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Емил Неделчев – пе-
тият изявен балчишки
актьор в България

Голямо удоволствие
за малобройната публи-
ка в Балчик бе поставе-
ната от Търговищкия те-
атър / с участие и на со-
фийски актьори/ коме-
дия „Народен предста-
вител” от Бранислав Ну-
шич, литературна адап-
тация на режисьора Ни-
колай Гундеров. Както
каза за него директорът
на театъра Петър Пет-
ров /играл успешно ро-
лята на  корумпиран
прокурор/ каза, че се е
върнал специално от
Чехия, където успешно
режисира с Иржи Мен-
цел, за да покаже, без да
игнорира един или друг
топос, че Търговище е
също част от картата на
света. Действително те-
атралната трупа показа
столична висота на из-
пълнението си, което
идеше и от специално-
то участие на Пламен
Сираков и Елена Къне-
ва, семейство в пиесата,
и в живота също.” Де-
цата ни живеят в чужби-
на” – рече тъжно след
края на представление-
то актьорът, който пох-
вали младия балчиклия
Емил Неделчев, набор
1985 г., възпитаник на
балчишката гимназия
„Христо Ботев”, а след
това на Варненския сво-
боден университет. Раз-
бира се и на родителите
си, които побърза да по-
сети в Балчик и почти
нищо не сподели с мен,
като се надяваше, че аз
го помня като мой уче-
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Търговищкия театър гостува в Балчик с постановката на Николай Гундеров “Народен представител”,
адаптация по Бранислав Нушич, в която участва балчиклията Емил Неделчев (първият в ляво на
снимката), Пламен Сираков, Елена Кънева, Александър Илинденов, Грета Неделчева, Симеон Велков,
Ивана Стоянова и Мартин Властанов.                                                                                    Фото: М. КОСТОВА

ник по литература в гор-
ния курс. Аз с радост,
обаче, правя следната
квалификация: Емил
Неделчев е петият бал-
чишки актьор, направил
кариера в национални
български театри, който
има бляскаво бъдеще,
очертано от таланта му,
показан пред  съгражда-
ните му на 24 октомври
2013 г.в ч-ще „П.Хилен-
дарски” Балчик.

Идеята на Бранислав
Нушич, и на постанов-
чика Н.Гундеров, че
трябва да се уважава
преди всичко човешка-
та личност, с нейните
стремежи или липсата
на такива, с мечтите
или липсата на такива,
затвърди с образа си на
пощаджия Емил Недел-
чев. Той през цялото
време бе подтикван от
жена си /Грета Недел-
чева/ да се кандидати-
ра да стане кмет, без да
го пита някой иска ли
или не. Като придатък
на жена си, той изгра-
ди образа на безлич-
ния човек, който полу-
чава от живота само
определението „ах-
мак”. Като него пове-
чето хора не са на ясно
с политическата ко-
нюнктура, докато дру-
ги я владеят безупреч-
но добре и се възполз-
ват, за да постигнат вла-
столюбивите си наме-
рения. Главният герой
Ефрем Прокич /Пла-
мен Сираков/  е месар
и търговец. Той мечтае
да направи след месар-
ничката, сладкарничка,
после нещо по-нагоре.

Но това по-нагоре пре-
раства в желание да
стане народен предста-
вител. И става. Но с це-
ната на много подкупи.
Свършва всичките си
пари, за да може геро-
ят на Александър
Илинденов да му наме-
ри платена подкрепа за
изборите. Той изигра
блестящо ролята си,
представляващ парла-
ментарната атмосфера
– с вечните дуетни раз-
правии, с опита за пар-
ламентарни дебати, ко-
ито бързо се превръ-
щат в лични препирни.
/Ал.Илинденов е с ми-
ли спомени от детство-
то си в Балчик, като де-
те е живял с майка си
акушерката Н.Илинде-
нова в Белия град. /

Като излиза на поли-
тическата сцена, всич-
ки кирливи ризи на Еф-
рем излизат също на
показ. Не му прощават
различни „тънки” тър-
говски сметки, надени-
ците с кучешко месо,
пренебрежителното
му отношение към же-
ните в семейството и
дори по-голямото ува-
жение към крушовото
сладко, което му успо-
коява нервите. Той до-
ри жертва щастието на
дъщеря си, за да се сбъ-
днат политическите му
амбиции. Краде преди-
зборната реч на Ивко-
вич, също кандидат за
депутат и негов бъдещ
зет. Ех, балкански нра-
ви! Роднините са обър-
кани за кого да гласу-
ват. За тъста или за зе-
тя. Но какво значение

има, нали властта ще
бъде все у нас? – под-
чертава  с ролята  си
Грета Неделчева, бал-
дъза на Ефрем.

Циганската  прос-
лойка,  представена
блестящо от актьора
Симеон Велков, вина-
ги е била важна за из-
борите,  особено за
последните минути от
изборния ден. Да са
предатели на убежде-
ния та  с и ,  к акви то
впрочем нямат, цига-
ните нямат грешка. Те
са там, откъдето мо-
гат да имат полза, да
откраднат, да оправ-
даят побоищата в се-
ме йств ото си ,  да
отърват затвора, пра-
вейки фалшиви урни
и бюлетини.

На Елена Кънева не и
беше проблем да изиг-
рае съпругата на Пла-
мен Сираков. Това пра-
ви ежедневно в личния
си живот. Тя беше не-
заменима като поддър-
жничка на съпруга си
за Народното събра-
ние. Всеки неин жест и
мимика, а тя игра с
много сполучливи ми-
мики и жестове,бяха
премерени и дълбоко
обмислени. Тя бе една
много нежна, но и не-
преклонна половинка
на съпружеското вели-
чие, кандидат за наро-
ден представител. Дали
тя не бе по-подходяща
за депутат? – питаше
се, смеейки се, публи-
ката. А Ефрем, беше
гениален. Като че ли
ролята Бранислав Ну-
шич е написал за него.

