
На добър час, писатели!  

 

„ … Която непростимото прощава, 

но не прощава слабост и печал …“ 

Станислав Марашки, „Най“ 

 

С Валентина Панова се видяхме за първи път на живо на дванадесети май тази година 

пред Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ 1981 в родния ми град Кубрат, когато 

групата от КБП - Враца дойде специално за наградната церемония на Десетия конкурс 

за Хумор и сатира, организиран от КБП – Кубрат и ХК „Жарава“. Запознах се с всички 

членове – симпатичния и саркастичен Цветан Дочев, който до вечерта се преобрази в 

Дедо Скръц, Огнян Пищиков – член на КБП - Враца и бивш заместник – управител на 

Врачанска област, Мариета Валериева – талантлива поетеса и приложничка и доктор 

Анета Дилова, която е част от редколегията на „Под лъчите на слънцето – 4“. Шефката 

на тази образна и плодотворна група е Валентина Панова - координатор на КБП за 

врачански район и председател на КБП - Враца. Присъстваха още Александър Щинков 

от КБП – Кърджали, който взе Първа награда за Кратък хумористичен разказ, второто 

място завоюва господин Марашки в същата категория. Наградата на КБП клон Кубрат 

отиде при Борислав Костов за пиесата му „Секс, наркотици и крокодил“.  

Мариета и съпругът и се заеха да подреждат изложбата на талантливата приложничка 

във фоайето на читалището, а аз и Валентина Панова си поговорихме за предстоящото 

издаване на сборника.  

- Много автори искат да участват в „Под лъчите на Слънцето – 4“. – сподели Валя. – 

Вече са над осемдесет и получаваме заявки за още участия. Това може леко да повиши 

цената, но няма да е много. После започва същинската работа – творбите трябва да се 

подредят, да се оформят. Редакторката поема огромна част от работата. Марашки ще 

напише рецензия. Биографията на всеки автор ще се постави под снимката. Тя ще бъде 

нещо като визитка към него и творчеството му.  

Шумотевицата се засилваше. Организаторите на конкурса – председателят на клуб 

„Жарава“ и на КБП – Кубрат Димитър Атанасов и шефът на отдел Култура Стоян 

Черников бяха във вихъра на организацията. Появиха се и членовете на журито Румен 

Леонидов, Георги Василски и Ивайло Цветков.  

- Пишеш много силно, Сара! – продължи Валентина. – А поезията на майка ти е много 

интересна, уникална е. Само не разбрах къде са отишли препинателните знаци от 

творбите в книгата и. При предпечатната подготовка ли са забравили да ги включат?  

Тази година писателското войнство в Кубрат намаля, уви, с двамина, при това изгубени 

само за десетина дни. Почина доктор Павлин Михайлов, един от основателите на клуб 

„Жарава“. Отиде си и Галина Енчева, разкошна поетеса и юрист, с която съм израснала. 

Галина Енчева беше член на ЛС „Реката и приятели“ в град Силистра, където тя 

работеше, живееше и твореше през последните години. През 2016 година Галина 

Енчева е член на журито, което определи и връчи първа награда в конкурса „Любовта е 

пиянство или пиянство от любов“ на господин Марашки за стихотворението му 

„Милувка“. Последно сбогом, приятели! Никога няма да ви забравим!  

Благодаря за всичко, Валя! За прекарания хубав и плодотворен ден, за срещата с 

енергичната и оригинална група от Враца. От КБП клон Кубрат благодарим и на 

председателя Марашки за подкрепата!  

„Под лъчите на Слънцето“ 4 започва с топла рецензия на господин Марашки и с 

въведение от доцент доктор Златка Петрова, главния редактор. Таланта на авторите на 

КБП се разгръща на 400 страници, а броя на публикуваните словесни творби е около 

триста. Участващите клубове са поетичен клуб „Арфа“ – град Враца, ЛК „Пламен 



Станчев“ – Ботевград, ХТК „Искри“ - село Искрец, читателски клуб „Между редовете“, 

ЛС „Реката и приятели“ – град Силистра, ЛК „Димчо Дебелянов“ от гара Елин Пелин, 

ХК „Жарава“ град Кубрат. В алманаха творби публикуват членове на КБП, ССП и 

СНБП, както и лауреати на проведения през 2015 година литературен конкурс 

„Голямата книга на малкия град“, чиято церемония по награждаването се състоя през 

ноември същата година в град Бургас.  

 

Сара Асенова 


