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Нова радостна изненада от поредицата „ 
Гурковлии, майсторлии“ на 26. 02. 2022 г.

Първите лястовици на из-
куството, които се изяви-
ха със самостоятелни из-
ложби в родното си село 
Гурково, бяха Христина 
Владимирова, Каньо Мо-
рянов и Никола Даскалов, 
следващата бе Елена Вър-
банова, продавач-касиер 
от „Нашия Аквилон“. На 
26 февруари 2022 г. тя ста-
на известна вълшебница 
в приложното изкуство: 
с изложбата си „Кълно-
ве пролет”, където има 
„две роти“ мартеници и 
пана- уникати от плъсте-
на вълна /10 броя/, а в ня-
кои нейни произведения е 
включено и тъкането. 
Елена Върбанова е фина-
лист в изданието минала-
та година на Националния 
конкурс за сувенири „Бул-
гарика” -  най- голямото 
артизложение в Бълга-
рия, с център гр. Варна, 
организиран от еднои-
менната асоциация. Това 
е Международен панаир 
на занаятите и изкуства-
та, с над 150 майстори 
в приложните изкуства. 
Нейната привързаност, 
страст, професионална 
реализация, са естествено 
уникални, защото тя вла-
дее комбинациите на две-
те основни технологии и 
техники на плъстене на 
вълна- мокро плъстене/, 
където ползва ѝ сапун/ 
и плъстене с игли-сухо 
плъстене. Вече 5 години 

тя овладява тайните на 
плъстенето на вълна. До 
съвършенство плете на 
една кука, рисува, знае и 
изкуството за подреждане 
на цветя /икебана/. В това 
се убедих лично.
 При тъканите от предени 
изделия се взема под вни-
мание посоката на нишка-
та, при плъстенето това не 
е необходимо. Даваш воля  
на въображението си, при 
което Елена е в стихията 
си. Предварително под-
готвени пластове с раз-
лични цветове могат да 
се разположат в различни 
комбинации, където тайн-
ството на цветния парад 
избухва в жизнерадостен 
танц. Явно очертаните 
елементи се съчетават с 
неповторимост.
Този вид изкуство е запа-
зена марка. За него има 
сведения, започващи от 
десети единадесети век, 
като са запазени образци 
от седемнадесети век на-
сам. Но „нашата Елена“ 
бързо се е ориентирала и 
вече отлично владее мок-
рото и сухото плъстене/ 
плъстене с игли/. На из-
ложбата-базар в с.Гурково 
тя показа 4 пана с мокро 
плъстене и 6 със сухо. Тук 
най ме впечатли момиче-
то с цветя на главата и ми 
напомни стиха:

Моят спомен за теб
ще си остане чиста моне-

та.
Част от страст на прибли-
жени.
В нощния  мрак ще пре-
пускат коне,
тропотът им е моят вик по 
тебе...

Изработките на Елена 
Върбанова са като цветя-
та- превръщат кратките 
мигове в радост, в краси-
во избликнали багри. При 
нея няма лошо време за 
тези моменти. Тук при-
състват  интелигентност-
та и характерът на Елена, 
с изрядното ѝ чувство за 
композиция, за издигане 
на нашата духовна и нрав-
ствена същност. А тук 
трябва и мъдрост, за да 
сме благодарни на Елена 
Върбанова за тези мигове, 
където творческият про-
цес и изисквания побеж-
дават всички трудности и 
обстоятелства. Във всич-
ко, сътворено от нея, се 
чувства пулсът на човеш-
кия организъм-отговорен 
и фин, за да уравновесиш 
себе си, за да сътвориш 
уникати: тук може да спо-
менем нейни бижута и ак-
сесоари.
Читалищното преддве-
рие на „Свобода- 1897 
„с.Гурково се оказа малко 
за многобройната публи-
ка, която се възхити от 
показаното и закупи по-
казаното, а то изчезваше 
като топъл хляб. 

