена-
та галерия в Балчик се отк-
ри изложба на художници
от гр.Галац/Румъния/

Едно събитие, планирано
още преди време, се осъще-
стви, внесе своето очарова-
ние и сантимент. Водени от
доайенът си Георге Андре-
еску, художник с над пове-
че от 100 изложби, сред ко-
ито  в  Италия,  Германия,
Франция, Белгия и др.

На  откриването  проф.
Павел Шошара  /Букурещ/
сподели удоволствието си
от изложбата, нашия град
и  приятелските  отноше-
ния,  характера на общата
ни  балканска култура.

В изложбата са предста-
вени 10 автори с различен
натюрел и възприемане на
света около нас. От изящ-
ното и спокойно живопис-
ване на Давид Сава до ди-
намиката на Йоан Тудор.

Всъщност Давид  Сава
представя  четири  платна
,внушителни по  размер,в
които прецизният рисунък
и  импресионистичното
усещане  е  главният  ак-
цент.От тях лъха премере-
ност и прецизност, харак-
терна  за  един вроден  ев-
ропеизъм.  Стилистиката

на живописта му, опреде-
лена  в  пейзажния  жанр,
внася определена светли-
на и  настроение в  експо-
зицията.На другия фокус е
Йоан Тудор ,при който наст-
роението и динамиката експ-
лодират в червено и жълто.

По време на изказване-
то си проф.  Павел Шоша-
ра определи, че в тези кар-
тини се оглеждат характер-
ните   стилистични разли-
чия и особености на  всич-
ки жанрове и течения в жи-
вописта.Разликата  е меж-
ду характерите,начина  на
решаване  на  визуалните
проблеми в платното. В тях
се  оглежда нашето присъ-
ствие на Балканите, с тем-
перамента и колорита   на
багрите, дошли  от    слън-
цето, отразено в картини-
те на  Давид Сава,  напра-
вени като че ли с лекота им-
пресионистични    творби,
показващи  овладяването
на  пространството  и  изя-
щество в рисунъка на ху-
дожника. Няма съмнение,
тези  работи  внасят  своя
свежест  и  авторитет  в
сбирката.  Съпоставени  с
експресивните  неща  на
Йон Тудор  ,те носят  спо-
койствие и топлина в екс-
позицията. Динамиката на
съвременното  ни  битие
обаче е отразена в карти-
ните на Йоан Тудор. Тези

достатъчно големи по фор-
мат и  експресивни по съ-
държание  творби  преда-
ват модерния поглед на съ-
временника ни,  неговото
битие и динамика, даже в
известен смисъл и хаоса , в
който  сме  принудени  да
живеем. Тази  необходима
условност  от  понятия  и
възприятия,  за  ценности-
те на живота ни. На проти-
воположната страна са  ра-
ботите на Габриела Григо-
реску,  чиито  сюрреалис-
тично присъствие и наст-
ройка ни въвеждат в света
на  условностите и много-
пластовото мислене. Тази
мелница,  погледната  от
трите страни, които взаим-
но се допълват и обогатя-
ват  нашата представа  за
образа, така както разши-
реното описание ни   вну-
шава въздействията,  уло-
вени от разказващия исто-
рията  автор. Правят  впе-
чатление  графиките  на
Корнелия Бурлаку, с  чие-
то  присъствие в  експози-
цията разбираме  многоп-
ластовостта на този жанр.

Авторката ни прави съ-
причастни в едно многос-
транно и задълбочено изс-
ледване  на ситуацията  и
композиционните пробле-
ми. Стил в представянето
носят и рисунките на Жа-
на  Андрееску.  Нейният
вроден аристократизъм и
позволява  на  привидно
непретенциозните сюжети
да  вдъхне елегантност  и
изисканост ,която носи на-
слада  и  удоволствие  при
всяка среща с тях. Така в
тези късно октомврийски
дни  публиката, дошла  да
види изложбата, беше ос-
ветена от слънцата, блика-
щи от картините, настрое-
нието на художниците и тя-
хната импулсивност, защо-
то безспорно  е  ,че карти-
ните, както и иконите, но-
сят светоусещането и оду-
хотвореността  на  автори-
те си, тяхната вяра и пред-
става за красотата и краси-
вото, толкова необходими
в днешните доста трудни за
всички времена и една отк-
рита възможност да  запа-
зим слънцата в душите си.

