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Давам гараж под наем в 
кв.“Балик“ бл.20 - 90 лв. тел. 

0895638778   /5-1/

След провеждането на 
множество срещи и съ-
брания, Клуб „Хинап“ 
на хората с увреждания в 
град Балчик, избра свое 
ръководство. На мястото 
на починалата, обичана 

и незаменима председа-
телка г-жа Димка Мале-
ва, членовете на „Хинап“ 
избраха за председател 
г-жа Мария Великова, а 
за ръководство: г-жа Пен-
ка Димитрова, г-жа Руска 

Петрова, г-жа Мария По-
пова, г-жа Ана Щерева. 
Дано новият председател 
и новото ръководство раз-
гърнат широката дейност 
на „Хинап“, както по вре-
мето на г-жа Малева.   БТ

Нека да останем добри познати

 Съвременният свят е 
в цялостна криза, но 
най-силна е тя в ерози-
рането на нравствени-
те вековни ценности. 
В отношенията между 
хората вече все упорито  
доминират и се вграж-
дат лъжата, измамата 
и липсата на доверие. 
Това са някои от воде-
щите тревожни пос-
лания на спектакъла „ 
Идеалните непознати” 
на Клуб „Театър” при 
Младежкия център в 
Добрич.
 Ръководителката и мла-
дите актьори среднош-
колци са талантливи, 
търсещи и откриващи 
актуални теми на мла-
дите хора. В тази по-
становка въпросите са 
до болка съвременни и 
болезнени, предупреж-
даващи. Естетическите 
стойности са на много 
добро ниво и публика-
та с възхвала изпрати 
екипа.
 Младата и талантлива 
преподавателка е Лана 
Анцаридзе, която в 
продължение на годи-
ни предлага на трупата 
неочаквани проекти, 
които са болезнени и 
значими за младата ис-
кателна аудитория. Така 
е и този път с адапта-
цията на италианския 
филм със същото загла-
вие, с режисьор Паоло 
Дженовезе. Любопит-

ното е, че по сценария 
за постановката, освен 
ръководителката, са 
включени и творческа-
та лаборатория и пи-
шещи средношколци от 
трупата. Преди четири 
години съставът на го-
лемите игра пиесата, а 
сега е предложен нов 
прочит от следващите, 
като по този начин се 
постига желаната при-
емственост. Пример 
за такова преливане са 
двамата братя Алексан-
дър и Никола Таневи от 
Балчик. Големият е на 
академичната скамейка 
в Театралната академия 
в София, а малкият е по 
вече извървения труден, 
но и мечтан път към 
сцената като бъдеща 
професия.  Историята 
на сюжета в драмата 
е класическа от древ-
ността до наши дни, 
когато приятелите се 
съберат и решават да за-
почнат игра на „сваляне 
и игра с открити карти,” 
за да се получи неверо-
ятна, но и жестока ве-
чер на „руска рулетка.”. 
Постига се познатият 
ефект, за който народът 
мъдро предупрежда-
ва „играчка- плачка.” 
Съвременният стил на 
живот е чрез възмож-
ностите на телефоните 
с богатата им памет, 
за да се провери изне-
надващо и неочаквано 

