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Животът – тъжен и светъл

Всяка добра книга е цял 
оазис, райска градина, 
в която можеш да си по-
чиваш, да размишляваш, 
да откриваш или да се 
пренасяш в други, в па-
ралелни светове. В тако-
ва пространство влизаме 
в процеса на четенето 
и възприемането на на-
писаното в сборника на 
Атанаска Георгиева - „ 
Откъснати парченца жи-
вот.”/2022 г./
Срещаме се с текстова-
та мрежа за преживяно-
то, което е осмислено и 
трансформирано в ценен 
опит, който е пристра-
стно споделен, за да се 
потърсят нови сътрудни-
ци в пътуването към себе 
си, и към другите. Тема-
тичните линии са умело 
извлечени от същността 
на битието. Жанрово е из-
бран малкият текст, който 
е максимално сгъстен и 
вътрешно обемен. Пос-
ланията са облагородени 
през женската изящна се-
тивност. Оформлението 
на книжното тяло е артис-
тично, с графики, които 
са в хармония с идеите за 
търсенето, съзиданието  и 
стиьгането до истинските 
стойности на човешкото.
Атанаска Георгиева е во-
дещ и любим учител по 
български език и лите-
ратура в професионал-
ните ни среди. Тя владее 
съвършено богатството 
на словото и тази си съ-
кровищница разгръща в 
първата си детска кни-
га-помагало „Бабини-
те приказки за Марти и 
Тони”, в двете си автор-
ски предавания в ефира 
в подготовката за ДЗИ 
на абитуриентите. За мен 
бе очаквано най-новото 

ѝ предложение, а това е 
сборникът „Откъснати 
парченца живот” Д,2020, 
Ларго Сити ООД, 84с., 
който доказва нейната 
любов към истинската и 
стойностната проза, коя-
то е желателно да четеш и 
препрочиташ, защото има 
много културни пластове 
и нива, до които се стига 
от подготвения читател.
Тематичните ядра в от-
късите са вечни като све-
та-за магията на първата 
и майчината любов, за 
съвременните изпитания 
на двата топоса - Дома 
и Пътя, за динамичното 
вплитане на Аз и Ти, за 
новото в приятелството, 
предателството и търсе-
нето на вселенския близ-
нак, за християнското 
триединство на Вярата, 
Надеждата и Любовта, 
за буреносната и извися-
ващата, но и за несподе-
лената любов, за дълбо-
ката взаимовръзка между 
делниците и празници-
те, за размислите върху 
процесите между Днес и 
Вчера, за преплитането 
на тялото и сянката, за 
търсенето и откриване-
то на ключа към другия, 
за модерните и вечните 
състояния на самотата 
и самотността, за Пътя 
и задънената улица, за 
отчуждението, което все 
по-често ни изправя пред 
врага и враждебността, за 
богатствата на знанието и 
четящите хора, за приказ-
ното криво огледало, за 
многоточието в живота и 
в изкуството, за някои от 
тайните на изкуството в 
песента и живописта, за 
виталността на детството 
и младостта, за чара на 
старостта и вътрешния 

календар, за познатото и 
тайнственото в сезоните, 
за морето, съзерцанието и 
за следващата раздяла, за 
универсалното в мъжко-
то и женското начало, за 
силата на християнските 
устои, за да се стигне до 
познанието на Смъртта 
като другото измерение 
на парченцата живот, кои-
то годините обогатяват и 
пропускат излишното . 
Изборът на целия този 
калейдоскоп от въпроси е 
доказателство за търсене-
то на цялото многообра-
зие на живота, а до него 
се стига от човека, който 
познава същността на би-
тието да дарява, да прави 
другите духовно богати и 
щастливи личности.
Оригинално е избрана 
жанровата строгост на 
миниатюрата, както е в 
„Опитите” на Монтен 
или в „Сън за щастие” на 
сина Славейков, защото 
тези богати като слън-
чогледови пити теми ще 
се окажат само докосна-
ти, ако не се навлезе в 
дълбоките пространства 
и не се извлече важното, 
същностното. Получават 
се кратки есета, които са 
многоетажни и е приятно 
да се изкачваш не с асан-
сьор, а стълба по стълба, 
за да спираш и да раз-
мишляваш върху написа-
ното.
Посланията са в богати-
те измерения на женска 
душа и тяло като божест-
веност и предопределе-
ност за живот и любов, 
а не за война, смърт и 
насилие.  Висшата при-
рода е научила девойка-
та да обича, майката да 
ражда и възпитава, да се 
тревожи и да не спи по 

