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“Àíèíè ïðèêàçêè” - ìúäðîñò
çà ìàëêè è ãîëåìè ÷èòàòåëè

Димитър Кабаков, Благовеста Митева, Мартин Гяуров и
Стефан Цанев позират за в-к “Балчишки телеграф”.

Диана Димитрова с първото издание
на “Анини приказки” от 1976 г.

Юлита Христова получава автограф от
Стефан Цанев за внука си в Канада.

На 22 юли 2011 г. в Ху-
дожествена галерия
„Балчик” поетът Стефан
Цанев представи седмо-
то издание на своята
книга „Анини приказ-
ки”. Нейният първи и
единствен екземпляр е
от 1973 г. „Историята на
тази книга също е една
приказка  - споделя в
предговора авторът.
Преди много, много го-
дини дъщеря ми Анна
замина да живее в Рим,
беше 6-7 – годишна.

„Аз – малкият, тя – го-
лямата” вече бяхме съ-
чинили повечето от
приказките, някои от тях
бате Климбо (така деца-
та по онова време на-
ричаха артиста Кли-
мент Денчев) бе пял и
рисувал по телевизия-
та. За осмия и рожден
ден с Климент реших-
ме да и пратим в далеч-
на Италия подарък – са-
моръчно написана и
изрисувана книжка с
неините приказки. Аз

преписвах приказките на
пишеща машинка (тога-
ва компютри нямаше),
Климент рисуваше между
редовете, той рисуваше, аз
пишех между рисунките…
Беше август 1973 г.

В квартала имаше един
стар книговезец , подвър-
зваше дипломните рабо-
ти на студентите, дадох му
да подвърже книгата, из-
пратих я по пощата, ми-
наха още много-много
години и бях я забравил…

Миналата година пре-

скочих до Париж, къде-
то сега живее Анна, от
дума на дума си спом-
нихме за Климент, кой-
то наскоро си беше
отишъл от този свят.
Тогава Анна извади от
огромната си библио-
тека една червена ове-
хтяла книга, разгърна
пожълтелите и страни-
ци – и аз изумях: Това
беше онази саморъч-
но написана и изрису-
вана книга, която и пра-
тихме преди 38 години

!
„Тя винаги е с мен – ка-

за Анна. – Цял живот сме
пътували заедно. Това е
най-скъпият ми подарък”

В художествената гале-
рия всички умълчано
слушаха автора, а преди
това красивите и талант-
ливи артисти Благовеста
Митева и Мартин Гяу-
ров, които изпълниха от-
къси от приказките. Ди-
митър Кабаков сподели
моменти  от издателска-
та работа и поднесе впе-
чатленията си като лите-
ратурен критик. Юлита
Христова припомни ани-
мационния филм на ре-
жисьора Анри Кулев от
недалечното минало, на-
правен по „Анини прика-
зки”. Диана Димитрова
показа на всички първо-
то издание на книгата от
1976 г. , с което е възпита-
вала своите деца, а сега и
внуци.

Стефан Цанев даде мно-
го автографи и написа по-
желания на много деца,ня-
кои от които живеят в чуж-
бина и ще получат книгата
от свои близки, за да се по-
чувстват българи и горди
да я четат и препрочитат в
годините напред.

„Цензурата вече я няма.
С чувство на хумор тряб-
ва да си спомняме за оне-
зи времена и да се прос-
тим с тях” – каза в заклю-
чение неповторимия по-
ет, писател и драматург
Стефан Цанев.

Маруся КОСТОВА Басейнова дирекция -
Варна напомня, че набли-
жава крайния срок за ре-
гистрация на кладенците
за стопански цели

Басейнова дирекция
напомня, че крайния срок
за регистрация на кладен-
ците за стопански цели е 6
август. До този момент в
Басейновата дирекция са
регистрирани общо 2 390
водовземни съоръжения
за стопански цели. Едва за
76 от тях собствениците са
се възползвали от удълже-
ния срок предвиден в За-
кона за водите (изм. от
2010 год.) и са подали ну-
жните документи. От тях
33 са водовземни съоръ-
жения във Варненска об-
ласт, 7 – област Добрич,
30 за Бургаска област и 6
за Шуменска.

Регистрацията на кла-
денците за стопански цели
се извършва чрез подава-
не на заявление.  Форму-
лярът може да бъде изтег-
лен от интернет страница-
та на Басейнова дирекция
– www.bsbd.org или да се
получи от офисите: Вар-
на, ул. „Ал. Дякович”33;
Бургас, ул. „Филип Ку-
тев” 13 и в Шумен, ул.
„Кирил и Методий”  34.

