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Академичен хор „Ангел Манолов“ София. Диригент Дарена Попо-
ва, пианист Румяна Христова.         Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

За десети пореден път в на-
шия град, под патронажа на 
кмета на нашата Община 
г-н Николай Ангелов и Ми-
нистерство на културата се 
провежда Международният 
хоров фестивал „Черномор-
ски звуци“- Балчик-от 2 – 30 
юни 2021 г., с участници от 59 
хорови формации /от три кон-
тинента и 12 държави/ и с ос-
новни двигатели Сдружение 
„ Музикален свят- Балчик“ 
и НЧ „Паисий Хилендар-
ски- 1870“, в партньорство 
със: Съюза на българските 
музикални и танцови дейци, 
Съюза на българските компо-
зитори,  ДКИ КЦ „Двореца“, 
УБГ Балчик, Исторически 
музей и Художествена га-
лерия- Балчик. Перфектна 
организация, в лицето на 
артистичния директор на 
фестивала д-р Валентина Ге-
оргиева. Как с толкова малък 
бюджет постигна такъв голям 
пореден успех навярно ще си 
остане нейна тайна. 
Всеки вид изкуство има за 
задача да омиротвори души-
те на хората, защото всичко 
друго в човека е подчинено 
на природните закони. Нау-
ката само открива скритите 
закони на Природата, но не ги 
създава-те съществуват, за да 
осмислят живота на човека. 
Тук ще перефразирам мисъл-
та на Пиндар отпреди 25 века: 
„Делата умират -/ думите ос-

тават” - за поколенията...
Този път хоровото чудо ще 
продължи до 30 юни, като 
в онлайн пространството 
ще има от 7 юни- семинари, 
излъчване на концерти от 
Пловдив и София, разпрос-
транение на песни по интер-
нет канала на фестивала. Този 
път жури ще бъде Негово Ве-
личество-Зрителят.
Фестивалът организира и да-
рителска кампания „Подай 
ръка за бъдещето“, за да събе-
рем средства за цялостен ре-
монт на зала „Петко Петков“ 
в читалище „П. Хилендарски- 
1870“.
Първи посрещнаха гостите 

на фестивала домакините от 
Смесен хор „Черноморски 
звуци“- Балчик и малките 
хористи от Вокална студия 
„Baby voices“, с диригент д-р 
Валентина Георгиева. После 
калейдоскопът на изненади-
те се завъртя шеметно, за да 

чуем изненади на живо и на 
видеостената пред балчишкия 
ТИЦ и  „Нимфеума“- в Дворе-
ца Балчик. Чухме и видяхме 
различни формации, хорове, 
школи, вокални групи, водени 
от диригентите и ръководите-

ли от трите краища на света: 
д-р Валентина Георгиева, 
Атанас Атанасов, Венеция 
Караманова, Михаела Котева, 
Ваня Монева, Атанас Илиев, 
Катерина Биасиол, балчикли-
ята доц. д-р Дончо Донев, 
Зорица Козловачки, Атанаска 
Попова /за трети път/, Йор-
данка Панчева- Туджарова, 
Росица Дурмушлийска, Таня 
Никлева- Владева, доц. Гали-
на Попова, Теодора Димитро-
ва, Марина Морозова, Мануел 
Василе, д-р Галина Луканова, 
Младен Станев, Росица Ще-
рева, Пламен Георгиев, проф. 
д-р Мадлен Бъчварова /САЩ/, 
Дарена Попова, Илиян Юруч-

ки, Михаил Делчев /Швеция/, 
Николета Попова /Канарски 
острови/, Теодора Николова, 
Весела Гелева, Донка Ми-
тева /Германия/, словенеца 
Андрош Чопи /автор на му-
зиката и текста на химна на 
хоровия фестивал/, Масис 

Арам, Juraita Cesonute, Галина 
Станишева, Яна Делирадева, 
Гергана Люцканова- Петрова, 
Николета Енева, Борислава 
Благоева, Ваня Атанасова.  
Всички фестивални участия 
бяха излъчвани от три сце-

ни: Балчик, София, Пловдив. 
Те бяха наблюдавани онлайн 
от над 41 000 зрители от цял 
свят, за да добием представа 
за популярността на балчиш-
кия фестивал и издигане ав-
торитета на нашия град, като 
започнем от туризма-и всичко 
това, благодарение на ком-
бинативността и настоятел-
ността на нашата диригентка 
д-р Валентина Георгиева.Тя 
беше в унисон с екипите на 
„Ивент Медия“,“Мулти ме-
дия“ и „Арт Лайф“- едно три-
единство, което премина през 
всички граници на света и 
показа къде се намира нашият 
град в глобален мащаб. 

