
 ПОЗИЦИИ 21 юли - 27 юли 2011 г.  5

За пореден път в Пер-
ник, кв.”Църква”, на 10-
11 юли 2011 г. се състоя
ежегодния V  републи-
кански фестивал на хора-
та с увреждания. Участ-
ваха певчески групи, ин-
дивидуални изпълнители
на музика, танци, хумор
и поезия – повече от 80
състава и над 1600 учас-
тници от България и гос-
ти от балканските стра-
ни. Фестивалът, перфек-
тно организиран под па-
тронажа на кмета на Об-
щина Перник, се ръково-
ди от авторитетно жури
начело с певицата Мими
Иванова и композитора
Развигор Попов. В двата
горещи дни те следяха с
жив интерес, внимание
и изненада певческите и
артистични изяви на хо-
рата с дълготрайни здра-
вословни  проблеми  и
признаха затруднението
си при определянето на
наградите. Но затова пък
бяха щедри – участници-
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те получиха много зас-
лужени дипломи, плаке-
ти,  медали.  „Уча се  от
Вас  как да  се  забавля-
вам” – сподели певица-
та Мими Иванова. „Уче-
те Вашите внуци на най-
красивото  нещо,  което
владеете – музика и пое-
зия” – добави и развъл-
нуваният Развигор  По-
пов. Сред отличените бя-
ха и двете певчески гру-
пи  към  клуб  „Хинап”
Балчик, които се явиха за
трети път на фестивала и
очароваха и публика, и
жури с изпълнението и
визията си. С песните на
група „Неспокойни въл-
ни” и фолклорен състав
„Бяло цвете” приключи и
конкурсната  програма.
Група „Неспокойни въл-
ни”  получи  сребърен
медал, „Бяло цвете” и 12-
годишната Нина Узуно-
ва от  с.Кранево –  дип-
лом. Специално за чита-
телите на  в.”Балчишки
телеграф” Развигор По-

пов заяви: „Вие, синьо-
белите от Балчик бяхте
прекрасни”.

След приключване на
фестивала балчишките
групи преспаха в с.Кова-
чевци,  а на  следващия
ден продължиха с екс-
курзия  из  Македония.
Обядваха в прохладата
на Дойрайнското езеро,
разгледаха Дойран, къде-
то някога е воювал и ра-
нен в черепа Гео Милев,
а в жестока битка заги-
ва, изпълнявайки войн-
ския си дълг един от най-
нежните български по-
ети Димчо Дебелянов.

Пътуването продължи
до град Струмица, къде-
то бяхме радушно пос-
рещнати и настанени в
църковния  комплекс
„Св.Петнадесет Тирено-
полски мъченици”. Пре-
красна  нова  църква  с
модерен хотелски комп-
лекс, разкошно поддър-
жан  английски  двор,  с
пауни и костенурки, ас-

ми от киви…Вечеря, за-
куска, обяд в манастира,
винаги с молитва и бла-
гословия  от  любезния
отец  Димитър,  който
разказа интересната ле-
генда за 15-те мъченици,
проповядвали тук и кръ-
щавали в християнската
вяра, за което и загина-
ли като мъченици. Оте-
цът получи подаръци от
Димка Малева, от Стой-
ка Георгиева, която връ-
чи  туристически  прос-
пекти от Балчик и порт-
рет на В.Левски.

Хубавите преживява-
ния  продължиха  и  на
другия ден – посещение
в град Радовиш на кате-
дралата  „Св.Троица”,
построена  като  копие
на „Св.Александър Не-
вски”. Храмът е съвсем
нов, с прекрасни стено-
писи и олтар, с  разко-
шен двор като красиво
оформен парк. А стана-
хме свидетели и на част
от  голямата  служба  с

мощен  църковен  хор,
тъй като се празнуваше
Св.Петър и Павел /Ма-
кедонските православ-
ни празнуват по стария
календар/.

Със смесени чувства
продължихме  към
с.Вадоча, където посе-
тихме църковния ком-
плекс „Вадоча”, състо-
ящ се от няколко голе-
ми  храма,   строени
през вековете –ІV – V
век, VІІ-VІІІ век и ХІІ
век. Тук и в околност-
та  са  отеквали  стена-
нията  на  ослепените
Самуилови  войници  /
на около 15 км. по на
юг, в Беласица/. Името
„Вадоча” е променено
по  Титово  време  от
„Вади очи”. История!

