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н.а. Стоянка Мутафова и поетът Георги Йовчев споделят на чешки
език спомени от Златна Прага

Председателят на ОбС-Балчик Виктор
Лучиянов поднася поздравления на знаменитата

българска актриса.

В това може би се убе-
дихме всички, които по-
сетихме „Палавите вдо-
вици” с автор Азис Не-
сим е режисьор Нико-
лай Атанасов – Шуши,
който отгоре на това е и
великолепен актьор. За-
едно с другите деца на
древногръцкия комеди-
ограф Аристофан /450-
385 г.пр.Хр/ Стоянка
Мутафова и Златина
Дончева изливаха кофа
след кофа огромно ко-
личество хумор и сати-

ра в препълнената зала
на ч-ще „П.Хилендарс-
ки”Балчик, в навечери-
ето на националния
празник 3 март.

А нашата баба Цоцо-
лана /”Патиланско цар-
ство”/ е пресъздала над
40 героини само в Сати-
ричния театър, роли в
емблематични за кино-
то ни филми и многоб-
ройни телевизионни
програми и серийни
филми, в които участва
и днес на 91 години. То-

ва е само част от биог-
рафията на Баба Гицка
/”Големанов”/, с която е
обиколила света и я е иг-
рала над 400 пъти – ро-
дената на 2.02.1922 г.
първа рожба на Екате-
рина Джансъзова и Кон-
стантин Мутафов.

Тази вечер тя предс-
тави с театър „Българан”
героинята Сиен и пос-
тоянно припадаше тро-
гателно . И този път, тя,
„генералската вдовица”
ни заплени със своето

впечатляващо и незаб-
равимо сценично при-
съствие, с остроумни
реплики в монолога и
диалога, кашляйки еро-
тично. Дори легна тем-
пераментно на пода на
сцената, озъртайки се
наоколо хитро и ловко
като лисица. Оживя
пред очите ни отново с
ламбадата, която тя из-
танцува с професиона-
лизъм и ни проведе най-
хубавата Аристофанова
терапия. Всички стана-
хме свидетели, ръкопля-
скайки радостно, когато
накрая застана на един
крак пред възторжената
публика. Само дето не
направи мост и шпагат
за ужас на песимистите
и голяма радост за нас,
оптимистите.

Това са само част от
неповторимите и ак-
тьорски превъплъще-
ния , които тя щедро
раздава на публиката
без остатък. Всичко то-
ва е придружено с фи-
зическа привлекател-
ност, изобретателност и
духовна красота на же-
на, която не се блазни от
популярността.

Знаете ли какво спо-
деля с нас в книгата „Сти-
хийно бедствие” с автор
дъщеря и Мария Грубе-

шлиева: „Гледат ме, спи-
рат ме, задават ми въп-
роси. Всички сме хора.
Усмихвам се, отгова-
рям, отминавам…Явно
и аз притежавам такава
някаква сила, за която
мога да благодаря един-
ствено на природата.”

Хуморът и сатирата –
брат и сестра, в изкуст-
вото изчистват нравите
и благоразумно према-
хват ограниченията в
живота, показвайки ни
силата на свободата в
творческия дух. На пра-
ктика Стоянка Мутафо-

ва, макар и през смях,
ни казва закодирано, че
всички пеем за свобода,
но много малко от нас
пеят свободни.

Нейната дарба живее

в инстинкта и на пред-
разполагане към нейно-
то изкуство, а чрез ху-
мора  ни разкрива и
много опасни истини,
от които трябва да се
предпазим навреме.
Може би това е само
част от нейния мантали-
тет – смеейки се да спа-
си нас и света.

В това представление
имаше всичко и отново
ни показа, че голямото
и истинското творчест-
во на Стоянка Мутафо-
ва е живо. Благодарни
сме на този талант, заре-

ден с лъчезарно вдъхно-
вение, който ни показва
своята житейска и духо-
вна мъдрост. Кога тази
жена се зарежда с енер-
гия, как се съсредоточа-

ва и тръгва към образа,
който трябва да пресъзда-
де? По какъв начин про-
никва в неговата същ-
ност? Може ли това да е
съкровената и тайна? Аз
не зная. Защото навсякъ-
де тя се раздава до край,
смятайки всеки финал ка-
то знак за нова начало.

Преди спектакъла
разговаряхме и устано-
вихме, че сме били съг-
раждани, но по различ-
но време на Златна Пра-
га, дори съседи, тя е би-
ла във „Флора”, а аз в
„Жижков”. В края на
представлението, след
продължителните апло-
дисменти на публиката,
актрисата сподели с нас
впечатленията си от на-
шия град, съобщавайки
на всички ни, че под бе-
лите скали на Балчик ся-
каш е била в рая. Дори
уточни любимия си
стил на плуване – бруст.

Как да не пожелаеш
столетие на такава жена,
на народната артистка
Стоянка Мутафова, но-
сителка на три високо
правителствени ордени
на България, наградата
„П.Хилендарски” и „Ас-
кеер” за цялостно твор-
чество. Дано скоро да
бъдем отново заедно!

Георги ЙОВЧЕВ
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Уважаваният от цял Балчик д-р Санджакян с
най-голямата си внучка – художничката

Михаела Санджакян.
Може да усети всеки чо-

век, посетил художествената
изложба на 1 март 2013 г. в
читалище „П.Хилендарски”.
Това е третата по ред излож-
ба на творците от клуб „Бо-
рис Караджов”. Патронът на
клуба е роден в Балчик на 11
януари 1906 г. Бащината му
къща се е намирала в района
на хотел „Марина Сити”.
През 1936 г. заминава за Бу-
курещ, в последствие става
професор в Института по
изобразителни изкуства.
Той е скулптор с известни

произведения в Румъния и
България. Статуята на Л.Ка-
равелов, намираща се на
ул.”Черно море” е негов по-
дарък за нашия град.

