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Людмил Чехларов – 
дарението

Корените се съхраняват и 
пазят, когато се завръщаш в 
„бащината къща” и там ос-
тавяш, вграждаш единстве-
ното си съкровище, а това 
е граденото през целия 
ти съзидателен творчески 
път. Така направи проф. 
Людмил Чехларов-нашият 
уникален майстор на теа-
тралния плакат, който дари 
на Галерията в Добрич 
своето богатство, което е 
по-ценно от хляба, както 
казва Учителят в Свещена-
та книга.
 Голямото възпитание личи 
по осмислените жестове, 
който носят стила на до-
брото. Идва времето, кога-
то оценяваш направеното 
и го даряваш на любимите 
хора, които ще съхранят 
делото и ще го препредават 
на следващите поколения. 
Художникът, театралът, 
преподавателят в тези три 
превъплъщения остава 
верен на високия си худо-
жествен критерии да няма 
компромиси в естетическо-
то, за да се превърне то в 
школа по красота и изви-
сяване.
 Бъдещият майстор на те-
атралния плака е роден 
Добрич /1938/, завършва 
Мъжката  гимназия, след 
това продължава акаде-
мичното си образование 
в НХА, в класа на проф.
Александър Поплилов. 
Това са годините на офор-
мянето на личността, на 
характера и на любовта 
към изящното изкуство. 
Първото професионално 
предизвикателство е да си 
неразделна част от култовия 
за столицата и страната ни 
Сатиричен театър. Младият 
творец добруджанец поема 
задачата си да дава нов и 
друг прочит на всяка след-
ваща постановка. В про-
дължение на десетилетия 
той остава верен на духа 
на уникалния ни културен 
институт - да се диша сво-
бодно, волно и да се казват 
истините за времето с друг, 
с езоповски език. Това може 
да се получи със средствата 
на артистичната ирония, с 
вица и закачката, с пови-
шената иносказателност 
и с невероятен, различен, 
неочакван ракурс към дра-
матурга и творбата му, към 
постановката и още много 
страни от феномена и тайн-
ството, наречено театър. 
 В продължение на седемде-
сет години художникът е на 
крилете на вдъхновението, 
защото плакатът е предиз-
викателство, което дава бо-
гато поле за разгръщане на 
своята самобитност и стил. 
Влиянията далеч по-бързо 

се преодоляват и надмогват, 
защото с новата постанов-
ка имаш поредната задача, 
която изисква да бягаш от 
вече направеното от теб, за 
да изненадаш публиката. 
Тя вече те възприема като 
част от общото лице на чес-
то пъти големия театрален 
екип от режисьори, драма-
турзи, сценографи, актьо-
ри. Зрителят е взискателен, 
затова очаква, изисква да 
мине през твоя прочит, а 
той е първият, който отваря 
вратата към духовната свет-
лина на спектакъла.
 В плаката към „Хамлет” 
на Шекспир в Театъра на 
българската армия худож-
никът поставя акцент вър-
ху конфликтния характер 

на кралската институция в 
стара Дания. От една стра-
на, държавността е желязна 
и непоклатима, а от друга, 
тя се държи на насилието, 
жестокости, престъпления-
та и проливането на невин-
на кръв. 
Прочитът на твореца на 
спектакъла „Жива вода” на 
Никола Русев в Сатиричния 
театър е в посока на пробле-
ма на цивилизацията ни за 
унищожаването на голямо-
то богатство на природата, 
за да има живот на плане-
тата. Така във видението на 
животински екземпляр са в 
противоречие пожелания-
та, молитвите за жива вода 
и замърсяванията, които 
ще доведат до очакваната 
смърт и на този пореден 
непознат представител от 
друга планета на Земята ни, 
като че ли рожба на фанта-

