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Първи музикални изяви на Александра Яворова 
Иванова и заслужената награда, получена в град Балчик 

на фестивала „Светът в детските длани”

Людмила Колева  „Балчик“

От 2 – 6 юли 2022 година 
в град Балчик се проведе 
Международен фестивал 
посветен на изкуството, 
под надслов “Светът в дет-
ските длани“. Артдирек-
торът на фестивала Свет-
лана Атанасова сподели, 
че децата ще се изявят в 
следните номинации: сце-
нично изкуство, рецити-
ране, хореография,вокал и 
фолклор. 
За този форум тя каза: 
„Фестивалът е мястото, 
където участниците се 
наслаждават и се разбират 
независимо от културните 
и националните различия. 
Прекрасна възможност да 
споделят своя опит в изу-
чаване и преподаване на 
английски език.
Това е мощно средство за 
участниците, да развият 
уменията си и да изявят 
таланта и творчеството 
си.“
Участваха общо, предста-
вители на 22 състава.
Начало на конкурсната 
програма ВОКАЛ беше 
на 2 юли 2022 година от 
10:00 часа.
Адмирации за всички 
участници в това направ-
ление. Докоснаха сърцата 
на публиката с прекрасни-
те си гласове и усмивки. 
Поздравления и поклон 
пред труда на техните во-
кални педагози.
Изключително ме впе-
чатли, изпълнението на 

Александра Яворова Ива-
нова, от град Добрич, 
която спечели ПЪРВА 
награда с изпълнението 
на песента Creep, на група 
Radiohead.
Наградатаѝ бе връчена 
от Мила Маврова- препо-
давател по оперно, поп и 
джаз пеене, вокален педа-
гог, Варна.
Знаех за студиото за поп-
рок певци „Сарандев“ в 
Добрич, превзели музи-
калните сцени и спечели-
ли награди в страната и в 
чужбина и не се изнена-
дах, че тя е поредният те-
хен, млад изпълнител. 
Постарах се да се срещна 
с Александра и да проведа 
интервю с нея.
Оказа се, че САНИ, както 
я наричаха нейните близ-
ки и приятели е само на 
15 години. Родена е през 
2007 година, в град До-
брич.
Тя ме посрещна със слън-
чева усмивка и се съгласи 
да отговори на въпросите 
ми.
Кой пръв откри в теб, 
таланта да пееш?
Още на 6 години,в дет-
ската градина г-жа Мария 
Димитрова откри, че пея 
вярно. От втори до шести 
клас, именно тя стана мой 
вокален педагог.
Къде се изяви за пръв 
път на сцена?
Още в детската градина 
пеех на сцена, но първа-

та ми изява и участие в 

конкурс беше през 2018 г. 
конкурс „Трикси“ в курор-
та Албена.
Г-жа Мария Димитрова 
ме подготви. Тя беше моя 
вокален педагог.
На 11 години, получих 
ТРЕТО място в класира-
нето. Това за мен беше го-
лямо признание. 
Как попадна в студиото 
за поп-рок певци „Са-
рандев“ при Младежки 
център – Добрич с во-
кални педагози Елена 
Карабельова и Жана 
Стефанова?
Това наистина беше моя 
мечта. През 2021 година 
с мама отидохме при гос-
пожа Елена Карабельова, 

тъй като бяхме чули, че 
ще се проведе кастинг за 
попълване на екипа от пе-
вци, които подготвя.
Явих се на кастинг. Тогава 
бях ученичка в СУ  „Св. 
Св. Кирил и Методий“.
Второто ми участие беше 
в Общински младежки 
дом гр. Шумен, където бе 
организиран XII Национа-
лен конкурс за млади из-
пълнители на популярна 
песен „Съзвездие“ 2022 
– 02 – 03 април 2022г.
Цел на конкурса беше за 
стимулиране и поощря-
ване на таланта на деца и 

младежи, занимаващи се с 

вокално – изпълнителска 
дейност.
Като критерии за оценка 
на участниците бяха по-
сочени: вокална интер-
претация; сценично при-
съствие; визия /облекло, 
прическа, грим/; общо 
комплексно представяне.
Конкурсът беше само за 
индивидуални изпълните-
ли, разпределени в четири 
възрастови групи: I група 
– от 5 до 8 г.; II група – от 
9 до 12 г.; III група – от 13 
до 16 г.; IV група – от 17 
до 25 г.
Аз участвах в III възрасто-
ва група.
Следващата проява се 
организира, със съдей-

