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Захари Медникаров – 
Маестро от световна 

величина

Той (1924-2007) е ерудит, 
диригент, почетен граж-
данин на Добрич, народен 
артист, уважавана личност, 
пример за много поколения 
българи по родолюбие, гор-
дост на Добруджа.
 Със запазване на хармо-
нията между величините 
можем да кажем, че  заед-
но с Иисус и Христо Бо-
тев  бъдещият феномен на 
музиката е роден в Колед-
ната нощ по тогавашния 
календар 7.01. 1924 година 
в Добрич, в семейството на 
Мария и Добри, притежа-
тел на кафене на площад 
„Стария орех.” Началното 
си образование малкото 
момче получава в родния 
си едноетажен град с двете 
църкви, с Часовниковата 
кула, Шадравана и Сухата 
река. Тук се състои важна-
та му среща с първия си 
учител по музика Величко 
Величков, който го насочва 
към безкрайните тайни на 
музиката и към зараждаща-
та се европейска култура на 
стара Варна. В лятната сто-
лица на България е написан 
преди години химнът от 
„О, Добруджански край” 
от Л.Бобевски и А.Кръстев, 
а учителят Добри Хри-
стов разгръща таланта си 
на композитор. В града на 
концертите на открито в 
Морската градина жадната 
му душа до насита трупа 
естетически впечатления и 
преклонение пред прекрас-
ния живот на всичките ви-
дове изкуство.
 В празничните и прекрас-
ни дни на 1940 година юно-
шата се завръща в любимия 
си град, за да продължи 
гимназиалното си обра-
зование със своите стари 
съученици, с любимите си 
учители и под крилото на 
своя Вергилий с широки 
шепи черпи от богатството 
на музиката. Още в първата 
година двамата с г-н Велич-
ков  създават училищен хор 
и младежът прави плахите 
си първи стъпки на дири-
гент. Втората година гас-
тролират в Белия град на 
морето, където се среща с 
един от бъдещите си прия-
тели -Димитър Ангелов.
  В столицата идват труд-
ните студентски години на 
сирака, когато учи в Юри-
дическия факултет, а от 
1948-1952 е в Българската 
музикална академия. Ди-
рижира няколко хора, за да 
се издържа, между тях е и 
на Българо-руското дру-
жество, в което привлича 

предимно студенти от да-
лечния роден край. Второ-
то завръщане или както го 
определя Рада Въртунинска 
„отвличане”  отново в града 
на спомените и детството е 
през петдесетте години. С 
по-богатия си вече опит от 
Музикалния театър и хоро-
вете той е готов да поеме 
в ръцете си хор „Добру-
джански звуци.” Младият 
диригент е енергичен, тър-
сещ и неспокоен в избора 
на новото и модерното, той 
има пред себе си примера 
на симфоничния оркестър 
на града, който се гордее с 
любовта на ценителите на 
класическата музика, а в 
него участват много от съ-
учениците и приятелите му.
 Неговите изследователи и 
биографи, документално и 
с обич, отбелязват заслуги-
те на Зарко, както обичаме 
да го наричаме хората от 
родния му град, за прераж-
дането на хор „Добруджан-
ски звуци”. Любима него-
ва рожба става Детският 
хор, които го налага като 
диригент от национална и 
световна величина. Меж-
дународното признание, 
аплодисментите, награди-
те, отзивите, книгите идват 
заслужено през времето, 
защото на всички сцени той 
със своите хористи твори и 
доказва богатството на во-
лния човешки дух. 
 Хор “Добруджански зву-
ци” и неговият невероятен 
диригент са носители на 
многобройни наши и чуж-
ди отличия. През 1962 г. 
съставът получава Втора 
награда в Полифоничния 
конкурс на гр. Арецо, Ита-
лия, защото е първият бъл-
гарски хор, който излиза на 
международни конкурси в 
Европа.  От 1972 г. форма-
цията продължава активно-
то участие в дейността на 
Европейската федерация на 
младежките хорове. Респек-
тиращият с взискателност-
та и високия си критерий 
маестро от 1974 до 1986г. 
е един от 16-те членове на 
изпълнителния комитет на 
тази федерация. В няколко 
от фестивалите в Намюр 
и Брюж, Белгия,  Лестър 
в Англия той ръководи и 
ателиета на културните съ-
бития. Често пъти е член на 
журито на Международни-
те хорови конкурси в Арецо 
и Гориция – Италия, Нер-
пелт – Белгия, Тур – Фран-
ция, Копенхаген – Дания, 
Хага, Дебрецен, Битгош, 
Атина, в Испания и др. През 