На 12.04.2022 г. стартира прием по процедура за подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.104 МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакулту-
рите”. Основната цел на процедурата е насърчаване на конкурентоспособността 
и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, повишаване 
на доходите и създаване на заетост, включително подобряване на безопасността 
и условията на труд. Ще се финансират дейности за продуктивни инвестиции в 
аквакултурите, диверсификация на продукцията на аквакултурите и отглеждани-
те видове, модернизация на аквакултурните стопанства, повишаване на качество-
то на продуктите от аквакултури, за повишаването на енергийната ефективност 
и други.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 10 000 до 
100 000 лв., като съфинансирането е до 50% от общите допустими разходи по 
проекта. За предприятия, които попадат извън определението за малко и средно 
предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), мак-
сималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 30%.
Допустими кандидати по процедурата са еднолични търговци (ЕТ) или юридиче-
ски лица (ЮЛ), регистрирани по Търговския закон (ТЗ) или Закона за коопераци-
ите (ЗК) с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен в областта 
на производството на аквакултури. Кандидатите трябва да отговарят на крите-
риите за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и 
средните предприятия и да са със седалище на територията на общините Шабла, 
Каварна и Балчик.
Допустими за финансиране са разходи за закупуване на нови машини, оборудва-
не (включително компютърно) и съоръжения; специализирана складова техника 
и складови транспортни средства; инвестиции във възобновяеми енергийни из-
точници; въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на 
труд и опазване на околната среда и водите; специализирани транспортни сред-
ства; сервизни плавателни съдове и др.
На 13.04.2022 г. стартира прием по процедура за подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.107 - МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на 
доход, и създаване на работни места”. По процедурата ще се подкрепят инвести-
ции, допринасящи за разнообразяване на доходите на рибарите чрез развиване на 
допълващи дейности, вкл. инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, 
ресторанти, свързани с риболова, екологични услуги и образователни дейности 
в областта на риболова.
Общият бюджет е 700 075, 38 лв., а безвъзмездната финансова помощ е от 10 
000 лв. и може да достигне до 100 000 лв. Съфинансирането е до 50% от общите 
допустими разходи по проекта.
Финансова подкрепа могат да получат ЕТ и ЮЛ със седалище на територията на 
общините Шабла, Каварна и Балчик, регистрирани по ТЗ или ЗК. Също така те 
трябва да имат и регистрация съгласно Закона за рибарство и аквакултури и да 
осъществяват основна стопанска дейност в секторите рибарство и/или аквакул-
тури. Ще се подпомагат дейности, които са насочени за обновяване на туристи-
чески обекти и развитие на туристически услуги; производство или продажба на 
неземеделски продукти; развитие на услуги във всички сектори; образователни 
дейности в областта на рибарството и аквакултурите; развитие на екологични 
услуги в областта на рибарството и аквакултурите и производствени дейности.
Разходите, допустими по процедурата са за строително-монтажни работи, заку-
пуване, включително чрез лизинг на нови машини, оборудване и съоръжения, 
плавателни съдове за туристически услуги, придобиване и създаване на компю-
търен софтуер, придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки, мо-
дернизиране на местата за настаняване и разходи за професионално обучение.
И по двете процедури са допустими за финансиране разходи, извършени от кан-
дидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не 
по-рано от 01.01.2014 г. за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, не-
обходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта; подготовка и изпълнение на 
проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/
или технологичен проект. Също така кандидатите могат да комбинират одобре-
ната безвъзмездна финансова помощ с подкрепа чрез финансови инструменти по 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2027 г. Това са нисколихвени кре-
дити и гаранции за обезпечение на кредити, предоставяни от търговски банки.
Крайният срок за кандидатстване и по двете процедури е до 17:00 часа на 
11.07.2022 г. Документите се подават по електронен път чрез попълване и по-
даване на уеб базиран формуляр и придружителните документи чрез модула 
„Е-кандидатстване“ в Информационната система за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.
government.bg. Това става единствено с валиден Квалифициран електронен под-
пис (КЕП).
Пълният пакет документи по процедурите са публикувани на Единния ин-
формационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: 
https://www.eufunds.bg, интернет страниците на МИРГ „Шабла-Каварна-Бал-
чик“ https://flag-shabla.eu/ и на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/
Default/Index.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във 
връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за пода-
ване на проектни предложения на следните електронни пощи: flag.shabla@gmail.
com и pmdr@mzh.government.bg.
Безвъзмездната финансова помощ по двете процедури се предоставя от Страте-
гията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, финансирана от Програма 
за морско дело и рибарство 2014-2020 г., чрез Европейския фонд за морско дело 
и рибарство.
 ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяри-
зиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Евро-
пейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  
 Областен информационен център – Добрич
Тел.: 058 602 758
E-mail: oic_dobrich@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/
www.eufunds.bg
ТАГ
• #ОИЦ-Добрич #ПМДР #ЕС

Този портал се доразвива и поддържа по проект № BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване 
на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“, финансиран по 

Оперативна програма „Добро управление“.