Заявленията се подават на
място, но могат  да бъдат
изпратени и с обратна
разписка по пощата.

Към Заявлението е не-
обходимо да се приложат:
документ за собственост
на имота, в който е разпо-
ложено водовземното съ-
оръжение; координати,
дълбочина, конструкция,
оборудване на съоръжени-
ето; декларация за година-
та на неговото изгражда-
не; цел на използваната во-
да и документ за заплатена
такса в размер 250 лв. (по
банкова сметка на БДЧР-
Варна в „SG ЕКСПРЕС-
БАНК”, гр. Варна: IBAN:
BG02 TTBB 9400 3124
3173 88, BIC: TTBB BG)

Регистрация на кладен-
ци за собствени нужди из-
тече през 2007 г. В Дире-
кцията са регистрирани
над 55 000 кладенци.

За допълнителна
информация:

тел. 052/ 687 462 и
687 431 е-mail:

bdvarna@bsbd.org
www.bsbd.org

ПРЕСЦЕНТЪР на
Басейнова дирек-

ция - Варна

ÏÐÅÑÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

    Над 300 състезате-
ли от 15 държави ще
вземат участие в
силния междунаро-
ден турнир по тенис
на маса в Албена,
съобщи организато-
рът Стефан Георгиев.
В спортната проява,
която стартира в сря-
да, ще се включи це-
лия български елит на
този спорт. В първия
ден започват срещи-
те при ветераните,
които са разделени в
четири възрастови
групи - от 30 до 39 г.,
от 40 до 49 г., от 50
до 59 г. и над 60-го-
дишна възраст. Май-
сторите на спорта с
малкото топче ще по-
кажат своите истин-
ски умения в откри-
тите турнири при мъ-
жете и жените. Ос-

вен сингъл ще има и
двойкови турнири.
По време на спорт-
ния фест по тенис ще
се организират и
турнири за деца, ко-
ито са разделени в
три възрастови гру-
пи - от 9 до 12 г., от
12 до 15 г. и от 16 до
18 г. Състезателите
ще играят на чисто
ново оборудване,
осигурено от
ANDRO. В края на
седмицата са насро-
чени финалите. Най-
добрите ще получат
красиви медали и
купи. След българи-
те най-масово е
присъствието на тени-
систи от Русия, Румъ-
ния, Украйна и Турция.
Срещите ще се прове-
дат в спортната зала
до хотел “Добруджа”.

Åëèòúò íà ðîäíèÿ íè
òåíèñ íà ìàñà ñå
ñúáèðà â Àëáåíà

Проект на Община
Балчик е одобрен за фи-
нансиране по ОП „Реги-
онално развитие” 2007-
2013 година, BG161PO001/
3.1-03/2010 “Подкрепа за
развитието на природни,
културни и исторически
атракции”. Проектното
предложение, с което бе
кандидатствано, е “Подо-
бряване на туристичес-
ките атракции и свърза-
ните с тях инфраструкту-
ри на територията на Об-
щина Балчик”. Общата
стойност на спечеления
проект е 5 539 370,58 ле-
ва. С тези средства мест-

ната власт ще се пог-
рижи за консервиране-
то, реставрирането и
експонирането на не-
движими културни
ценности и разкрива-
нето на богатото кул-
турно–историческо
наследство на региона.
Основна част от сума-
та ще бъде вложена в
реставрирането на ста-
рата мелница на брега
на морето и превръ-
щането й в средищен
информационен цен-
тър. Средства от прое-
кта ще бъдат насочени
и към средновековна-

Îáùèíàòà ñïå÷åëè ïðîåêò
çà ôèíàíñèðàíå íà

ïàìåòíèöè íà êóëòóðàòà
та крепост в кв.”Хори-
зонт” в Балчик, както и
към Текето в с.Оброчи-
ще. На 9 август кметът на
Община Балчик Николай
Ангелов ще подпише
договор за финансиране
на друг спечелен проект -
„Подкрепа за създаване и
промотиране на иновати-
вни културни събития” по
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие”. Със
средствата от него, надх-
върлящи половин милион
лева, ще бъдат финансира-
ни културни събития и фе-
стивали, провеждани на
територията на общината.

Община Балчик ще по-
лучи 960 872.64 лв за ре-
монт на брегоукрепва-
щата дамба в частта й ме-

жду буни 206 и 207. Су-
шение на Междуве-
домствената комисия
за възстановяване и

Îòïóñíàõà 960 872.64 ëâ çà ðåìîíò
íà äàìáàòà

подпомагане към Мини-
стерски съвет, ръководе-
на от вицепремиера Цве-
тан Цветанов.




