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ОБЩИНСКИ СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
Сряда, 24 октомври 2018 г. Брой 39 (2147)

ОТДАВА ПОД НАЕМ:  
Гарсониера - 250лв/мес;
ПРОДАВА: 

Парцел със стара къща .............. 17000Е;
Парцел със стара къща .............. 19500Е; 
Реновирана къща ....................... 70000Е ;  
Реновирана къща ....................... 95000Е ; 
Гарсониера ................................... 20500Е;
Студио- тухла, център ................. 23500E
Двустаен - тухла .......................... 29000Е;
Тристаен - тухла .......................... 43300Е;

КУПУВА/ПРОДАВА  
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ от 2100 до 2300лв/дка. гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26

АДРЕС - НЕДВИжИМИ ИМОТИ
0570/8 55 11, 0889 870 383
гр. Каварна, ул. Г. Кирков 1

Фирма „Ванмар Лес“ ЕООД

ПРОДАВА 
Дърва за огрев 

качество без конкурeнция.

Набира работници.
За контакти: тел. 0887 068 450

Поетесата и журналист 
Керанка Далакманска  
отбеляза своя юбилей 
с представянето на ав-
торската си стихосбирка  
„Нарисувай ми дума”. 
Залата на ХГ „Христо Гра-
дачлиев” се оказа тясна, 
за да събере всички гос-
ти, приятели и колеги 
на юбилярката. Съби-
тието бе съпроводено 
с клавирен концерт и 
изложба на румънска-
та художничка Лаура 
Нистореско. Двадесет и 

четири платна - всички 
с изглед от Каварна и 
околността, подбрани 
специално да допълват 
стиховете. Председате-
лят на Дружеството на 
писателите в Добрич - 
Сашо Серафимов призна:  
„В тази стихосбирка тя е 
събрала едно огромно 
духовно пространство, 
в което е живяла. Наме-
рила си е лирическите 
герои, всички неща, с 
които се е сблъсквала и 

Следва на 4 стр.

Добра ли беше  за дру-
жеството ви изтичащата 
вече стопанска година, 
г-н Узунов?

Приключваме една 
много добра стопанска 
година. По отношение на 
добивите  от културите, 
които прибрахме, сме 
доволни, защото времето 
също ни даде възможност 
да ги приберем в срок и 
качествено. Единствено  
кампанията по време на 
жътвата на пшеницата 

се отличаваше. Имаше 
малко повече валежи, но 
ние сме район, в който не 
е традиция да падат лятно 
време такива валежи, тази 
година беше изключе-
ние. Убеден съм, че всеки 
стопанин, който има дос-
татъчно добра и подготве-
на техника, сравнително 
бързо се  е справил във 
времето. Затова не мога 
да кажа, че някои колеги 
са претърпели щети от 
проливните дъждове.

Следва на 3 стр.

„ДРАГО УЗУНОВ АГРО ТРАНС“ 
ИЗПРАЩА ДОБРА СТОПАНСКА ГОДИНА

Световния ден за мо-
ниторинг на водите – 18 
октомври, отбеляза Клуб 
„Екопулс“ към ОУ Йордан 

Йовков“, съобщи за „Фа-
кел“ неговият ръководи-
тел Антония Ангелова. 

Следва на 2 стр.

Световен ден за мониторинг на водите

КЛУБ „ЕКОПУЛС“ ИЗСЛЕДВА 
ВОДАТА  НА „СРЕБЪРНАТА ЧЕШМА“През последното де-

сетилетие квартал „Хад-
жи Димитър“ в Каварна 
винаги се е откроявал с 
новите си и добре обза-
ведени къщи, с чистите 
си и подредени улици. 
Членовете на не една де-
легация от чужбина са се 
възхищавали на инициа-
тивността и предприема-
ческия дух на местното 
ромско население.

В нашия квартал вина-
ги се е строяло, но така, 
както през последните 
3-4 години, никога не е 
било, казва през „Фа-
кел“ строителният пред-
приемач Мартин Башев. 
Бумът на строителството 
според него е обаче през 
тази година. В ромската 
махала в момента се 
оформя миниквартал, 
където едновременно 
се вдигат 40 нови къщи. 