В центъра на богата-
шкия  град  Струмица
гордо се изправя наши-
ят Гоце Делчев с мисъл-
та за културното сътру-
дничество между хора-
та от цял свят.

Пътуването  в  слън-
чева,  чиста  и  евтина
Македония бе по пока-
на на  г-жа Ана Тара-
ланска, председател на
общинската организа-
ция  на  инвалидите  в
Перник и г-н Т.Георги-
ев от Областния съвет
на  инвалидите,  които
бяха наши гидове и да-
доха всичко от себе си
да видим, почувстваме
и се възхитим на Ма-

кедония. Не бива да се
пропуска  и  благодар-
ността към музикална-
та  ни  ръководителка
Невелина  Николова,
към  организаторката
Д.Малева, и най-вече
към общинското ръко-
водство на Балчик, на-
правило  възможно
участието  във  фести-
вала и незабравимото
пътуване в Македония.

Мария АНДРЕЕВА

24 картини под надс-
лов „Готови за пътува-
не” и Fata Morgani ни
посрещнаха в художе-
ствената галерия Бал-
чик на 15 юли 2011 г.,
заедно с авторите им –
Анжела  Минкова  от
София  и Еми Вега  от
Словения.  Всичко  за-
почна  с  блестящото
изпълнение на добри-
члията Валентин Енчев
– оперен певец, който
живее и твори в гр.Ма-
рибор,  на  130  км  от
Любляна.  С  песента
„Вино  пия”  от  Добри
Христов спечели пуб-
ликата  от  Словения,
София, Варна, Добрич
, Албена, естествено и
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балчиклии.
Картините, предста-

вени от двете художни-
чки,  са  със  звездни,
алегорични названия:
„Намерени  изкуше-
ния”,  „Неуловима по-
ява”, „1000 км.облаци”
и.т.н. Всички те излъч-
ват жаждата за вечен
живот, парада на мас-
лените  бои,  багрите
като откровение, за да
ги усетим с нашите се-
тива. Това е резултат от
събрани  впечатления
и вътрешни размисли,
настроения,   мисли.
Отново Анжела Мин-
кова се опитва да ни съ-
блазни, както минала-
та  година  със  своите

акварели в Двореца, с
внушителните  разме-
ри на изложените кар-
тини. Този път нямаше
картини с маринистки
дух. Така ние се срещ-
нахме с Fata Morgani,
които  са  странни  ми-
ражи и се наблюдават
не  само  в  пустинята.
Тези оптични явления,
при което скритите зад
далечния  хоризонт
предмети стават види-
ми  поради  пречупва-
нето на слънчевите лъ-
чи в неравномерно на-
грети въздушни плас-
тове. Авторката умело
ни запознава с тези яв-
ления, показва ни мес-
тата, където Ийсус   е

бил  изкушаван,   а
Мойсей превел народа
си.   Художничката  ни
изкушава с неща „кои-
то  само  изобразител-
ното изкуство предла-
га и така намирам не-
доловимото щастие”.

Произведенията  от
акрил и туш върху пла-
тно,  както  и  литогра-
фиите  са  излагани  в
София,   Любляна,
Мюнхен,  Китай  и  са
част от творческите и
жалони по пътя на съ-
вършенството.

А ето и  нещо пове-
че за нашата гостенка
от столицата на Слове-
ния – Любляна – Еми
Вега. Тя започва с ар-

Художничката Анжела Минкова, авторът на статията Георги Йовчев, художничката Еми Вега и
музикантът Валентин Енчев на откриването на изложбата в ХГ “Балчик”

хитектура, продължа-
ва с живопис, открива
37 самостоятелни из-
ложби в различни то-
чки на света,  автор е
на 4 книги като отпра-
вя  нови  послания  за
човечеството. Споде-
ляйки  с  нея  разбрах,
че  картините  са  ней-
ните  посестрими,  на
които  гласува  пълно
доверие  и  обич,  като
се опитва да чуе гласа
на земята, заедно с ти-
шината и нейните на-
шепвания. Тя е улови-
ла  нещата  в  тяхната
крехкост,  чувствайки
осезаемото одухотво-
рение, идващо от лю-
бовта и го е утвърди-
ла в творчеството си.