Валентин ШАЛТЕВ

Ôèëì, êîéòî ïðåäèçâèêâà
ìíîãî ðàçìèñëè

На 28.10.2012 г. бе пре-
дставен филмът „ Забраве-
на  земя” на  председателя
на ВМРО в гр. Варна Ко-
стадин Костадинов. Един
документален  филм  за
българите в Северна Доб-
руджа, изпълнен с истори-
чески факти и емоционал-
но  съдържание от  интер-
вюираните  герои.  Север-
ната ни съседка  Румъния
има радостта да се сдобие
с една изключително бога-
та и плодородна земя, а ние
като  добри нейни  съседи
просто  сме  забравили  за
нея…  За нещастие  обаче
Румъния се сдобива не са-
мо със земята , а и с много
български  семейства,  се-
мейства, които все още пе-

ят нашите песни и говорят
езика ни. Много  от тях  са
напуснали Румъния, но и
много са останали. Всички
те  все още  говорят за бъл-
гарския си произход, но ка-
кво от това? Земята им е чу-
жда! Изоставени църкви и
културни паметници, пове-
рени за съхранение с нехай-
ство на новия собственик….

 Филмът е създаден през
2009г. и  в него  Костадин
Костадинов доста добре се
е справил със сравняване-
то на  забравената земята
преди и сега.

Представянето  се  осъ-
ществи  пък  в  красивия
дворец на града ни. Паро-
дия ли е това или не? Фил-
мът за  отнетата ни земя да

се представи в резиденци-
ята на румънската Крали-
ца Мария. Румънски паме-
тник на културата останал
в  територията  на  Бълга-
рия, но какво е той в срав-
нение с всичко, което ние
сме оставили.

Не знам  колко са  били
присъстващите на предс-
тавянето , но се извинявам
публично за  отсъствието
си , тъй като на тази дата се
проведе конгрес на ВМРО
в гр  . София, на които бе
преизбран лидерът Краси-
мир Каракачанов за пред-
седател на организацията.
Във всички случаи филмът
е потресаващ и предизви-
ква много размисли.

Георги Златев Георгиев

Ñëåä 20 ãîäèíè â òúðãîâèÿòà,
èäâà ëè êðàÿò?

/интервю с Анастас Зарънов, шеф на търговска фирма/

Скромният  колектив на  магазин  “Зарънов”:  Ася Зарънова,  Анастас
Зарънов и Даниела Тодорова.                                             Фото: М. Костова

Господин Зарънов, ко-
га решихте да влезете в
частния търговски биз-
нес, как започнахте пре-
ди 20 години?

- През пролетта на 1990
година започнахме работа
с брат ми в цеха за баварс-
ки  колбаси в  КК “  Албе-
на”.  След близо 3 години
в цеха, решихме да наемем
магазин под наем, с цел да
разширим продажбата  на
продукта от цеха. Впосле-
дствие открихме цех в Бал-
чик  със същата  дейност.
През есента на 1992 годи-
на направихме реконстру-
кция на наетия от нас ма-
газин /известен като мага-
зина на чичо Гоца/ и запо-
чнахме дейност в навече-
рието на Коледните и Но-
вогодишни празници.

През следващия месец
как ще отбележете 20
годишнината на Ваша-
та дейност?

-  Може  би  с  някоя

промоция.
През годините на кол-

ко души сте осигурили
работа?

- На повече от 10 души,
като се има предвид, че в
определени периоди са ра-
ботили 4-5 души постоян-
но и целогодишно.

