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Скулптура на Любен Каравелов в Балчик,
изработена от скулптора Борис Караджов

Изкуствоведи и колек-
ционери, както и мнози-
на майстори на пейзажа
твърдят, че има. Създаде-
на е от румънски худож-
ници и дизайнери от 30-
те години на миналия век.

В скромния албум с
кратки анотации, издаден
по повод юбилея, са пре-
дставени 13 техни творби.
Споменавам само имена-
та на Александру Сатма-
ри, Николае Дъреску, Са-
муел Мюцнер, Костин Пе-
треску, Георге Барбиери,
Константинеску-Али Ба-
ба, Хрант Авикян... Изве-
стен меценат на художни-
ци и музиканти от това
време е румънският скул-
птор от немски произход
Фредерик Щорк. Заедно с
жена си художничката Се-
силия Куцеску-Щорк, ор-
ганизира рисувални и му-
зикални матинета на ло-
джията на великолепната
си вила във венециански

стил. Привлечени са и та-
лантливи български деца
от Балчик, сред които е и
Борис Караджов. По-къс-
но той следва и се развива
като бележит румънски
творец под името Борис
Караджале. Достига до ре-
ктор на Художествената
академия в Букурещ. В
балчишката галерия е из-
ложена изящната му скул-
птура “Пиета”. Забележи-
телно е творението му
“Последната стрела”, си-
туирано на самия край на
нос Калиакра.

Балчишката живопис-
на школа продължава да
живее и след 1940 г. Бал-
чик става откритие и
усилено се рисува от
мнозина български худо-
жници от по-новото по-
коление. И сега може да
се каже, че Белият град е
най-рисуваният град по
нашето Черноморие.

Александър ЛАМБОВ
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Национален протест за
правoто на адекватна лич-
на помощ за деца/лица с ув-
реждания ще се проведе на
6 април пред Народното
събрание. В него ще участ-
ват и родители от Добрич,
сред които и Стела Илиева
майка на болната от Детска
церебрална парализа десе-
тгодишна Алекс.

„Не искаме пари. Иска-
ме Закон за личната по-
мощ”, заявява едва от май-
ките, инициатори на проте-
ста. Близките настояват с за
средства, които ще бъдат
предоставени на лицето/де-
тето с увреждане, за да му
дадат право на избор…Се-
га асистентските програми
с заплащането, което пред-
лагат не само им отнемат
правото на избор, но и ги
унижават до степен да се

чувстват най-долната измет
и бреме за обществото.
..Писна ни да гледаме как
се наливат средства в пара-
зитни, никому ненужни ор-
ганизации и организаций-
ки, които уж, работят и за-
щитават правата на деца/ли-
ца с увреждания. Не сме
просяци, не просим и няма
да го правим. Изискваме ,
защото имаме основание и
право да го направим”, по-
сочва още майката.

Близките на лица с увре-
ждания изпратиха писмо до
министър-председателя
Бойко Борисов, министри-
те на труда и социалната по-
литика Ивайло Калфин и на
здравеопазването д-р Пе-
тър Москов.

В него се казва „Бълга-
рия е единствената страна
в Европейския съюз, в ко-

ято хората с увреждания и
родителите на деца с увре-
ждания всяка година кан-
дидатстват за личен асис-
тент и се молят да бъдат
одобрени. В Европа чове-
кът с увреждане разполага
с бюджет за лична помощ и
има свобода и избор да го
управлява. Поради липса
на официална статистика за
броя на децата/лицата с
двигателни, умствени или
други увреждания у нас,
липсва и адекватна социал-
на политика, която да задо-
воли потребностите им. В
тази връзка, ние настоява-
ме спешно да се изготви по-
дробен и изчерпателен еле-
ктронен регистър на деца-
та/лица с увреждания, по
заболявания. За същия да
бъде осигурена възможност
за достъп през интернет
при спазване на Закона за
защита на личните данни.