цели нощи, защото само 
тя знае какво е болката 
по свидна рожба. Култур-
ните мостове пораждат 
асоциации към поетиче-
ските светове на Багряна 
и Дора Габе, към Блага 
Димитрова и Миряна Ба-
шева, но това се получа-
ва при силните и ярките 
книги.
Текстовете придобиват 
широта и пространствена 
отвореност чрез предло-
жените платна за илюс-
трации на написаното. 
Живописта и графиките 
на Олга Иванова са наси-
тени с нежност, топлота, 
финес и красота. В ней-
ните картини човешкото 
е идеализирано до нивата 
на иконографията. Лю-
бовта в човешките душа 
прави душите лъчезарни, 
озарени, а телата имат 
своя друг език на щастли-
вото общуване. Впечат-
ляват наклонените тела, 
глави, който ни водят до 
откритието, че те миг 
преди това са били слети 
от взаимността и споде-
леността на чувството.
Парченцата живот на 
Атанаска Георгиева се 
оказват не закачливо 
фриволно намигане, а 
артистична покана за на-
чало на мъдър и на места 
драматичен разговор за 
стойностите в делници-
те и празниците, за кои-
то в последните години 
повече мълчим, а дори 
и подминаваме. Добре е 
да говорим да тях и да ги 
възпитаваме в идващите 
след нас, тъй като само 
по този начин ще изди-
гаме духовното ниво на 
доста ограбеното българ-
ско младо поколение.

 Драгомил Георгиев

Община Балчик и “Булекопак” АД
организират конкурс за изработване на произведения от

отпадъчни материали на тема “Ден на Земята”

І. Целева група          
v  В конкурса могат да участват ученици от I - IV клас от училищата в община 
Балчик
ІI. Партньори - ОБЩИНА БАЛЧИК  и  „БУЛЕКОПАК” АД
 
ІІІ. Цели на инициативата:
v  Да фокусира вниманието на децата към проблемите, свързани с опазването 
на околната среда;
v  Да акцентира върху идеята за повторната употреба на отпадъците, която 
дава възможност за изработване на красиви и уникални творби;
v  Да засили и насърчи отговорността на подрастващите към околната среда и 
грижата за нейното опазване.
 
ІV. Процедура за кандидатстване:
v  Произведенията трябва да бъдат изработени от екологични (рециклирани) и/
или отпадъчни материали;
v  На гърба да бъдат изписани име, фамилия, клас и училище на участника.

V. Критерии за оценка на изработените предмети:
v  Естетическо и художествено оформление;
v  Оригиналност на произведенията и използваните материали;
v  Възможност за практическо приложение.
Представените предмети от екологични (рециклирани) и/или отпадъчни мате-
риали ще бъдат оценени от жури, съставено от представители на „БУЛЕКО-
ПАК” АД и ОБЩИНА БАЛЧИК.

VІ. Срок и предаване:
Конкурсните работи трябва да бъдат предадени при преподавателите по Изоб-
разително изкуство в училището не по-късно от 21 април 2022 година.

VІІ. Приключване на конкурса и награждаване:
Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 29 април 2022 г. от 
12:30 часа в сградата на Община Балчик.

Награди:
v  І-во място - Електронен четец Kindle
v  ІІ-ро място -  Смарт часовник Xiaomi
v  ІІІ-то място - Безжични слушалки Xiaomi
Повече информация можете да получите на тел. 0889 631637 или  на сайта: 
www.bulecopack.com

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Бал-
чик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС–Балчик, Решения № 

418/28.10.2021 г., № 437/25.11.2021 г., № 484/24.02.2022 г., № 485/24.02.2022 г. 
на Общински съвет Балчик ивъв връзка със Заповед  № 380/04.04.2022 г. 

на Кмета на Община Балчик.

   ОБЯВЯВА 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, част-

на общинска собственост, както следва:   
              1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.136 покадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чеш-
ми“, община Балчик  с площ 278.00 м2, при начална цена за провеждане на 
търга 8 254.00.00 лева  /осем хилядидвеста петдесет и четири лева/
        2. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.141 покадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чеш-
ми“, община Балчик  с площ 458.00 м2, при начална цена за провеждане на 
търга 13 598.00 лева  /тринадесет хилядипетстотин деветдесет и осем лева/.
        3. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.37 покадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чеш-
ми“, община Балчик  с площ 299.00 м2, при начална цена за провеждане на 
търга 9 088.00 лева  /девет хилядиосемдесет и осем лева/.
        4. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.38 покадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чеш-
ми“, община Балчик  с площ 485.00 м2, при начална цена за провеждане 
на търга 14 740.00 лева  /четиринадесетхиляди седемстотин и четиридесет 
лева/.
Търгът ще се проведе на 27.04.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Бал-
чик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.
        Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 11.04.2022 г. до    
21.04.2022г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или 
попосочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 
21.04.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава 
в срок до 16.00 ч. на  21.04.2022 г. информационния център на Община 
Балчик.


