
Д-р Валентина Георгиева - диригент на СХ „Черноморски звуци” Балчик. 
Фото: Росен ДОНЕВ

ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам * Давам къща под наем 
целогодишно, обзаведена 
тел. 0886690650 в Балчик                      

                                    /50-2/
* Търся квартира /гар-

сониера, апартамент, стая/ 
целогодишно в ж.к. „Бал-
чик“ Балчик. Тел. 0885 
079116                      /4-4/

* Сдружение „Българ-
ско наследство“ Балчик 
организира екскурзия по 

* Продавам част от 
къща в центъра на Балчик. 
Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 
тел. 0897 617 426                         

                                /10-8/
* Продавам апартамент 

в бл.2 ж.к.“Балик“ Балчик  
тел.0898 440 709                         

                                  /10-8/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 

родните места: Констан-
ца, Сараюрт, Саръгьол, 
Бая, Еникьой, Тулча. 2 
нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разходи. 
Екскурзовод: Иванка Ун-
гуряну. Цена на екскурзи-
ята .150 лв. Тел. за справки 
и записвание 0887983113 
/Деспина Маринова, во-
дач/, НА ПРОЛЕТ

* Продавам ябълки, еко-
логично чисти, българ-
ски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Търся гараж под наем 
в кв.“Балик“. 

            Тел. 0895743034
* Ако желаете фотосе-

сия, заповядайте в реклам-
на агенция “КОНТРАСТ 
2018” Град Балчик Ул. 
Д-р Златко Петков 34А 
Тел: 0878 247 581 / 0886 
461492

Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/
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IV НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА на 
БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ и ОБЩИНА ВАРНА

„БЪЛГАРИЯ ПЕЕ” 
КОНЦЕРТИ НА ХОРОВИ КОЛЕКТИВИ ОТ гр. ВАРНА

19,20и21.04.2019

19.04.2019г./петък/
Начало-18:00 - Град-

ска художествена гале-
рия „Борис Георгиев“

1. Вокална формация 
„Хорал“

Диригент: Веселина 
Симеонова

2. Смесен хор „Кам-
чийска лилия“ при Ту-
ристическо дружество 
„Родни балкани“

Диригент: Ирена Ко-
ларова-Таушанова

Пианист: Вероника 
Марценкова

3. Хор на девойките и 
жените при Хорова шко-
ла „Проф. Марин Чонев“ 
- Община Варна

Диригент: Захарина 
Милкова-Никитасова

Пианист: Ирена Кола-
рова-Таушанова

20.04.2019г./събота/
Начало 11:30 - Градска 

художествена галерия 
„Борис Георгиев“ 

1. Детски хор „Анге-
ли“ при Православен 
храм „Свети Атанасий“

Диригент: Евгения 
Григорова 

2. Дамски камерен хор 

при Православен храм 
„Свети Атанасий“

Диригент: Евгения 
Григорова 

3. Смесен хор „Мор-
ски звуци“ при Хорова 
школа „Проф. Марин 
Чонев“ - Община Варна

Диригент: Росица Ще-
рева

Пианист: Жанет Бенун
4. Мъжки хор на моря-

ците ветерани „Христо 
Манолов“ при СОСЗП 

Гости на библиотеката в Браила:
 Богдан Боеру и Христо Боев

Браила, градът, който оп-
исва Иван Вазов в повестта 
„Немили-недраги“, бе лю-
безен домакин на преводача 
от румънски и английски 
Христо Боев и писателя от 
Констанца Богдан Боеру. По 
покана на Окръжната библи-
отека „Панаит Истрати“ на 
19 април бяха представени 
пред българската общност в 
Браила и гостите и жители-
те на града – преводите на 
Христо Боев от румънски и 
романа на Богдан Боеру – 
„770“ (Изд. „Нордиан“, Бч. 
2018). 

 Събитието премина в ин-
тересни разговори за книгата 
на Богдан Боеру в оригинал 
и в превод, както и за пре-
водите на Михаил Себасти-
ан – „Градът на салкъмите“ 
(Изд. „Персей“, Сф. 2018) и 
„Жени“ (Изд. „Персей“, Сф. 
2019). Михаил Себастиан, с 
кръщелно име Йосиф Хек-
тер, е един от двамата много 
големи румънски класици на 
Браила. Като другият е Па-
наит Истрати, който е личен 
приятел на българина д-р 
Кръстьо Раковски, племен-
ник на Г. С. Раковски и пър-
вият министър-председател 
на Украйна. 

 Михаил Себастиан е из-
вестен на българския чита-
тел още с романа си „Про-
изшествието“ (пр. Христо 
Боев). Напомняме, че Богдан 
Боеру бе специален гост на 
Второто издание на „Край 
границата: Дни на румън-
ската литература“ в Добрич, 
Балчик и Шабла, където бяха 

представенипреводни загла-
вия, излезли през последната 
година и половина. 

 Един от популярните 
български символи в Браила 
е паметникът на Христо Бо-
тев, в този град е основано и 
Българското книжовно дру-
жество през 1869 г (по късно 
БАН). 

„Съществува ли нещо по-
жестоко от скитската зима?“

Неизреченият въпрос 
пропъди думите от върха на 
езика. Или може би просто 
си бе дал кратка почивка, за 
да си поеме въздух след ди-
ктуване, което бе продължи-
ло вече твърде дълго, а тази 
мисъл, дебнеща го от някъде 
зад потиснатите мълчания и, 
виждаща го с отпуснат гард 
на съзнанието, го бе прони-
зала като отровна стрела, из-
стреляна от лъка на незнаен 
варварин от отвъд Данубиус.