И двете авторки раз-
палват  нашето  въоб-
ражение  и  задържат
за дълго време внима-
нието  на  ценителите
на този вид изкуство.
Откриват  се  техните
творчески  заложби,
където всичко е нюан-
сирано с дълбок пси-
хологизъм.  Детайли,
характерни за творче-
ството  на  големите
художници.

Завършвам с думите
на А.Минкова , че над
всичко са природата и
земята, която не се са-
мовъзпроизвежда  и
ние трябва да я съхра-
няваме и обогатяваме,
като вдъхваме душа на
всичките и форми.

Георги ЙОВЧЕВ

През  летния  сезон  в
цяла България се прове-
ждат състезания по ша-
хмат. Представители на
ШК “Балчик” участваха
на два турнира.

Валери Пенев  (побе-
дител от последния тур-
нир в гр. Варна) участва
на силния опен в гр. Шу-
мен. Имаше редица сил-
ни шахматисти от Варна,
Разград, Шумен. Валери
проведе  равномерно
своята игра и успя да за-
пише 4 победи, което му
отреди място сред пър-
вите 10 на форума.

На 16-17 юли в село
Камена  (Петрич)  се
проведе  първи  открит
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турнир. Наш представи-
тел беше  Ивайло Спа-
сов. Участваха 40 чове-
ка. Сред участниците се
открояваше  национал-
ната състезателка меж-
дународната гросмайс-
торка Адриана Николо-
ва,  която  без  проблем
спечели  турнира.  Иво
се представи много ста-
билно. Успя да спечели
осма награда в генерал-
ното класиране.

От името на ШК “Бал-
чик” бих искал да благо-
даря на Валери и Иво за
чудесното им представя-
не и да им пожелая успе-
хи зад шахматната дъска.

Красимир КИРЧЕВ

Окръжен съд – Добрич, пуб-
ликува на интернет страницата
си предоставена от Национално-
то  бюро  за  правна  помощ  ин-
формация „Как да получите пра-
вна помощ?” и я предостави за
ползване на информационно та-
бло до банковия офис в Съдеб-
ната палата. Образец на молба
за предоставяне на правна по-
мощ можете да получите на „Ре-
гистратура” на Окръжен съд –
Добрич, или да изтеглите от ин-
тернет – страницата му.

Информацията на Национал-
ното бюро за правна помощ по-
сочва,  че право на правна  по-
мощ имат социално слаби физи-
чески лица; настанени в  специа-
лизирани институции за предос-
тавяне на социални услуги – до-
мове за възрастни хора, центро-
ве за рехабилитация и социална
интеграция на хора с уврежда-
ния, центрове за временно нас-
таняване  на  бездомни  хора  и
други; както и приемно семейс-
тво или семейство на роднини и
близки, при което е настанено
дете по реда на Закона за закри-
ла на детето. Нямат право на пра-
вна помощ еднолични търговци
и юридически лица.

Правна помощ се предоставя
по наказателни дела, граждански
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дела като имуществени спорове,
за дължими парични суми, брач-
ни дела, заплащане на издръжка,
предоставяне на родителски пра-
ва,  осиновяване,  установяване
на произход на дете и други, и
по административни дела.

Правна помощ може да бъде
получена във вид на консултация
за постигане на споразумение пре-
ди завеждане на делото или за за-
веждането му, при подготовка на
документи за завеждане на дело,
процесуално представителство /за-
щита от адвокат/ по вече образу-
вано в съда дело и при представи-
телство /защита от адвокат/ при
задържане от органите на МВР.

Молба  за  правна  помощ  се
подава до Националното бюро
за правна помощ и до съда, като
желаещият трябва да докаже с
документи, че не разполага с до-
статъчно финансови средства за
упълномощаване на адвокат.

Информацията на Национално-
то бюро за правна помощ посоч-
ва какви документи са необходи-
ми за ползване на правна помощ,
как да бъде избран адвокат, как-
ви ангажименти има той, дължи
ли се заплащане за получената пра-
вна помощ и други  особености
при предоставянето й.

 Кремена  КАПРАЛОВА