ствието на Община град 
Добрич.
На 12, 13 и 14 май 2022 г., 
в Младежки център – До-
брич, България се проведе 
XXXI Европейски мла-
дежки поп-рок конкурс 
„Сарандев“. Участваха 
млади певци – индивиду-
ални изпълнители от 11 
до 30 годишна възраст, 
разпределени в три въз-
растови групи.
Участваха Ивайла Тер-
зиева от Пловдив, Никол 
Наоми Денчева, Росен 
Петров от Добрич.
Следващото ми участие 

беше в Пловдив, 4-6 юни 
2022 г., където се прове-
де национален конкурс за 
изпълнители на забавна 
песен. Представих се с  
песента „Повей, ветре“ на 
Паша Христова и At last 
на Beyonce. Получих спе-
циална награда на журито 
и предложение от г-н Пла-
мен Геров, преподавател в 
консерваторията в Плов-
див за запис. 
Особено се радвам на това 
признание, НОСИТЕЛ на 
СПЕЦИАЛНАТА награ-
да. Мой запис, това ме 
прави щастлива!
Поредната ми изява беше 
на 27 юни 2022 г. в Пет-
надесетия национален 
конкурс за млади изпъл-
нители на популярна пе-
сен „Морско конче“2022 – 
Варна. Ние, „сарандевци“ 
получихме 4 награди. Без-
апелационно ГРАН ПРИ-
то на конкурса грабна 
Мартин Стоянов. Щаст-
ливият победител отнесе 
в къщи огромна дървена 
статуетка, изобразяваща 
морско конче, изработена 
специално за носителя на 
голямата награда, грамота 
и парична награда.
Изпълних песента на 
Паша Христова, „Повей, 
ветре“, с която в четвър-
та възрастова група, бях 
отличена с Трета награда.
Семейството ти, подкре-
пи ли те?
Още в самото начало, 
мама подкрепи моята идея 
и беше щастлива, че мога 
да развия таланта си. А 
тати е моят шофьор, който 
ме води по участия. Осо-
бени заслуги има и по-го-
лямата ми сестра, която е 
моя най-добър слушател и 
коректив.
Всички те са моята опора 
и подкрепа, за което им 
благодаря!
Има ли при теб т. нар. 
сценична треска?
Да, преди да изляза на 
сцената, но притеснение-
то ми изчезва, след като 
започна песента.
Като хвана микрофона се 
чувствам по-спокойна и 
щастлива. Радвам се, че 
моята песен ще достави 
удоволствие на хората, 

които ме слушат.
Кой допринася най-мно-
го за твоята увереност 
на сцената?
Неминуемо това е моята 
настояща, вокална педа-
гожка Жана Стефанова.
Тя е изключителен пре-
подавател, който ми дава 
увереност и самочувст-
вие.
Сърдечно ѝ благодаря!
Къде учиш сега и как те 
подкрепят най-близките 
ти приятели?
След 7 клас започнах да 
уча в ЕГ „ГеоМилев“, гр. 
Добрич, в паралелка с 

изучаване на английски и 
немски език.
Разбира се, че музиката е 
най-големият ми приятел 
и страст, но приятелите 
ми са тези, които прием-
ат хобито ми като нещо 
изключително ценно и 
важно и ме подкрепят из-
ключително много. Чес-
то когато се събираме по 
различни поводи и запея, 
те ми пригласят и става по 
- приятно и весело.
Едни от най-близките ми 
приятели, които са да мен 
и ме подкрепят са Мария 
Стоянова, Божана Цане-
ва, Ина Бонева, Преслава 
Петрова, Моника Желяз-
кова, Рая Славова и още 
много други прекрасни и 
забавни сладури. 
Песента, която обичам 
да им пея, е „Bohemian 
Rhapsody - Queen“. Още в 
началото се включват и те 
и я завършваме заедно, с 
усмивки и настроение!
Пееш перфектно на ан-
глийски, имаш ли люби-
ми чужди изпълнители?
Да, обожавам да слу-
шам: Queen, David Bowie, 
ABBA, Harry Styles, Guns 
n’ Roses.
А наши български?, Ли-
дия Ганева, Паша Хри-
стова и възпитаници на 
студиото за поп-рок певци 
„Сарандев“:Никол Наоми 
Денчева, Росен Петров, 
Димитрина Германова и 

