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Първото музикално спи-
сание, издавано в Бълга-
рия - „Кавал“, е издадено 
в Силистра на 1 април 
1894 година. Изданието 
вижда бял свят благода-
рение на възпитаника на 
Пражката консерватория 
КАРЕЛ МАХАН - педа-
гог, публицист, музикален 
теоретик, фолклорист и 
изследовател на българ-
ската народна музика.
          Карел Махан е роден 
в Холице /днес Чехия/, 
през 1857 г.. В младеж-
ките си години учи в учи-
лището във Високо Мито. 
Обучава се при чичо си, 
който е капелмайстор в 
град Ровне. Известно вре-
ме е в манастир във Вие-
на. Става капелмайстор 
на военните оркестри в 
сръбските градове Петро-
варадин и Ниш. През 1891 
г. пристига в България, 
където преподава музика 
в училищата в Силистра, 
Шумен и Кюстендил. 
 През 1894 г., назначеният 
за преподавател по пеене 
в Педагогическото учи-
лище чех Карел Махан, 
създава ученически хор 
и оркестър, черковен хор, 

издава учебници по пеене, 
предназначени за педа-
гогическите училища. В 
Силистра Махан активно 
участва и в списването на 
местния периодичен пе-
чат. Тук той печата първо-
то музикално списание в 
Бъл¬гария „Кавал“ (1894-
1896 г.), и го редакти-
ра заедно с Н. Бабачев, 
което после се печата в 
Лом и в София. По-къс-
но, заедно с учителите в 
Педагогичес¬кото учили-
ще в града М. Синигеров, 
Н.Кефсизов, редактира 
и списание „Училищна 
сбирка“ - с 6 книжки през 
1898 г. 
 От 1900 г. Махан е учител 
в Педагогическото учи-
лище в Кюстендил. Съ-
действа за развитието на 
музикалния живот в гра-
да. Създава четиригласен 
хор от 100 души, голям 
струнен и смесен оркес-
тър. Организира певческо 
дружество, което по късно 
прераства в хор „Кавал“. 
Негови ученици са Геор-
ги Горанов, Петър Казан-
джиев, Кирил Джоков и 
Никола Атанасов
 Махан е автор на множе-

ство статии по проблеми-
те на мелодичните, ме-
тричните и хармоничните 
особености на българска-
та народна песен. Инте-
ресува се от влиянието 
на ориенталската и ви-
зантийската музика върху 
българската народна пе-
сен. Съставя първия бъл-
гарски музикален речник, 
програми и учебници по 
пеене, за цигулка и кита-
ра. Автор е на „Българско 
капричио“ за пиано и ор-
кестър, оперетата „Хоро“, 
оркестрови и хорови пес-
ни.
  Вероятно след 1903 г. на-
пуска България и замина-
ва за царска Русия. Работи 
като преподавател по нем-
ски език и музика в Мос-
ква, Батуми и Тбилиси, а 
в края на живота си — в 
московското радио. Почи-
нал през 1923 в Русия.
 На 14 юни 1980 в Сили-
стра, на втория ден от VІ 
Събор на крайдунавските 
градове, след проведената 
теоретична конференция 
на тема „Приносът на сп. 
„Кавал” за популяризи-
ране на народната музи-
кална култура”,е открита 
паметна плоча в чест на 
85-годишнината от из-
лизането на сп. „Кавал” 
- на сградата на тогаваш-
ния Детски отдел, срещу 
ДСК.

По материали на отдел 
„Краезнание” на Регио-
нална библиотека „Пар-
тений Павлович“ - Сили-
стра

Солаковият хан

Емблематичният Сола-
ков хан в Букурещ, къ-
дето отсядали Христо 
Ботев и Васил Левски, а 
Любен Каравелов спис-
вал своите вестници е на 
път да рухне.
Построен преди 160 го-
дини - от тях оставен в 
забрава близо 60, Сола-
ковият хан и днес впечат-
лява със своята уникална 
архитекутра и солидна 
конструкция. Носи име-
то на своите основате-
ли - братята Солакоглу, 
информира BULGARIA 
ON AIR.
Малцина помнят славна-
та история на това място, 
а най-добре я знае - проф. 
Лука Велчов - банатски 
българин, отдал живота 
си на България, макар да 
е роден на „Другия бряг 
на Дунав“.
Днес една скромна табе-
ла напомня, че тук е било 
революционното огнище 
на страната ни. Надпис, 
посветен на Любен Ка-
равелов - с откраднат ба-
ралеф.