  Х юбилеен хоров фестивал 
„Черноморски звуци” Балчик

Да не забравим да благода-
рим на водещите: бургаз-
лийката Гергана Стоянова,  
балчиклийките Велизара Ти-
холова, преводачката Ралица 
Златева, добричлийката Татя-
на Христова. 
Всички състави, участвали 
дори виртуално, получават 
дипломи за участие, а пода-
ръците за съставите в Бал-
чик бяха връчени от Мария 
Георгиева- Културен център-
Балчик. Всичко беше вече в 
ръцете на публиката, когато 
се избираха Мис Фестивал: 
Надежда Вътева  /„Аойда“, 
Ловеч /; Аойда е името на 
тракийска муза на песента; 
Мистър Фестивал: Вален-
тин Трайков-Академичен хор 
„Ангел Манолов“, София. 
Сдружение „Музикален 
свят- Балчик“ удостоява със 
специален диплом за високи 
творчески постижения Акаде-
мичен хор „ Ангел Манолов“- 
София, с диригент Дарена 
Попова и пианист Румяна 
Христова. Парична премия и 
специален диплом за успешен 
дебют на дамска формация 
„ Аойда“- Ловеч, с диригент 
Теодора Николова, не беше 

подминат и темпераментният 
диригент Илиян Юручки, кой-
то заедно със „своя“ „Езерец“ 
при читалище „Н. Вапца-
ров- 1866“- Благоевград беше 
удостоен с парична премия и 
специален диплом за изклю-
чителен принос в съхраня-
ването на българщината./А 
дъщеря му Илияна,  също 
певица на 11 години- беше 
най- радостното дете този 
ден/. Предметна награда и 
специален диплом получиха и 
момичетата от Вокална шко-
ла „Септима“ при НЧ „Васил 
Левски- 1959“- Балчик, с ръ-
ководител Марина Морозова. 
/Ще запомним силното  из-
пълнение на „нейната“ Ма-
рина Кирова с песента „На 
майка ми“/. 
Тази година статуетката „Чер-
номорски звуци“ не бе връче-
на.  Сдружение „Музикален 
свят- Балчик“  ще присъди 
три ваучера за участие в 11-
то издание на фестивала през 
следващата година. 
А публиката на десетия юби-
леен фестивал реши: с ваучер 
за триста лева с 21.4 % на-
граждава Детски хор на БНР, с 
главен диригент Венеция Ка-
раманова и диригент Михаела 
Котева. С ваучер за 500 лева, 
публиката награждава моми-
четата от детски хор  „Добри 
Христов“ при ЦПЛР- ОДК- 
Варна - 30.5% , с диригент 
Галина Станишева.  С 35, 1% 
първи са с ваучер за 1 000 лв. 
Хорът на педагогическия уни-
верситет от Сомбор-Сърбия, 
с диригент Биляна Jepemuh. 
Всички зрители останаха 
много доволни от това, че мо-
жаха да участват сполучливо 
в класацията. 
И ДА НЕ ЗАБРАВИМ, ЧРЕЗ 
ФЕСТИВАЛА ЦЯЛ СВЯТ 
ВИДЯ КЪДЕ Е БАЛЧИК!
           хаджи Георги ЙОВЧЕВ

О Б Я В А

ОБЩИНА БАЛЧИК

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство на ОбС-Балчик и Заповед №630/03.06.2021г. на Кмета 

на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем на Язовир „Ляхово“- публична общинска собственост, имот с иденти-
фикатор №53120.45.27 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, 
обл. Добрич, с площ 52.485 дка с АПОС №501/06.11.2020г., за срок от 10 (десет) 
години, считано от датата на подписване на договора.

Подробна информация по условията на провеждане на търга както и необхо-
димите бланки за участие ще бъдат публикувани и на интернет страницата на 
община Балчик: www.balchik.bg, секция – обяви, търгове и конкурси.

1. Цел на търга: Отдаване под наем на язовир „Ляхово“ на оператор на язо-
вирна стена с цел стопанисване, поддържане и осъществяване на техническата 
експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея;

2. Вид на търга- публичен търг с тайно наддаване;
3.  Първоначална цена за наддаване с включена 5% стъпка за горепосочения 

имот в размер на 2 898 лв. / две хиляди осемстотин деветдесет и осем лв./ без ДДС;
4. Срок на договора: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на 

договора;
5. Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен 

ДДС, всеки работен ден от 15.06.2021г. до 15:00 часа на 30.06.2021 г. от касата 
на ОбА – Балчик;

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга – 16:00 часа на 
30.06.2021 г. на информационния център на Община Балчик, на адрес: пл.“21-
септември“ № 6;

7. Ориентировъчен оглед на имота, предмет на търга може да бъде извършен 
всеки работен ден в периода от 21.06.2021г. до 28.06.2021г., от 12 до 16 часа след 
предварително съгласуване.