др.
Какъв жанр музика ис-
каш да пееш?
Пея поп и джаз, но лю-
бимата ми музика е рок и 
хард рок.
В Балчик получи своята 
ПЪРВА награда. Каза 
ми, че тя е специална за 
теб, защо?
Да, наистина има нещо 
специално за мен, това 
че точно в град Балчик 
ме удостоиха с ПЪРВА 
награда! По майчина ли-
ния съм свързана с две 
уважавани БАЛЧИШКИ 
фамилии: МИРКОВИ и 
МОРАЛИЙСКИ!
Затова искам да посветя 
наградата си на всички 
мои родственици! 
Имате ли в рода други 
певци или музиканти?
Да, имам чичо - Росен 
Славов, който е завър-
шил Музикална академия 
„Панчо Владигеров“ в Со-
фия, китарист, а след това 
и Музикална академия 
в Женева, където живее. 
Имаме идея с него, да за-
пишем обща песен!
Честита награда, Сани! 
Пожелавам ти още мно-
го изяви в областта на 
музиката, която обичаш 
и правиш, за да радваш 
публиката! Попътен вя-
тър!

Люба РАДОСЛАВОВА
Роднина и фен

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОР-
ПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  
№238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решение  № 
564/30.06.2022 г., на Общински съвет Балчик  и 
във връзка със   Заповед  № 870/14.07.2022 година 

на Кмета на Община Балчик.                                  
ОБЯВЯВА 

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недви-
жим имот, частна общинска собственост, както следва:  
1.Незастроен поземлен имот с идентификатор №  
23769.54.431 по кадастралната карта на село Дропла, с 
площ  225.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 
2 280.00 лв /две хиляди двеста и осемдесет лева/
Търгът ще се проведе на 09.08.2022 г. от 10.00 ч. в залата 
на ОбА - Балчик в сградата на пл. “21 септември”  № 6.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 
25.07.2022 г. до  08.08.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Об-
щина Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова 
сметка, в срок до 15.30 часа на 08.08.2022 г.
 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите доку-
менти се подава в срок до 16.00 ч. на  08.08.2022 г. инфор-
мационния център на Община Балчик.
За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева    

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

недвижим имот в землището на с. Кранево
 при следните параметри:

 Цел на търга: „Отдаване под наем на част от об-
щински имот - публична общинска собственост - пред-
ставляващ терен в с. Кранево с площ 40 кв.м., част от ПИ 
№39459.503.243, актуван с АОС 496/25.04.2019г., за поставя-
не на поставяем обект за извършване на търговска дейност в 
изпълнение на Решение №528, Протокол №32 от 28.04.2022 
г. на Общински съвет - Балчик.“
• Отдаваният под наем част от общински имот е за - поставя-
не на поставяем обект за извършване на търговска дейност.
• Начална годишна наемна цена - 2000.00 лв./две хиляди 
лева/ без ДДС.
• Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
• Срок на договора: пет години
• Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, 
платими всеки работен ден от 15.07.2022 г. до 15:00 часа на 
29.07.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.
• Депозит за участие в търга - 240.00 лв. /двеста и четириде-
сет лева/ с ДДС вносим до 15:00 часа на 29.07.2022 г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 
часа на 29.07.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Бал-
чик, пл. „21 септември“ № 6.
• Дата и място на провеждане - 01.08.2022 г. от 10:00 ч. в зала 
на първи етаж в сградата на Община Балчик.
• Оглед на имота - обезпечава се от гл. експерт ОПФ и СД, 
отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански 
дейности“, след предварителна уговорка и представяне на 
документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в 
ОбА - Балчик
• За справки и допълнителна информация: 0579/7 10 54 - Зе-
хра Акиф - Гл. експерт ОПФ и СД