Не е тайна, че хората 
ни работят  масово в 
чужбина. Седемдесет 
на сто от тях са в Полша, 
където имат регистри-
рани фирми и работят 
легално. Останалата част 

са на гурбет в Германия 
и Холандия. Много ра-
ботят, но и много добри 
пари изкарват, уверява 
Мартин Башев. Но за 
разлика от други час-
ти на страната, нашите 
роми инвестират спече-
леното в жилища и об-
завеждането им. Някои 
от съкварталците дори 

си идват от Полша със 
строителни материали. 
Няколко къщи вече са 
покрити с черни кере-
миди, които са по-ка-
чествени и ефектни от 
продаваните у нас. През 
тази година е модерно 
да се доставят от чуж-
бина огради. Поръчват 
се отделните модули, а 

тук се сглобяват. Не че 
досега не са имали огра-
ди, но на мода сега са 
материали като грани-
тогрес, мрамор, краси-
ви облицовъчни плочи. 
Доста от стопаните вече 
не харесват традицион-
ната PVC- дограма и я 
заменят с многокамерни 
стъклопакети с повише-

на топлоизолация. Да 
не говорим за обзавеж-
дането на домовете, в 
които поне 95 на сто е 
луксозно. Поне поло-
вината от мебелите се 
поръчват от Турция и 
Полша, от Румъния, сочи 
строителният предпри-
емач..

Работих в община Ка-
варна 16 години, през 
това време съм обиколил 
поне 150 от общо 256 
общини в България и 
смея да кажа, че никъде 
не съм видял квартал 
като нашия. Трудно ще 
се намери семейство без 
микробус и лека кола. 
Микробусът е за работа, 
а лекият автомобил за 
лични нужди, за сватба, 
така да се каже, добавя 
Башев. По думите му 
преобладаващата част 
от хората печелят добре 
и може би 5 на сто от 
жителите на квартала се 
нуждаят от помощи. Това 
според него са или болни 
или хора, на които не им 
се работи.

Димитър АПОСТОЛОВ

БУМ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В КВАРТАЛ „ХАДжИ ДИМИТЪР“
В ромската махала се оформя миниквартал с 40 нови къщи

В кв. „Хаджи Димитър“ няма улица, на която да не се строи.

Членовете на „Екопулс“  разполагат с професионален 
комплект за изследване на сладка вода.

С Драгомир Узунов, управител на  дружеството 
„Драго Узунов Агро Транс“, се срещаме на полето. 
Екип от четирима механизатори засява последни-
те декари с пшеница, предвидени за тази есен. А с 
това приключва и стопанската година, което е 
добър повод за равносметка. Разговаряме, докато 
сеитбеният агрегат, теглен от чисто нов колесен 
трактор CASE 380 , управляван от сина му Петър, 
снове от единия край до другия край на блока и 
оставя 8-метрови ивици, засети с хлебно зърно. 
Единият от работниците вмята, че вече не е пра-
вилно човекът, който управлява трактора, да се 
казва тракторист, а оператор на селскостопанска 
машина. Защото е оборудвана с компютър, GPS и 
КУП други иновативни тенологии, които облекча-
ват неимоверно работата на водача.

Драго Узунов и синът му Петър уточ-
няват полето, на което трябва да 
се премести сеитбеният агрегат 
след като 
засеят 
това.

КЕРАНКА ДАЛАКМАНСКА 
ОТБЕЛЯЗА ЮБИЛЕЙ С ПРЕМИЕРА

Юбилярката чете свои стихове.

Шестгодишната Теодора Недева с приза на фестивала.

Песента „Лунапарк“ по 
музика и аранжимент на 
Вячеслав Кушев и текст 
Мария Маринова получи 

награда за аранжимент и 
оригинално постижение 
в областта на детската 

Следва на 4 стр.