В първия мартенски ден
се зарадвахме на творчес-
ките търсения и превъплъ-
щения на участниците в
изложбата: Николина Ива-
нова, Михаела Санджакян,
Деница Андреева, Анна
Манева, Яна Миновска,
Надежда Раданова, Весела
Мариянова, Генади Гавра-
илов и Иван Миновски.

Младите дарования от на-
шия град имат утвърждаващ
се прецизиран художествен
вкус при реализиране на дей-
ствителността с наситени то-
нове. Ръководителят на клу-
ба Валентин Шалтев още в
началото направи разбор на
всички художници.  Обясни
на разбираем език техните
стремления и въжделения, въ-
плътени в 22 картини, които
радват напълно сетивата ни.

На практика са показани ра-
вномерно разположени щри-
хи, пропорции, всепрониква-
щата връзка между действи-
телност и талант.Отвсякъде
лъха установена правдивост,
уравновесеност, хармония и
най-важното – творческа ос-
вободеност и достъпност до то-
ва, което са сътворили на плат-
ното. Картините съдържат
скрито благородство и неж-
ност. Те са уловили нюанса със
загадъчна грациозност, за да се
изтъкне хармонията на всичко
онова, което ни заобикаля в то-
зи крехък свят. Талантът, ръ-
ката, светоусещането, окото, са
събрани заедно в името на изя-
ществото и финеса.

Младите творци чрез сво-
ите картини разкриват души-
те си, своята чувствителност
и дарба свише.. От всяка кар-
тина струи скрита елегант-
ност, придружена с удиви-
телна естественост.  Дават ни
представа за реалност.

Изложбата е една краси-
ва изява, както подобава на
всяка младост. Затова няма
да им кажа до нови срещи,
а до нови скандиращи жи-
вописни сюрпризи!

Георги ЙОВЧЕВ

Работещите в МБАЛ  Бал-
чик подкрепиха протестна-
та декларация до министър-
председателя, министъра на
здравеопазването, председа-
теля на комисията по здра-
веопазване и председателя на
НС на НЗОК, като се офор-
миха следните искания:

1. Да се отменят:
· Правила за определяне

на годишния прогнозен
план за обем дейност и стой-
ност на разходите за бол-
нична медицинска помощ
към договорите с изпълни-
телите на болнична меди-
цинска помощ за 2013 г.,
приети с Решение на над-
зорния съвет № РД-НС-04-
2/14.01.2013 г.

· Правила за реда за опре-
деляне на броя на специа-
лизираните медицински
дейности и стойността на
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медико-диагностични дей-
ности за назначаване от из-
пълнители на първична и
специализирана медицинс-
ка помощ, приети с Реше-
ние на Надзорния съвет №
РД-НС-04-3/14.01.2013 г.

·  Постановление № 353
от 27.12.2012 г. за приема-
не на методики за остойно-
стяване и за заплащане на
медицинската помощ по
чл.55, ал.2, т.1 от Закона за
здравното осигуряване (обн.,
ДВ, бр.2 от 2013 г.) (ПМС №
353 от 2012 г.) на основание
чл. 55е ЗЗО, прието по предло-
жение на НЗОК. и се върнат
същите, действали през 2012г.

2. Да се отмени Методи-
ка за договаряне на стойно-
стта, до която се заплащат от
НЗОК медицинските изделия
в условията на болничната
и извънболничната медицин-

ска помощ (приета решение
№ РД-НС-04-108 от 21.
11.2012 г. на Надзорния съ-
вет на НЗОК), и следващата
от нея процедура за догова-
ряне на стойността, до коя-
то се заплащат от НЗОК ме-
дицинските изделия в усло-
вията на болничната и из-
вънболничната медицинска
помощ и останат действащи-
те правила през 2012г.

3. Да се отмени Поста-
новление №5 от 10.01.2013
г. за приемане на обемите и
цените на медицинската по-
мощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от
закона за здравното осигу-
ряване за 2013 г., прието по
предложение на НЗОК и се
приемат договорените ме-
жду БЛС и НЗОК обеми и
цени за 2013г., отразени в
подписания между двете
страни протокол.

4. Да се отмени Закона за
допълнение на закона за
здравното осигуряване
(ДВ, бр. 4 от 15 януари
2013 г.)  и се прехвърли от-
ново финансирането на
асистирана репродукция и
на ваксини за задължителни
имунизации и реимунизации
на Министерството на здра-
веопазването, тъй като са за-
дължение на държавата.

5. Да се отмени прилага-
нето на §18 от Закона за дър-
жавния бюджет за 2013г.,
свързан с дължима вноска в
републиканския/общинския
бюджет в размер на 50% от
получения наем от съотве-
тното лечебно заведение и
на Постановление 1 от
09.01.2013г. за внасяне в
републиканския бюджет на
80% от печалбата на лечеб-
ните заведения.

6. Народното събрание да
освободи д-р Пламен Цеков
като управител на НЗОК по-
ради липса на компетентност,
довела до неадекватни реше-
ния на НЗОК и провал на
преговорите за НРД 2013, и
освобождаване на членове-
те на Надзорния съвет, одо-
брили с подписите си горе-
упоменатите документи.

Настояваме за незабавна
среща с институциите!

Настояваме да се предп-
риемат действия по изпъл-
ниние на исканията в срок
от една седмица!

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ
БЪЛГАРСКАТА МЕДИ-
ЦИНСКА ОБЩНОСТ ЩЕ
ПРЕДПРИЕМЕ ЕФЕКТИВ-
НИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТ-
ВИЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА.