Изискваме: 1. Хората с
увреждания и родителите
на деца с увреждания да
получават финансиране за
Лична помощ от републи-
канския бюджет, в размер
на две минимални работни

заплати. 2. Право на лична
помощ да имат деца и лица
със затруднения в ежедне-
вното си обслужване, обу-
чение и включване в обще-
ствения живот , причинени
от наличието на увреждане
преди пенсионна възраст. 3.
Средствата за Лична помощ
да се отпускат след анализ
на потребностите и опреде-
ляне на нужда от придру-
жител от отговорните инс-
титуции/ТЕЛК,НЕЛК, ле-
куващ лекар/. 4. Лицата и
родителите на деца с увре-
ждания да управляват са-
ми личната си помощ.

Недопустимо е хората с
увреждания и родителите
на деца с увреждания, вся-
ка година да се молят за
правото си на достоен жи-
вот, разчитайки на програ-
ми и проекти писани от чи-
новници, незапознати с ну-
ждите и потребностите им.
Липсата на регистър и ста-
тистика за броя на лицата с
увреждания прави неефе-
ктивни и безполезни всич-
ки Оперативни програми”,
се казва още в писмото.

Станислава КРЪСТЕВА

Â ïúðâèòå äíè íà ïðîëåòòà...
Разтваряме страница от подготвяната

за печат антология с произведения
на балчишки творци - “Брегове”

Колкото и да ми са притъпени сетивата
от грижи, проблеми и рани,
все още намирам място в душата си,
с което оптимизма да храня.
Все още съм съпричастна към болката
на близки, на чуждите хора.
Все още успявам да даря обич,
а вечер за света да се моля.
Все още... Дано не изгубим човешкото
и като диви зверове да се хапем.
Дано си прощаваме с милост грешките,
за да запазим душите си, нашите.

Æåëàíèå
Вървя по стъпките ти, минало!
Ти знаеш - никак не е леко.
Пристъпвам бавно, уморено.
Останала така - без дреха.
С оголена душа е страшно.
От истината най-боли.
Забива ножа безпощадно,
а после - знам, до гроб кърви!
И все пак искам да я зная!
До край! Каквато и да е!
Аз толкоз страдах, че не зная
ще заболи ли или не!

И ми се стори толкоз невъзможно,
отново да се влюбя в пролетта!
Да и даря сърцето си тревожно,
а тя да ме лекува със цветя.
И да ме излекува от лъжите,
от злобата човешка, завистта.
Да ме пречисти и прогони злото,
безкрайната човешка самота.

Èñêðåíî Ïðîëåòíî

Предизвикателно черешовият вятър
помете небето ритуално.
Целуна го, в дърветата се скри
и много бързо, рязко, емоционално,
сърцето си черешово разкри.
Прехвръкнаха златисти пеперуди
и заклинания политнаха завчас.
Небесната харизма, с майска лудост,
завихри с вятъра вселенска страст.

Ìàéñêî

Засмяно момиче с поли
звездошарени
пръска цвят и надежди,
променя света.
От палитра рисува зелено и алено,
жълто, розово, смях и сълза.
Със закачка променя природата,
дните ни
и душите, копнеещи за топлота.
Засмяно момиче,
дошло от Вселената
за миг, ненадейно променя света.

 Ще повярвам ли в тебе,  Господи,
или ще сложа колебание пред олтара?
Ти анулираш смъртта ни човешка,
за да оправдаеш очакванията ни.
Ти се безсмъртната любов, спасяваща
беззащитните ни души, човешките.
Даваш покоя, отказан ни на Земята,
като даряваш прошка за грешките.
В тази “долина на скръбта” не разбрах ли,
че Адът е проектиран тук, долу.
Че той е убежище за душите ни,
 въпрос за житейския отговор.
Не помъдрях ли в него достатъчно?
Не осъзнах ли, че си една еманация?
Не простих ли всичко с бавно страдание?
Сега търся вече поне миг компенсация.
Виждам тебе - начало на края.
Имам време - Вечността е пред мен.
С този преход от Ада  към Рая,
си в душата ми всеки мой ден.

Âåëèêäåí

Ïðîëåò

Стихове: Ирена Илиева, от лит. клуб “Йордан Кръчмаров” - Балчик

18 март 2016 г. Библиотека “Христо Ботев”. Презентация на сборник от
статии “Молдовско-български връзки: история и култура”.
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