ОБЯВИ ДВА НОВИ ПРИЕМА ПО СВОМР

МИРГ 
„ШАБЛА-

КАВАРНА-
БАЛЧИК“ 

зията на Йордан Радичков. 
Една от паметните поста-
новки на Сатиричния ни 
театър е „Максималистът” 
на Станислав Стратиев, 
която се игра години на-
ред и с гастроли стигна и 
обиколени няколко пъти 
градовете на страната ни. 
Предупреждението на май-
стора на плаката е грижата 
за бялата патица да успее 
да запази своята чистота 

и неподкупност, своя си-
лен характер. Тревогата на 
хуманиста е дали тя няма 
да попадне в загубване на 
идентичността си в сивото 
ежедневие.
 За ценителите и познава-
чите на българския театър 
постановката на неповто-
римия Христо Христов по 
романа на Димитър Талев 
„Железният светилни” в 
Нов драматичен театър 
„Сълза и смях” е сред ем-
блемите на времето от вто-
рата половина на  миналия 
век. Предложението на Лю-
дмил Чехларов в плаката му 
е за драмата на малката дъ-
щеря на Глаушеви- Катери-
на. Тя ще разтвори с ръцете 
младата си душа пред нас и 
ще  разкрие новия храм на 
модерното съзнание на лю-
бовта, щастието, волността и 
свободата. Нищо, че суровата 

традиция  я оплита и души 
до трагичната ѝ смърт. Цял 
отделен свят е символиката 
на строгата женска роба с 
шевицата, която е алюзия за 
веригите на консервативния 
семеен морал. Отново са во-
дещи разказът, историята, 
сюжетът, но те са пречупени 
през волността на другия, на 
различния прочит, в случая 
на художника. Той избира 
своя естетически ракурс и 

подготвя бъдещия зрител за 
постановката, която може да 
посети, за да се стопли душа-
та чрез процеса на съпрежи-
вяването.
 Дарението на Людмил Че-
хларов е от 155 авторски ин-
дивидуални плаката, от 223  
плаката част от тираж, на 
проекти за пощенски марки 
и запазени знаци от личния 
архив. Те са вече част от бо-
гатството на Художествената 
галерия в Добрич. В нашата 
най-нова история рядко сме 
свидетели на такива синовни 
жестове, това прави делото на 
видния добруджанец светъл 
личен пример, които е пох-
вално да има нови последова-
тели, т.е. да се получи ято от 
прелетни птици, които се 
завръщат в родното гнез-
до. Изложбата в големия 
град на равнината бе в три 
изложбени зали, защото са 
изложени 110 пана. На от-
криването на събитието ди-
ректорът на Галерията Не-
дко Недков и гостът Ненко 
Атанасов, преподавател в 
НХА, говориха синовно за 
благородството на жеста на 
видния наш творец, естет и 
преподавател. 
 На 21 май част от експози-
цията ще гостува в Галери-
ята на Белия град Балчик, 
което ще даде възможност 
на много познавачи на 
изобразителното и театрал-
ното изкуство да изпитат 
насладата от ерудицията, 
културата и артистичност-
та на майстора на плаката 
проф. Людмил Чехларов. 
Естетическо удоволствие 
е да се наслаждаваш на 
неочакваните, дръзките и 
невероятните предложения 
на този голям наш творец. 
Дано Господ да продължа-
ва да го дарява със здраве 
и дълголетие, защото въ-
ображението му е свежо, а 
творбите му са игра на съ-
нищата и виденията.

Драгомил ГЕОРГИЕВ                