Събдата на това важно за 
България място засега е 
неясна. Собствениците, 
наследници на Солако-
вия род, са твърди и ис-
кат поне 3 млн. и полови-
на евро. Купувач - няма. 
За проблема са запознати 

българските институции, 
посолството дало морал-
на подкрепа на 90-го-
дишният Лука Велчов, 
който търси изход в ома-
гьосания кръг.
„Ще продължавам - до-
като живея. Туй то. До-

като живея, всичко бъл-
гарско ни е скъпо и ще се 
стараем да си го върнем, 
каквото ще може ще на-
правя“, категоричен е 
Лука Велчов.
Дали святото място, в 
което се ражда идеята за 
Свободна България ще 
живее - зависи и е в ръ-
цете на съвременниците.
ТАКА ВИДЯХМЕ СО-
ЛАКОВИЯ ХАН В БУ-
КУРЕЩ НА 24 .02.2018 
Г. И ТОГАВА И СЕГА 
ПРЕДЛАГАМЕ НА НА-
ШЕТО ПОСОЛСТВО 
ДА ОТРЕМОНТИРА 
ВСИЧКИ ПЛОЧИ НА 
ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ НИ 
И ДА ГИ ПОСАТВИ 
НА НОВИТЕ СГРАДИ, 
КОИТО ЩЕ БЪДАТ 
СКОРО ПОСТРОЕНИ 
НА ТЕЗИ МЕСТА НА 
БЪЛГАРСКОТО СЛАВ-
НО ЕМИГРАНТСТВО. 
/Маруся Костова, пред-
седател на Сдружение 
“Българско наследство” 
Балчик, България/

121 години списание „Кавал” и 35 
години от поставянето на паметната 

плоча, посветена на старта на 
списанието

Солаковият хан в Букурещ - обиталище на българската револю-
ционна емиграция в Румъния.                               Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Рухващата със Солаковия хан плоча на Любен Каравелов, председа-
тел на БРЦК в Букурещ.                                        Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Шиковското население в Добруджа
автор: д-р Йордан Касабов

Книгата е ключ за разга-
даване на едноименна-

та етногрупа и нейните 
предшественици, които 

и днес живеят в едно от 
най-големите села на об-

ласт Силистра, както и 
техни роднини в други 
населени места у нас и в 
чужбина.

Специално за книгата 
е създаден герб на ши-
ковци, а е представен и 
химнът на етнографска-
та група. 
Поредната си творба ис-
торикът по образование, 
родом от село Брадвари, 
където също са живели 
шиковци като клонка 
от фамилиите на Ка-
липетрово, посвещава 
на етнографска група, 
която е в основата на 
развитието на Крайду-
навска Добруджа, а в 
предишни времена чрез 
своите предшественици 
и в други краища, както 
на родината, така още 
на близки балкански и 
крайморски страни.
За участниците в кон-
ференцията по история 
„За етнологията на бъл-
гарите” в рамките на V 
Международен форум 
„Българско наследство” 
в Балчик на 28 август 
2019 г. книгата ще бъде 
представена от нейния 
автор д-р Йордан Каса-
бов и от Йордан Георги-
ев, PR на Област Сили-
стра.

Чрез 112 е съобщено за ПТП
На 29 юни на ЕЕН 112 е за-
явено за възникнало ПТП 
на главенпът II-71 на около 
60 м. след  село Славеево, 
в посока КК «Албена». 
От служители на Второ 
РУ Добрич и сектор ПП- 
Добрич, е установено, че 
водач от с.Оброчище, уп-
равлявайки лек автомобил 
„Фолксваген“ с ТХ регис-
трация поради заспиване, 

губи контрол над авто-
мобила, напуска пътното 
платно в дясно, по посо-
ка на движението си и се 
блъска в крайпътно дърво. 
В следствие на възникна-
лото ПТП по автомобила 
са нанесении значителни 
материални щети. 
Водачът е тестван за упо-
треба на алкохол, пробата 
му е отрицателна. Постра-

дала е пътничка от същото 
село, пътуваща на задната 
седалка, приета в МБАЛ-
Добрич с фрактура на лява 
предмишница-без опас-
ност за живота. 
Пътуващото на задната се-
далка в детско столче 6-го-
дишнодете от с.Оброчище 
е без наранявания. 
По случая е образувано до-
съдебно производство. 

Автомобил с прекратена регистрация
На 30 юни в гр. Балчик 
служители сектор „Път-
на полиция“ при ОДМВР 
Добрич, спират за про-
верка лек автомобил, мар-
ка „Пежо“ с Варненска 
регистрация, управляван 

от жител на гр. Вълчи 
дол.  След проверка в ин-
формационните масиви 
на МВР е установено, че 
лекият автомобил е с пре-
кратена регистрация.  По 
случая е образувано бър-

зо производство.
 С отделен съдебен акт 
бе разпоредено иззетите 
като веществени доказа-
телства наркотични ве-
щества да бъдат унищо-
жени.