„Разбира се, че съществу-
ва, но не ми се иска да раз-
бера.“ И така уби още в за-
родиш нещо, което би могло 
да се превърне в една от еле-
гиите, окъпани в сълзи, кои-
то не бе преставал да пише 
и да изпраща в Рим, още от 
първия миг, когато бе стъпил 
на Евксинския бряг. Бе съчи-
нявал и изпращал епистоли 
в стихове, дори след като бе 
загубил всяка надежда да 
бъде призован отново в оте-
чеството си. Но сега не иска-
ше да се остави да го отнесат 
спомените, сълзите, тъгата… 
Бе започнал нов живот“.Из 
„770“ от Богдан Боеру

  Марияна Тихолова – пианист на СХ „Черноморски звуци” град 
Балчик

-Варна
Диригент: Димитър 

Димитров
Пианист: Иво Бонев
20.04.2019г./събота/
Начало – 17.30 - Еван-

гелска методистка епис-
копална църква - Варна

1. Детски хор „Добри 
Христов“ при ЦПЛР- 
ОДК , Варна – детски 
състав и концертен със-
тав

Диригент: Галина Ста-
нишева

Пианист : Биляна 
Енева

2. Вокален колегиум 
„Благовещение“

Диригент: Димитрина 
Хинева

3. Хор на учителите 
„Арс музика“

Диригент: Веселина 
Маринова

Пианист: Боян Бъчва-
ров

4. Смесен хор „Влади 

Анастасов“ при читали-
ще „Македония“ 2005 и 
Туристическо дружество 
„Черноморски простори“

Диригент: Димитрина 
Хинева

Съпровод: Мариана 
Григорова

21.04.2019 г. /неделя/ 
Начало - 12.00 часа - 

Градска художествена 
галерия „Борис Георги-
ев“

1. Женски хор „Цвет-
ница“ при НЧ „Асен Зла-
таров“

Диригент Атанас Или-
ев

21.04.2019г./неделя/
Начало - 17.30 часа - 

Градска художествена 
галерия „Борис Георги-
ев“

1. Хор на Варненските 
момчета и младежи при 
Хорова школа „Проф. 
Марин Чонев“ - Общи-
на Варна – стажантски 
състав, младежки мъжки 
хор, смесен хор

Подготвителен ста-
жантски състав

Концертен състав-де-
ца

Младежки мъжки хор
Смесен хор
Диригент: Дарина 

Кроснева
Пианист: Светлана 

Панайотова
2. Смесен хор „Чер-

номорски звуци“ – град 
Балчик

Диригент: Валентина 
Георгиева

Пианист: Марияна Ти-
холова

Вокалните студии от Балчик - 
“Sunshine” и “Baby voices”

Вокалните студии от Бал-
чик - “Sunshine” и “Baby 
voices” при НЧ “Паис-
ий Хилендарски 1870” 
представиха Балчик на 
Националния конкурс за 
вокални групи “Хармо-

ния”, който се проведе в 
гр. Стара Загора на 13 ап-
рил 2019. 
Наградите, които завою-
ваха - 3 награда за слън-
човците и поощрение за 
мъниците.

„770“–БогданБоеру
„Съществува ли нещо по-жестоко от скитската зима?“
Неизреченият въпрос пропъди думите от върха на езика. Или може 
би просто си бе дал кратка почивка, за да си поеме въздух след дикту-
ване, което бе продължило вече твърде дълго, а тази мисъл, дебнеща 
го от някъде зад потиснатите мълчания и, виждаща го с отпуснат гард 
на съзнанието, го бе пронизала като отровна стрела, изстреляна от 
лъка на незнаен варварин от отвъд Данубиус.
„Разбира се, че съществува, но не ми се иска да разбера.“ И така уби 
още в зародиш нещо, което би могло да се превърне в една от елеги-
ите, окъпани в сълзи, които не бе преставал да пише и да изпраща 
в Рим, още от първия миг, когато бе стъпил на Евксинския бряг . Бе 
съчинявал и изпращал епистоли в стихове, дори след като бе загубил 
всяка надежда да бъде призован отново в отечеството си. Но сега не 
искаше да се остави да го отнесат спомените, сълзите, тъгата… Бе 
започнал нов живот.
„770“–БогданБоеру
Навън природната стихия се носеше опустошително по улиците 
на Томис, стенейки на кръстовищата и риейки с нокти по пантите 
на вратите. Снегът бе вече дълбоко замръзнал и не се трупаше на 
преспи, което сякаш вбесяваше още повече бурята, а безпомощната 
ѝ мъка се преобразяваше нерядко във вой на адски звяр, който би 
накарал самият Цербер да потрепери от страх.
Канеше се да уведоми много по-припрения си другар, че сесията бе 
приключила, когато чу нещо… Нещо друго! Това нещо друго бе на-
вън и бе предизвикало този звук. И трябва наистина да е било „нещо 
друго“, понеже вятърът не бе преставал и за миг протяжната си тъж-
на песен, докато другото нещо се бе чуло сякаш над зимната виелица. 
Бе прозвучало като гарван, но не точно… Сякаш бе по-протяжно, по-
дълбоко, по-отсечено… Уплаши се при мисълта, че скитската нощ 
може да роди чудовища в състояние да се опълчат срещу такава сти-
хия, нещо повече, да се появят лично в такава…