               Г-жа Наталия Георгиева, председател на НЧ „Свобода 1898“ с.Гурково, общ.Балчик; г-жа  Диана Плучиева, 
секретар; г-жа Елена Врбанова, автор на изложбата на 26 март 2022 г. в с.Гурково. 
                                                                                                                                         Фото: Поликсения ПЕТРОВА 

Сега на Елена Върбанова 
предстои защита на май-
сторско право пред Зад-
ругата на майсторите в 
България. 
Време е да акцентирам 
вниманието Ви върху 
г-жа Наталия Георгиева, 
всераздаващ се предсе-
дател на читалището, ор-
ганизатор и основен мо-
тор на събитията в него. 
В навечерието на Баба 
Марта и Деня на самоде-
еца  - 1 март, изложбата на 
синеоката Елена създаде 
неповторимо настрое-
ние. Много полезен жест 
направи г-н Тодор Геор-
гиев,  кмет на с.Гурково, 
който дари 200 лв. за са-
модейците, които вече са 
нагласени за закупува-
не на инвентар. Част от 
продадените уникати от 
изложбата- базар, също 
ще стимулират местните 
самодейци.
Всичко, направено до 
тук, четирите своеобраз-
ни изложби „Гурковлии-
майсторлии” са един 
реализиран копнеж по 
нещо хубаво и неповтори-
мо, облечено в действие, 
благодарение на Наталия, 
Поликсения, Диана, чи-
талищното настоятелство 
и кметството. И този ден 
и този път навярно ще се 
повторят!

Хаджи 
Георги ЙОВЧЕВ

На основание чл. 37и от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във 

връзка с чл.24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ и Решение №486 
по Протокол №30/24.02.2022г
на Общински съвет -Балчик

СЪОБЩАВА:
На всички собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на Българска агенция по 
безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Балчик, в 
срок от 01.03.2022г. до 10.03.2022г., започва приемане на заявления за 
наемане без търг или конкурс на пасища и мери от общинския поземлен 
фонд /ОПФ/ на Община Балчик за стопанската 2022/2023г.
Списъкът за индивидуално ползване на пасища, мери по категория и 
площ, ще бъде публикуван  на интернет страница на Община Балчик: 
www.balchik.bg, секция- други обяви.
Заявление по образец в едно с приложенията към него се подават в 
информационния център на Община Балчик, на следния адрес: град 
Балчик, пл. “21 септември” № 6.
Окончателното разпределение на пасищата и мерите за индивидуално 
ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти 
с пасищни селскостопански животни за стопанската 2022/2023г. ще 
приключи на 1 юни 2022г.
В разпределението на пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално 
ползване, могат да участват само животновъди, които нямат данъчни 
задължения, както и задължения към Държавен фонд “Земеделие”, 
държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по 
чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
Срокът за отдаване под наем на пасищата и мерите от ОПФ е за 5 (пет) 
стопански години.
За допълнителна информация: тел: 0579 7 10 54; 0895 554 164 - Зехра 
Акиф -  гл.експерт ОПФ и СД.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Правила за зачитане на правата 
на човека и околната среда от 
дружествата на ЕС и извън ЕС

Европейската комисия 
прие предложение за 
директива относно дру-
жествената дължима гри-
жа във връзка с устойчи-
востта. 
Предложението има за 
цел да насърчи устой-
чивото и отговорно по-
ведение на дружествата 
по цялото протежение 
на световните вериги 
на стойността. Пред-
приятията играят важна 
роля в изграждането на 
устойчива икономика и 
общество. От тях ще се 
изисква да установяват 
и, когато е необходи-
мо, да предотвратяват, 
прекратяват или смек-
чават неблагоприятните 
въздействия от своите 
дейности върху правата 
на човека, като детския 
труд и експлоатацията 
на работниците, както 
и върху околната среда, 
например замърсяването 
и загубата на биологично 
разнообразие. Тези нови 
правила ще осигурят 
правна сигурност и рав-
нопоставени условия на 
конкуренция за предпри-
ятията. За потребителите 
и инвеститорите те ще 
осигурят по-голяма про-
зрачност. Новите правила 
на ЕС ще тласнат напред 

