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Когато надникнеш в себе си

Откриваш нови непозна-
ти неща, за да възкликнеш 
изненадано:аз мога и 
повече, както в случая 
потвърдиха това музи-
кантите от Български ка-
мерен оркестър - Добрич 
в Огледалната зала „Нели 
Божкова“ на 16.03. 2022 г. 
Изненадата дойде от изя-
вата на госта - диригент 
русенеца Димитър Косев, 
роден през 1992 г. Той 
е възпитаник на НУИ“ 
Проф. В. Стоянов“ Русе 
и Prayner Konservatorium 
- Виена, Австрия. Освен 
като диригент, се изявя-
ва като басист, пианист и 
барабанист. С множество 
награди и отличия, както 
приляга на всяка младост. 
В момента е хоноруван 
преподавател в Нов бъл-
гарски университет.
Изненада ме присъстви-
ето на Теменужка Кон-
стантинова- известна  
като концертмайстор в 
първите издания на „Бал-
чик класик дейс“, с ди-
ригент маестро Мартин 

Пантелеев. 
На преден план в до-
бричката огледална зала 
бяха:контрабасистката 
Венета Станкова, ви-
олистите: Веселина 
Зайранова и Валентин 
Христов, цигуларите : 
Емилия Миндова, Сев-
далина Елмазова, Аглика 
Петкова, Ивелина Калче-
ва, Божидар Бенев...
Концертът започна с В. А. 
Моцарт /1756-1791 „дете-
то- чудо“/, с неговото Ди-
вертименто - фа мажор./ 
За сведение на любопит-
ния зрител ще добавя фа-
кта - било е изчислено, че 
човек не е в състояние да 
препише всички произве-
денията на Моцарт за 36 
години, колкото е живял./ 
Трудолюбие и музикал-
ност, синхрон и хар-
мония, демонстрираха 
отново добричките музи-
канти. Последваха“ Пет 
скици“, писани през 1948 
г. от българския компо-
зитор Марин Големинов  
/1908- 2000 г./ Четири-

надесетте изпълнители 
приличаха на музикални 
алхимици и всичко, до 
което се докосваха, беше 
хармония от звуци. А зна-
ем, че всеки звук си има 
живот, вграден в невиди-
мия храм на темперамен-
та, волята и характера на 
диригента и музикантите. 
Голямо бе внушението за 
любов и съзерцание, тре-
петно нежни в моменти, 
подобно сънуващо жен-
ско тяло. За да продължат 
в „Серенада оп. 22/ 1875 
г. / на Антонин Дворжак 
/1841- 1904/. За този чеш-
ки композитор бих доба-
вил  „Света Людмила“, 
освен неговия Реквием. 
Тук виждаме господ-
стващата Людмила през 
Х век, когато чешкият 
народ приема християн-
ската религия. Тогава по-
кръстването и венчавката 
на Людмила е извършена 
от архиепископ Методий, 
който по това време про-
повядва християнската 
религия и разпространя-

ва старобългарската пис-
меност в Моравия. /За 
Св.Кирил на 5 юли чехи-
те имат национален праз-
ник- Св. Цирил, а гробът 
на Св.Методий скоро е 
открит в град Микулчи-
це./  
Българският композитор 
Добри Христов, също е 
бил сред учениците на 
Антонин Дворжак. 
Но да се върна към „Се-
ренада“, където всичко 
оживява, ликува и се 
развива в собствена хро-
нология. Едно ново ма-
гическо пресъздаване на 
радостта, която изгражда 
нова действителност- 
мощна и всепроникваща. 
Радостните музикални 
мигове ще продължат и 
на 30 март, когато пред 
нас ще застане д-р Роси-
ца Бояджиева /флейта/, 
за да се заредим с нова 
жизнена сила, тържество 
на човешкия дух и нежна 
динамика...

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Кметът на Каварна  участва в 
42-та пленарна сесия на конгреса 
на местните и регионални власти 

на Съвета на Европа

От 22 до 24 март в Страс-
бург се проведе 42-та Пле-
нарна сесия на Конгреса 
на местните и регионални 
власти на Съвета на Ев-
ропа. Българската деле-
гация бе представлявана 
в Страсбург от кметът на 
Каварна, Елена Балтаджи-
ева, заместник-ръководи-
тел на делегацията. 
При откриването на 42-
рата сесия Председателят 
на Конгреса Веербек се 
обърна към членовете с 
думите: „Срещаме се във 
време, когато държава-
членка на Съвета на Ев-
ропа, Украйна, е жертва 
на военен акт, извършен 
от бивша държава-членка, 
Руската федерация“. Той 
заяви, „Провеждаме сеси-