Хората станаха ли по-
платежоспособни? През
кои години купуваха най-
много? Какви стоки се
търсят най-много и кои
се купуват рядко, но ги
има в магазина?

- Когото и да попитате,
всеки ще каже, че е нама-
ляла неговата платежоспо-
собност, но смятам за ос-
новна причина, че ние, са-
мите си създаваме пробле-
ми  в държавата. Наложе-
ните  нови  изисквания  за
производство  и  търговия
на стоки увеличават себе-
стойността на стоките и ус-
лугите  до крайния  потре-
бител. Най  често купува-

ните стоки са тестени, мле-
чни  продукти  и  цигари.
Имам наблюдение с годи-
ните, че продажбата на ал-
кохол е намаляла с близо
80 %, а може и повече. Съ-
щото се отнася и за голе-
мите разфасовки перилни
и миещи препарати.

Имате ли фаворити
сред купувачите?

- Всички са фаворити, с
изключение на тези, които
търсят необосновани при-
чини за спор.

Давате ли вересии?
На кого?
- Опитвам се да не давам,

но то не останаха непозна-
ти, всички са близки хора.

Подредбата на магази-
на удобна ли е за купува-
чите и продавачите?

- Със  сигурност е  неу-
добна за продавачите, за-
щото както и да подредиш,
магазинът не е практичен
за продажба на хранител-
ни стоки. Тези, които са по-

дходящи не  са на  страте-
гически места или са с мно-
го високи наеми, а въпро-
сът дали е удобна за кли-
ентите, те го показват с по-
сещаемостта.

Как приемате конку-
ренцията на големите
магазинни вериги?

- До известна степен не-
лоялна. При положение, че
предлагат някои стоки с не-
реално ниски цени и поста-
вят условия за количества-
та, които максимално можеш
да закупиш. Те не целят ве-
че  да унищожат  “малкия”
търговец, а водят “ война”
по между си. Големите до-
като  се налудуват,  малките
изнемогват. В последно вре-
ме се забелязва  в района, че
малките търговски  обекти
следват политиката на голе-
мите вериги, като предлагат
определени стоки на по   ни-
ски цени от доставните.

Не смятате ли, че бъл-
гаринът трябва да купува
от кварталните магази-
ни, за да поддържа дреб-
ния бизнес, а не да подпо-
мага едрия на “Пени”, “Ме-
тро”, “Кауфланд” и др.?

- Всеки има право да си
дава парите където иска, но
да не забравя, че ако няма
в близост квартален мага-
зин, може да дойде време
за бучка  сирене и  килог-
рам  захар  да пазарува  на
километри  разстояние.

Какво желаете да пос-
тигнете още като търго-
вец и какво пожелавате на
своите бъдещи клиенти?

- Надявам се да се задър-
жа колкото се може повече
в тази сфера, а на клиенти-
те преди  всичко живот  и
здраве и да гледат по  по-
зитивно в бъдещето.

Павлин ПАВЛОВ

Äà îñòàðÿâàìå ñ äîñòîéíñòâî!
Денят на възрастните хора бе тържествено отбелязан в ресторант „Лотос” на 1 октомври. Клуб „Младост” с

председател  Георги Андонов  се порадва  на Международния  ден, подчертаващ почтителното отношение  на
обществото към по-старото поколение, което омъдряло е готово да застане до редиците на младите и да им помага.

„Да остаряваме с достойнство” – призова в словото си Георги Андонов колегите от клуба и им пожела да се
спазват традициите  като  тази  да се  празнува  1  октомври. Индиректно  клуб”Младост” бе  поздравен  и  от
председателя на ОбС на пенсионерите в община Балчик   Ангел Събев. Най-много адмирации получиха двата
певчески състава – за народни песни и за стари градски песни, ръководени от Галя Въжарова.

Наздраве на младите по дух пенсионери!                                                                                                   /Б.Т./