екологичния преход и 
ще защитават правата на 
човека в Европа и извън 
нея.
Редица държави членки 
вече въведоха национал-
ни правила относно дъл-
жимата грижа, а някои 
дружества предприеха 
мерки по собствена ини-
циатива. Необходимо е 
обаче по-широкомащаб-
но подобрение, което е 

трудно постижимо с до-
броволни действия. 
Новите правила за пола-
гане на дължима грижа 
ще се прилагат за следни-
те дружества и сектори:
• Дружества от ЕС 
• Дружества извън ЕС
Малките и средните 
предприятия (МСП) не са 
включени пряко в обхва-
та на настоящото предло-
жение.

Европейско финансиране за подпомагане на 
бизнеса, новаторите и талантите

На пресконференция в 
Брюксел,българският ев-
рокомисар Мария Габриел 
обявиработната програ-
ма на Европейския съвет 
по иновациите (ЕСИ) за 
2022г. Програмата пре-
доставя възможности за 
финансиране в размер на 
1.7 милиарда евро за нова-
тори, с цел разрастване и 
създаване на нови пазари.
ЕСИ е нова инициатива по 
програма „Хоризонт Евро-
па“ с общ бюджет от над 
10 милиарда евро за пери-
ода до 2027г. От пилотната 
си фаза през 2018г. до мо-
мента ЕСИ е подпомогнал 
5000 стартиращи единици 
и дружества с инвестиции 
над 4.3 милиарда евро.
„Това е най-мащабният го-
дишен бюджет в подкрепа 
на новаторите, предпри-
емачите и бъдещите тех-
нологични „шампиони“. 

Стремим се да адресираме 
две основни предизвика-
телства. Първо, важна е 
подкрепата ни за компани-
ите в критичния момент на 
тяхното разрастване. Вто-
рото предизвикателство е 
подразделението на ино-
вационната екосистема и 
разделението в областта 
на иновациите. Ето защо 
Европейския съвет по 
иновациите ще стимули-
ра потенциала за инова-
ции във всички региони 
в Европа“, заяви Мария 
Габриел. 
Комисар Габриел обърна 
внимание върху новости-
те в работната програма. 
На първо място тя открои 
инициативата „Scale-up 
100“ за идентифициране 
на 100 високотехнологич-
ни дружества от ЕС, с по-
тенциал да станат „едно-
рози“ (дружества с оценка 

над 1 милиарда евро). Ос-
вен това за първи път ин-
струментът „Ускорител“ 
предоставя възможност 
на компании, работещи по 
технологии от стратегиче-
ски европейски интерес - 
квантови технологии или 
изкуствен интелект, да 
кандидатстват за капитало-
ви инвестиции на стойност 
над 15 милиона евро. Това 
дава възможност за едно 
по-добро справяне в кон-
курентната среда на све-
товния пазар. 
„Насочваме 500 милиона 
евро към водещи до пробив 
иновации за екологичния 
преход, за стратегическите 
квантови и здравни техно-
логии. Това ще укрепи тех-
нологичния суверенитет 
на Европа по отношение 
на веригите за създава-
не на стойност. Очаквам 
бизнесът да се възползва 

максимално от възмож-
ностите, които предоста-
вяме. Работната програма 
е подкрепа за новаторите 
във всички региони в Евро-
па, за силна паневропейска 
иновационна екосистема 
и европейско лидерство в 
следващото поколение тех-
нологии“, коментира Ма-
рия Габриел.
Комисар Габриел набле-
гна и на действията на-
сочени към жените но-
ватори. „С инициативата 
ми „WomenTechEU“ уве-
личаваме подкрепата за 
дружества, ръководени от 
жени, от 2 милиона евро 
през 2021 г. на 10 милиона 
евро. Целим да подкрепим 
жените новатори и им да-
дем повече възможности 
за успешна кариера като 
„лидери предприемачи“, 
отбеляза българският евро-
комисар.                           БТ