докъде стига верността 
между партньорите в 
отделните двойки. Ве-
черята се превръща от 
желание за забава в из-
лизане на преден план 
на изневерите и гроз-
ните истини в отноше-
нията им. Конфликтът 
е в основата на драмата 
като необходимост от 
сгъстяване на действи-
ето и избухване на раз-
личните характери на 
героите. Темите за до-
верието между семей-
ните или приятелските 
двойки, за честността и 
измамата, за любовта и 
изневярата, за истината 
и лъжата, за тайните, 
които ще излязат на бял 
свят, за половата ори-
ентация в съвременния 
свят, правят пиесата 
силна и въздействаща, 
приковаваща зрител-
ското внимание.  
  В ролите на младите 
дами Натали, Ева, Ана 
и  Софи са Димитрина 
Германова или Вик-
тория Златева, Елица 
Рачева или Рая Димо-
ва, Камелия Драганова 
или Габриела Ангелова, 
Жулияна Михайлова 
или Мадлен Мехмедо-
ва, на героите Алексан-
дър, Роко, Никола и Тео 
е подбран младежкият 
„квартет” Николай Ми-
хайлов, Димитър Мин-
ков, Никола Танев и Ти-
мур Сеийт. В трупата са 
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поканени средношкол-
ци от 9-11-тите класове 
на различните училища 
на град Добрич. Тенден-
цията е на максимална 
близка възраст, като от-
състват зрелостници, а 
те са вероятни бъдещи 
конкурентни кандидат-
студенти за театралните 
вузове. В следващата 
година ще бъде обил-
на групата на Клуба от 
завършващи, а това е 
очакван и желан финал. 
Открояват се притесне-
ния и по отношение на 
момчетата, защото при 
дамите има дублиране 
за всяка от ролите, а 
при тях липсва, което е 
изпитание в афиша от 
представления.  
 Достойнствата на мла-
дежкия спектакъл е в 
неговата краткост, за-
щото преминаването 
на границата води до 
размиване и излишни 
обстоятелства, а драма-
та е чужда на допълни-
телната повествовател-
ност. Диалогът е силата 
на композицията на 
текста - от завръзката 
до развръзката и фи-
нала, той е динамичен, 
активен и емоционално 
пристрастен. Приятно 
впечатление прави го-
воренето на младите 
актьори, което е ясно, 
отчетливо и на добър 
книжовен български 
език, за разлика от цен-
тралните ни медии, в 
които се правят досад-
ни правоговорни греш-
ки.
 Посланията на пиесата 
са в посока на морални-
те предупреждения към 
съвременните хора на 
Добрич и на България 
от различните възрасти- 
за съхраняване на бога-
тите страни в морала 
на страните от Източна 
Европа, които още не са 
до такава степен удаве-
ни във водите на лъжа-
та, измамата, двуличие-
то и модната тенденция 
да имаш „приятели 
педали.” Нека да оста-
нем по-дълго на брега 
на класическите два 
пола и на добрите думи 
между любимите в се-
мейството, в рода, за да 
има повече щастливи 
хора, докато в тези че-
тири истории ние бяхме 
в блатото на падението, 
на разделите и края на 
връзките.       

Димитрина
 Германова

 и Драгомил Георгиев

Избраха председател на „Хинап”

Солидарност с Украйна: Европейската комисия 
стартира платформа на ЕС за регистрация на лица, 

ползващи се с временна закрила

Европейската комисия 
стартира платформа на 
ЕС за обмен на инфор-
мация относно лицата, 
ползващи се с временна 
закрила. Платформата 
ще позволи на държа-
вите — членки на ЕС 
да обменят информация 
относно регистрирани-
те лица в реално време, 
така че лицата, бягащи 
от Украйна, да могат 
ефективно да се възполз-
ват от правата си във 
всички държави член-
ки, като същевременно 
се разглеждат случаи на 

двойни или многократни 
регистрации, и се огра-
ничават възможните зло-
употреби.
Комисията разработи 
това техническо реше-
ние с безпрецедентни 
темпове като част от 
плана от 10 точки за за-
силена европейска ко-
ординация при приема 
на хората, бягащи от 
войната в Украйна, до-
говорен на извънредното 
заседание на Съвета по 
правосъдие и вътрешни 
работи на 28 март 2022 
г. Стартирането на плат-

формата представлява 
допълнителен резултат, 
свързан с изпълнението 
на плана.
 Комисията ще предос-
тави на Съвета актуална 
информация за целия 
набор от инициативи на 
предстоящото заседание 
на Съвета по правосъдие 
и вътрешни работи през 
юни.
 Лица за контакти с ме-
диите:
Christian WIGAND (+32 
229 62253)
Yuliya MATSYK (+32 
229 13173)

Цветан Кюланов и премиерът Кирил Петков 
откриват семинар за сътрудничеството между 

университетите и частния сектор

Представителството на 
Европейската комисия 
в България ще бъде до-
макин на българо-скан-
динавски семинар „Съ-
трудничеството между 
университетите на бъде-
щето и частния сектор“, 
който ще се проведе на 2 
юни (четвъртък) от 9:00 

часа в залата на Дома 
на Европа в София (ул. 
„Г.С. Раковски“ 124).
Семинарът ще бъде от-
крит от Цветан Кюла-
нов, и.д. ръководител 
на Представителството 
на Европейската коми-
сия в България, минис-
тър-председателя Кирил 
Петков и Н.Пр. Кристи-
на Кувая, посланик на 
Финландия в България. 
Приветствие чрез виде-
ообръщение ще направи 
комисарят по иновации, 
научни изследвания, 
култура, образование и 
младеж Мария Габриел.
Събитието се органи-
зира от посолствата на 
страните от Скандинав-

ския север, съвместно с 
Министерството на об-
разованието и науката и 
Министерството на ино-
вациите и растежа.
Специално участие в 
дискусиите ще вземат 
акад. Николай Денков, 
министър на образова-
нието и науката, и Дани-
ел Лорер, министър на 
иновациите и растежа. 
Ще се включат също 
експерти в областта на 
образованието и пред-
ставители на компании 
от България, Дания, 
Норвегия, Финландия и 
Швеция.

Отдел „Преса и медии“
Представителство на ЕК 
в България