Защото нямаше мину-
та, без актьорът да не
участва в действието,
независимо кой гово-
реше и  действаше.
Присъствието му на
сцената бе авторитет-
но, пълноценно и запо-
мнящо се.

Младата двойка в ко-
медията- Ивана Стояно-
ва и Мартин Властанов-
бяха едно необходимо
любовно изживяване за
драматичното действие
, едно лирично отклоне-
ние от живота в дребно-
буржоазната провин-
ция, с дребните хорица
и дребните интереси.
Макар че у тях, неодоб-
рявано от много хора,
кипеше новото съвре-
менно, разкрепостено
отношение към любов-
та и брака, на всички ка-
то двойка те станаха
симпатични и накрая,
когато Ивкович /Мар-
тин Властанов/ изгуби
изборите, публиката бе
съпричастна към него и
непокорната му люби-
ма Даница /Ивана Сто-
янова/.

Сценографията на
Ема Ванкова бе богата,
но не и натруфена. По-
дходяща премерено за
галерията образи, вре-
мето и живота на Белг-
рад, който тогава, по
времето на Обренович,
се превръща в модерна
столица. Особено спо-
лучливо бе режисьорс-
кото хрумване за издъл-
баването на 5 „професи-
онални” дупки за наб-
людение на опозицията.
Оттам Ефрем сполучли-
во открадва и предиз-
борната реч на против-
ника си в изборите и се
самоизобличава с нея.
Публиката, която се съ-
бира да го поздрави, раз-
бира това и позорно го
освирква.

Режисьорът Н.Гунде-
ров казва, че комедията
е смешна, актуална и
навременна за реперто-
ара на българския теа-
тър, макар и написана
преди 130 години. Ние,
които гледахме изпълне-
нието на пиесата в Бал-
чик, излязохме със съ-
щото убеждение и с же-
ланието най-малкото да
игнорираме политици-
те, които обезсмислят
значението на такива ху-
бави думи като свобо-
да, демокрация, чест,
достойнство, права, та
дори и катарзис, която
бе употребена като въз-
хвала на прераждането
и пречистването, което
е все недостижимо.

Маруся КОСТОВА

В предвид масовото използване на локално
отопление посредством електрически
отоплителни уреди, както и такива с течно,
твърдо и газообразно гориво, това води до
засилване на пожарната опасност при
експлоатацията им. От една страна е на лице
претоварване на електрическите инсталации, а
от там и до възникване на къси съединения. От
друга страна един от най-уязвимите възли в
структурата на отопление се оказват коминните
тела, а именно: нередовното им почистване от
насъбралите се сажди, неефикасна, а в някои
случаи дори и липса на замазка, както и не на
последно място облицоването им с горими
материали с цел придобиване на по-естетичен
вид в жилищата.

Затова сeга, в началото на отоплителния сезон
не е лошо да си припомним тези важни за
нашата сигурност правила:

І. Печки на твърдо гориво.
1.Да бъде изправна и коминът да е обезопасен.
2.Да се монтира върху негорима подложка.
3.Да отстои на минимум 0,8 м. от горими

предмети и материали.
4.Редовно да се почиства и да не се разпалва

с бензин, нафта и други леснозапалими
течности.

5.Горяща да не се оставя без наблюдение.
  ІІ. Нафтови печки.

1.Монтирането да става само след проверка
на изправността на печката /дозатор, резервоар
за гориво, кранчета и др./.

2.На разстояние 0,8 м. да не се поставят
горими материали и предмети.

3.Да не се зареждат с нафта горящи печки.
4.При зареждане да не се допуска разливане

на нафта.
5.Да не се използва за гориво друго освен

нафта.
6.Да не се оставят горящи печки без

наблюдение.
  ІІІ. Електрически печки.

1.Да се използват само стандартни и
технически изправни ел. печки.

2.Ел.печки с открити нагреватели да се
монтират върху негорима основа /плоча/.

3.Да не се оставят включени в мрежата без
наблюдение.

4.Да се извърши проверка отговаря ли
ел.инсталацията на инсталираната мощност.

5.На разстояние 0,8 м. да не се поставят
горими материали и предмети.

 ІV. Газови печки и уреди.
1.Газовите уреди и бутилките да не се

монтират на места по-ниски от околния терен.
2.Бутилките с газ “Пропан-бутан” да не са

монтирани до източник на топлина.
3.Да се спазва определената

последователност при палене и спиране на
уреда.

4.Да не се допуска загазоване на
помещението с газ “Пропан-бутан”, като се
извършат проверки за херметичност.

5.Да се проверява редовно редуцир вентила.
Въпреки всички предпазни мерки за

недопускане на пожари, органите на  Пожарната
безопасност и спасяване гр.Балчик обръщат
внимание на всички граждани да бъдат
изключително бдителни и да спазват дадените
препоръки, за да се намали до минимум риска
от възникване на пожари и последствията от
тях.

СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ГР.БАЛЧИК

и/н:пожарникар Христов

ВНИМАНИЕ ! ОПАСНОСТ ОТ
ПОЖАРИ ПРЕЗ ЕСЕННО-

ЗИМНИЯ СЕЗОН
ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА
ПОЖАРИ ПРЕЗ

ОТОПЛИТЕЛНИЯ ПЕРИОД!