8. Търгът ще се проведе на 02.07.2021г. от 10.00 ч. в  зала на І –ви етаж в 
сградата на Община Балчик.

                                                                                   
Лице за контакти: Зехра Акиф - гл. експерт ОПФ на тел: 0579/ 7 10 54                                         

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Изповед на един президент

На 06. О6. 2021 г . в ТИЦ 
Балчик  пристигна трети-
ят подред президент на 
Република България /22. 
01. 2002 до 22. 01. 2012 г/ 
Георги Първанов, който на 
28 юни т.г.ще навърши 64 
години, за да ни представи 
новата си книга „Пътуване 
към паметта“- която съдър-
жа изповед за вълнуващи 
събития относно политика-
та. Кратко, бих казал доста 
пестеливо, той е маркирал  
трудностите на този мъ-
чителен несвършващ се 
преход, в който живеем. В 
който и аз не зная, накъде 
вървим- напред ли, назад 
ли? Блеем възторжено, без 
да забележим, че ни стри-
жат, колят и доят и същест-
вуваме в измисления рай 
на управляващите. А те се 
возят с бронирани коли, 
опасани с полицейски кор-
дони, лична охрана, за да 
се предпазят от „народната 
любов“. Влаковете на на-
родите шеметно минават 
край нас и вървят смело на-
пред, а ние, овчиците, сми-
рено се крием на сянка, за 
да не ни удари Слънцето - с 
други думи- „Овчарят”...
В книгата си авторът кон-
статира важни изводи за 
пътя на БСП, Тройната 
коалиция, за действията 
на Андрей Луканов, Алек-
сандър Лилов, Цветан Цве-
танов, д-р Петър Дертлиев. 
Събития, изобилстващи 
от факти, а от написаното 
лъха политическа ловка 
еквилибристика на думите, 

които  владее всеки истин-
ски политик. Лошото е, че 
до момента никой не е ус-
пял да превърне обещаното 
в действителност, за да сме 
спокойни за утрешния ден 
и така е вече тридесет годи-
ни наред. Георги Първанов 
обширно ни запознава с 
ролята на опонентите, като 
негов коректив за действи-
ята му, за хулите по негов 
адрес, „жълтата преса“ и 
неправилните обвинения 
и реплики по неговото се-
мейство. Щото всеки е прав 
за себе си, следователно 
всеки от нас е виновен пред 
някого за нещо. Иначе сме 
немислими. 
В книгата си ни запознава 
и с проверките, които са 
му правени. Самокритичен 
е за свършеното от него, 
когато е бил Президент, за 
да видим какво всъщност е 
паметта и има ли тя благо-
датни условия за съществу-
ване. Откровено и задълбо-
чено ни разказа, както пред 
нас, така и в книгата, за от-
ношенията ни със Северна 
Македония, които са в за-
дънена улица, за разлика от 
Гърция и сега цяла Европа 
през последните десет го-
дини ни маха назидателно 
с пръст. 
И тук се крие драматич-
ното различие на може-
щите и неможещите, на 
кадърните и некадърните. 
Нашият бивш президент 
е уверен в истинността на 
думите-достатъчно силни, 
като вариант за личната 

му отговорност. Изписани 
думи- катализатори за по-
литическа предсказуемост, 
социална ангажираност и 
отзивчивост. Впрочем през 
цялото време на срещата 
ние станахме свидетели на 
последното.  
Доразказа ни за проблеми-
те в енергетиката, за про-
екта АЕЦ „Белене”/авторът 
го нарича „ялов” проект/ и 
„Южен поток“ /който по-
сле стана „Турски поток“, 
а сега вече според пресата 
е „корупционен поток“/, 
за проблемите с туризма и 
българската недалновид-
ност в това отношение, 
свързани с Русия-как ру-
ските туристи се отправят 
за Турция и Кипър. За със-
тоянието на нашите Воен-
но-въздушни сили и кога 
ще се видим с нови само-
лети, които още не са по-
чнали да ги произвеждат в 
САЩ, но вече са платени... 
В книгата се разказва и за 
папката „Гоце“, процеса в 
Либия с нашите медицин-
ски сестри. Подробно обяс-
нява и за политическите 
гафове по времето, когато 
е бил президент. Книга-
та съдържа 589 страници, 
пълни с натрупани впечат-
ления, много от които Геор-
ги Първанов ни преразказа. 
Всеки от нас има право на 
мнение, което да каже по 
категоричен начин-търпе-
ливо и безхитростно-както 
в случая....

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Вокален ансамбъл „Езерец“ гр.Благоевград. диригент Илиян Юруч-
ки.                                                              Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

 Мис и Мистър Фестивал: Надежда Вътева /“Аойда“ Ловеч/ и Ва-
лентин Трайков /Академичен хор „Ангел Манолов“ София/. 
                                                               Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 


