
СВЕТОВНИТЕ РОК ЛЕГЕНДИ В БЪЛГАРИЯ

„Цонко избра, сбъдвайки своите 
мечти, да обогатява община Кава-
рна чрез развиване на културата. 
Неделима част от това е рокът, а 
наделима част от рока са кметъл-
ските истории.“ 

Джими Найденов

„Аз чувствам Цонко като част от 
моя културен живот, защото, какви-
то и трудности да имам, се обръщам 
към него за съвети. Той винаги е 
протягал ръка към театъра и е човек 
с широка душа.“

Теди Москов

„Да са живи и здрави полезните 
идиоти като теб, Цонко!“

Ернестина Шинова

www.enthusiast.bg

Цонко Цонев е кмет на град Каварна от 2003 до 
2015 г. Избран за Мъж на България за 2005 г.  

Фен на рок музиката и инициатор на ежегодния 
фестивал „Каварна рок фест“. Градоначалникът, 

който прочу Каварна като столицата на рока.  
По негова покана България посещават над 

100 световноизвестни  групи и музикални 
изпълнители. „Катунът от Каварна“ е втората 

част на „Кметълски истории“, случили се извън 
сцената с едни от най-великите рок музиканти, 

идвали в Каварна. Ще видите в непозната 
светлина легенди като „Дийп Пърпъл“,  

Йорн Ланде, „Скорпиънс“, 
UFO и много други.
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За официалната поява на бял свят на „Кметълски 
истории“ избрах светлата дата трети юни – моя 

рожден ден. Най-удачното място за това събитие 
беше уникалният софийски клуб  Rock IT.

Естествено, че гости на този двоен празник бяха 
едни от най-добрите български рок изпълнители: 
Б.Т.Р., „Черно фередже“, „Конкурент“, Санеца, Вас-
ко Кръпката... Към това твърдо ядро, след концерта 
си в Музикалния театър, се присъедини Джон Лоу-
тън, придружен от своята съпруга Ирис. 

На премиерата присъстваха и Теди Москов, Тон-
чо Токмакчиев, кметът на Тутракан Димитър Стефа-
нов, кметът на Сопот Деан Дойнов, Влади Въргала, 
Астор, Адриан Рачев – Румънеца, Здравко Георгиев, 
Кристияна Вълчева и още много, много приятели. 

Трогнах се и от думите на Джими Найденов: 
„Цонко избра, сбъдвайки своите мечти, да обо-
гатява община Каварна чрез развиване на кул-
турата. Неотделима част от това е рокът, а 
неотделима част от рока са кметълските ис-
тории. Всички ще прочетат тази книга леко и 
приятно – от първия ред“.

В рок клуб и със страхотни изпълнения на 
живо – това може би беше едно от най-нестан-
дартните до момента представяния на книга в 
България. 

Теди Москов открай време харесва Добруджа 
и нашия район, но знам и хапливия му начин на 
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изразяване. Затова останах изненадан от призна-
нието: „Аз чувствам Цонко като част от моя кул-
турен живот, защото, каквито и трудности да 
имам, се обръщам към него за съвети. Той винаги 
е протягал ръка към театъра и е човек с широка 
душа“. 

Като собствен прочит на книгата и аплодисмен-
ти за нейното написване в типичния си стил Мая 

Тримата от запаса (с Теди Москов и Тончо Токмакчиев)
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Новоселска изпя едно парче на Луис Армстронг. 
А какво да кажа за думите на Христо Мутафчиев, 
известен с цветистия си език и с чепатия си харак-
тер?... Наистина нямам думи. 

Благодарение на перфектното озвучаване от 
„Конкурент“ музикалната част се превърна в яко 
туптящото сърце на представянето. По някое вре-
ме Джон, Наско от Б.Т.Р. и Иван – бас китаристът 
на групата, изпяха от сцената Happy birthday – като 
поздравление лично към мен и като честитка за по-
явата на първата ми книга. 

Докато еуфорията преминаваше, но все още под 
въздействие на настроението от 3 юни, ми проблес-
на идеята, че книга с такова съдържание може да се 
представи на турне. Нещо подобно на тези, с които 
музикантите популяризират новите си албуми. 

След тази динамична и емоционална преми-
ера нямаше как да не се замисля над идеята, че 
вместо с някакво постно раздаване на автографи 
по книжарниците има по-бърз и качествен вариант 
книгата да достигне до тези, за които е написана. 
С музика на открито или закрито, в рок клубове, пи-
ано барове, на различни мероприятия и събития в 
отделните градове... 

Това ми се стори най-приятният и пълноценен 
начин за запознаване на хората с кметълските ис-
тории.

Речено – сторено.
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Позволих си закачливата и доста смела компи-
лация от феноменалния „Пътеводител на галакти-
ческия стопаджия“ на Дъглас Адамс и фейсбук гру-
пата „Катунът от Каварна“, или Катунджиите, както 
рокаджиите в България волю-неволю се прочуха в 
началото на 2016 г. 

Така се родиха заглавията на турнето и на насто-
ящата книга. Нямах конкретен план или обмислена 
стратегия. Всъщност идеите, организацията, подго-
товката – всичко се случваше в движение.

За първа спирка и начало на турнето избрах Вар- 
на. С Пламен Пенчев – първия „оптимизиран“ от 
общината мой приятел и един от най-големите 
рокаджии в Каварна и България, преценихме, че 
най-подходящото място за това е Клуб 87 в центъ-
ра на града. 

В никакъв случай не мога да се оплача от липса 
на публика или интерес. Дойдоха Симеон, извес-
тен като Монката, Сашо Метъла и още много наши 
приятели. За всички гости концертите в Каварна се 
бяха превърнали в събития, за които си спомняха 
през годините, както и емоции, които нетърпеливо 
очакваха. 

Неделчо Михайлов е един от тях. Журналист, бивш 
кмет на район във Варна, Дечо се нае да представи 
мен и книгата. Оригиналният начин, по който го на-
прави, и бурните аплодисменти доказаха, че идеално 
се е справил с тази нелека задача. Не знам дали тол-
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кова успешно, но аз също се справих с моята. Разкрих 
повече подробности около разказаните случки и от-
говорих на въпроси, свързани с най-новата история 
на Каварна. Тази, която се пишеше в момента.

Направих сефтето. В моя фейсбук профил за-
почнах да публикувам всички места за седмицата, 
както и датата и часа, където книгата ми ще бъде 
представяна. Така започна турнето в Североизточ-
на България.

Катунът в акция
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