1974 г. в любимия на добру-
джанци курорт “Албена” 
Зарко поема първото ателие 
на Международния хоров 
семинар, заедно със светов-
но известните майстори на 
това специализирано пеене. 
С Детския хор диригентът  
участва по утвърдена кул-
турна традиция в Седми-
ците на камерната музика, 
провеждана в Добрич, из-
нася концерти из страната, 
в ОНД, Чехия и Словакия, 
Германия, Румъния, Унга-
рия, Белгия, Швейцария, 
Испания, Япония, Венецу-
ела, Люксембург, Дания, 
Австрия, Гърция, Франция.
 От диригента, от ранга на 
г-н Медникаров, се предпо-
лага да бъде отличен пси-
холог, добър човек, който 
умее да живее с проблемите 
на стотиците си хористи. От 
него се изисква да притежа-
ва дарбата да изслушва, да 
съпреживява и да живее с 
тревогите на всички тези 
белязани от съдбата изпъл-
нители, които откриват себе 
си на сцената, творят красо-
та чрез доброволното осъз-
наване, че си част от едно 
общо колективно цяло, 
което чрез репертоара от 
песни възпитава и извися-
ва публиката. Преминават 
различни поколения, но ос-
тава духът на ръководителя 
в търсенето богатствата на 
хоровото пеене в отворе-
ния контекст на света. Пръв 
сътрудник в организацион-
ната и изпълнителската 
дейност е съпругата му 
Фани Медникарова, която 
неуморно бди да съхрани 
творческото, семейното и 
общественото достойнство.
  Нашият Захари Медни-
каров стои редом до проф. 
Христо Недялков и проф. 
Васил Арнаудов, защото 
макар и да е в далечната 
северна земя и до морето с 
черния цвят,  да е лишен от 
възможността да следи по-
стиженията и репетициите 
на проф. Георги Димитров 
и на Бочо Бочев, да бесед-
ва често в Консерватория-
та, той доказва на дело, че 
с воля, талант и упоритост, 
с любовта на екипа от сто-
тиците си изпълнители 
вършат духовни чудеса и 
се редят престижни награ-
ди от националните и меж-
дународните конкурси. С 
обич Рада Въртунинска го 
нарича „добруджанският 
самурай”, защото защитава 
своята крепост на творче-
ската си лаборатория с по-
знания и опит.
  Добруджанският мълча-
ливец Йордан Йовков, ро-
манистът на „тютюневите 
магнати” Димитър Димов, 
летописецът на „хайката” 
Ивайло Петров и маестро-
то на Хоровете в Добрич 
са „трудни”, „затворени” 
характери, който никога не 
преминават през невидима-
та стена между себе си и съ-
беседника. И все пак около 
водача на песенното изку-
ство чести гости във вилата 
му в Балчик са отбраните 
му приятели Любен Бешков 
и д-р Петър Станчев, Хрис-
то Марков и Филип Славов, 
Янко Атанасов и Филип 
Филипов, Рада Въртунин-
ска и Димитър Ангелов.  В 
летните къси вечери пред 
морската шир с радост се 
говори за големия свят и 
магическата, извисяваща 
роля на изкуството.

Драгомил ГЕОРГИЕВ

 Списък на одобрени кандидати по Процедура от 24.02.2022 г. за отдаване на 
свободни тротоарни площи по алея “Двореца” в град Балчик

СПИСЪК С ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ

№ Фирма Тротоарно 
право № Сума ДДС Общо сума 

с ДДС

1 “Топ - Ер 2009” ЕООД 1 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
2 „Пърлс БГ” ООД 2 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
3 СД “Здравец 50-52” 3 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

4 ЕТ “Гала 08 - Галя Иванова” 5 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

5 “Овчаров Гини” ЕООД 6 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

6 ЕТ “Дисконт - Красимир Дамянов” 14 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

7 „Сантоли” ЕООД 15 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

8 “Адмирал 81” ЕООД 16 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

9 ЕТ «Росини - Русанка Сивкова” 17 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

10 ЕТ “Димитър Сивков - Мими” 18 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

11 „Родинови” ООД 19 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

12 „ДанаНова” ООД 20 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

13 “Идея Арт Николай Ангелов” ЕООД 22 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

14 „Теди Арт - 70” ЕООД 23 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

15 ЕТ “Илка Илиева - Морски Свят” 24 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

16 „Булком Силвър” ООД 25 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

17 „Форсина” ЕООД 26 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

18 ЕТ “Краско - 72 - Красимир Киряков” 27 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

19 “Паркинги и гаражи - Балчик” ЕООД 28 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

20 ЕТ “Джидо - Стефка Николова” 35 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

21 ЕТ “Стив - Станимир Станчев” 37 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

22 Димитринка Илиева Станчева 38 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

23 „Он пойнт трейд” ООД 40 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

24 “Здравец 2000” ЕООД 42 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

25 „Рингс Комерс” ЕООД 43 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

26 “Балчик плаза” ООД 44 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

27 “Леков Интернешънъл” ООД 47 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

28 ЕТ “Крис - Йоско Григоров” 48 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

29 „Ондин” ООД 49 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

30 ЕТ “Кактус - Михаил Михайлов” 50 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

31 “Айсберг” ЕООД 51 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
Срок за плащане до 15.04.2022 г. 

На платилите в срок ще бъде издадено разрешително за извършване на търговска дейност. 
Местата с одобрените кандидати, за които не са заплатени в срок дължимите суми, ще бъде открита нова 
процедура за отдаване под наем.

 Здравейте, млади, още по-млади и съвсем млади приятели!
Остават няколко дни, в които можете да подадете вашите заявки 
за участие в юбилейното тридесето издание на поп-рок конкурса 

“Сарандев” в Добрич.
         Крайният срок е 11.04.2022 г.! 