ята си без присъствието на 
руската делегация за пър-
ви път след присъединява-
нето на страната към Съ-
вета на Европа през 1996 г.  
Подобно на всички убеде-
ни европейци, съжалявам 
за тази ситуация, защото 
общият европейски дом, 
за който президентът Гор-
бачов призова през 1989 
г., току-що загуби един от 
жителите си“, каза той в 
заключение, като същевре-
менно призова „лидерите 
и хората на Русия да пре-
кратят тази жестока вой-
на и да не поставят нова 
Желязна завеса да раздели 
постоянно Европа“. 
В рамките на дебата за си-
туацията в Украйна и въз-
можностите за оказването 
на хуманитарна помощ на 
украинското населението, 
участваха 96 говорители, 
официални високопоста-
вени  лица, гости и члено-
ве на Конгреса сред които 
и г-жа Елена Балтаджиева, 
кмет на община Каварна. 
В своето изявление тя се 
присъедини към призива 
за прекратяване на военни-
те операции на територия-
та на Украйна. Тя подчер-
та, че макар страната ни да 

не е непосредствен съсед 
на Украйна, също сме под 
натиск от притока на хора, 
бягащи от войната. Тя до-
пълни, че традиционно се 
поддържат тесните връзки 
с украинските партньори, 
а също и с голяма общност 
от украински граждани.  
„Болезнено е да се види 
как животът на тези хора 
се преобърна и те трябва 
да напускат домовете си и 
оставят живота си“, заяви 
тя и допълни „Свидетели 
сме на огромна вълна на 
подкрепа и солидарност 
и за пореден път именно 
местните и регионалните 
власти са на фронтовата 
линия и осигуряват неза-
бавна подкрепа и грижа за 
тези хора“.

Г-жа Балтаджиева подчер-
та, че още от първия ден и 
без да чакат организация и 
координация на национал-
но ниво, местните лидери 
в България са организира-
ли свои собствени начини 
за подкрепа и посрещане 
на вълните от украин-
ски граждани, бягащи от 
войната. Тя сподели, че в 
община Каварна общин-
ския хотел е превърнат в 
място за настаняване на 
200 души. Тя подчерта 
и необходимостта от по-
ставяне на особен акцент 
върху защитата на децата - 
не само за осигуряване на 
образованието им, но и за 
грижата за непридружени-
те деца. Г-жа Балтаджиева 
завърши изказването си, 
като обърна внимание, че 
всички ключови политики 
имат териториално изме-
рение и въздействие, като 
местните и регионалните 
власти са мястото, където 
започват всички трансфор-
мации. Ето защо координа-
цията и сътрудничеството 
с местните и регионалните 
власти е важно за укрепва-
нето на европейската де-
мокрация и ценности.
Дебатът беше предше-

стван от изказвания на 
министъра на развитието 
на общностите и терито-
риите, Олексий Черни-
шов и кметовете на Киев, 
Витали Кличко, и на Ми-
колайв, Олександр Сен-
кевич, който единодушно 
изрази спешната необхо-
димост за защита не само 
на Украйна, но и на де-
мократичните ценности 
на Европа. Членовете на 
Конгреса приеха инсти-
туционална декларация, 
осъждаща действията на 
Руската федерация срещу 
Украйна като явно нару-
шение на международно-
то право, в която изразиха 
пълната си подкрепа за Ук-
райна и нейния народ. 
Другите акценти от днев-

ния ред на заседанието 
бяха докладите за прилага-
нето на Европейската хар-
та на местното самоупра-
вление в Германия, Турция 
и Обединеното кралство. 
В дебатите участваха ми-
нистри на съответните 
държави: Джулиан Зай-
ферт, Германия и Нийл 
О‘Брайън, Обединено 
кралство.
Обсъдиха се и докладите 
за наблюдението на мест-
ните и регионалните из-
бори в Дания и Мароко. 
Състояха се и два дебата: 
единият за използването 
на съвещателните методи 
в европейските общини 
и региони, в които участ-
ва кметът на град Мостар 
Марио Кордич, а другият 
за положението на незави-
симите кандидати и опози-
цията на местните и реги-
оналните избори.
В рамките на сесията г-жа 
Елена Балтаджиева се 
срещна с младежкия ни 
делегат в Конгреса Ма-
рия Бадева, като обсъдиха 
възможностите за сътруд-
ничество с младежките 
делегати. 

                  Община Каварна

Български камерен оркестър - Добрич, с концерт в Огледална зала „Нели Божкова“ Добрич, 16 март 2022 г.

На преден план Теменужка Константинова, известна като концертмайстор в първите издания на „Дните на 
класиката“ в Балчик, с диригент маестро Мартин Пантелеев.

Диригентът Димитър Косев, родом от Русе