ВЪЗПИТАНИЧКА НА НАДЯ БОТЕВА С
НАГРАДА НА ЕВРОПЕЙСКИ ФЕСТИВАЛ 



Продължение от 1 стр.
Двайсет и едно деца, 

които са членове и на 
националния Младежки 
воден парламент още 
от неговото учредяване, 
отговарят за крайбреж-
ната водна ивица на Ка-
варна. През тази година 
решихме да изследваме 
качеството на водата 
на Сребърната чешма в 
района на бившия към-
пинг в морската част на 
града. Чешмата е тясно 
свързана с историята на 
родния край, а и доста 
съграждани продължа-
ват да си наливат вода за 
пиене от нейния чучур, 
обясни ръководителят 
на клуба.

Клуб „Екопулс“ разпо-
лага с професионален 
комплект за изследване 
на сладка вода, доставен 
по проект на Предпри-
ятието за управление 
дейностите по опазва-
не на околната среда 
(ПУДООС). Възпитаници-
те му изследват водата 
за амониеви и фосфатни 
йони, нитрити, нитрати, 
киселинност и карбона-
ти. Комплектът разполага 
с таблица за сравнение 

и още на терена учени-
ците виждат, че всички 
показатели, с изключе-
ние на кислорода, са в 
рамките на нормалните 
стойности. Възможно е 

липсата на достатъчно 
кислород във водата да 
се дължи на дълбочина-
та, от която извира, смята 
Антония Ангелова. Зато-
ва младите лаборанти 

ще потърсят компетент-
ното мнение на специа-
листите от Басейнова 
дирекция за управление 
на водите в черноморски 
район – Варна. Тогава ще 
разполагаме с напълно 
достоверни резултати, 
които ще предоставим 
за публикуване във „Фа-
кел“, увери ръководи-
телят на клуба. Те ще 
бъдат добавени и в офи-
циалния сайт на Деня на 
мониторинга на водата, 
за да се попълни светов-
ната база от данни, която 
се поддържа в него.

Световният ден за мо-
ниторинг на водите се 
отбелязва от 2002 г., обя-
вена за Световна година 
на чистата вода. Светов-
ният ден за мониторинг 
на водата дава възмож-
ност за популяризиране 
и насърчаване на всеки 
отделен гражданин за 
опазването и подобря-
ването на състоянието 
на водните обекти, както 
и насърчаване на инвес-
тиционни програми за 
опазване и съхраняване 
на водните обекти.

Факел
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Шивашка фирма „Балконф“

ТЪРСИ
Шивачи, 

окачествители,  
гладачи, кроячи –

може и без опит, обучение на място. 
търси още чистач, работник за склад и 

технолог на облекло. осигурен безплатен 
транспорт от ляхово, одърци, Храбро-
во, стражица, топола, гурково, сенокос, 

соколово, каварна, добрич до Балчик.
За контакти на тел.: 0876 621 343

Авторският спектакъл „Шоуто на Ники Урумов“ - на 31 
октомври 2018 г. от 18 часа в салона на НЧ ,,Съгласие 
-1890 „! От роля в роля или смях без завеса! Вход : 4 лева, 
за ученици и пенсионери -3 лева.

Габи ЕООД
ПРЕДЛАГА

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
И ВЪГЛИЩА

(срещу техникума)
Тел. 0898/481 514, 0570/8-21-53

Минзухари Снимка: Димитър Апостолов

Министерството на 
здравеопазването /МЗ/ 
обявява началото на на-
ционалния ученически 
конкурс „Посланици на 
здравето“. Това съоб-
щиха от пресслужбата 
на МЗ.

Конкурсът е в рамките 
на Националната про-
грама за превенция на 
хроничните незаразни 
болести /2014-2020 г./ и 
е в подкрепа на здраво-
словния начин на живот 
на младите хора. Иници-
ативата е на МЗ, в парт-
ньорство с Министер-
ството на образованието 
и науката, Министерство-
то на културата, Минис-
терството на младежта и 

спорта, Министерството 
на околната среда и води-
те и Представителството 
на Европейската комисия 
в България.

Конкурсът започва от 
22 октомври 2018 г. и 
ще продължи до 10 май 
2019 г. Награждаване-
то на победителите ще 
бъде през юни 2019 г. 
Новото в регламента на 
конкурса тази година 
е, че са предвидени 61 
предметни награди.

Пълна информация за 
регламента на конкурса е 
публикувана на интернет 
страниците на инсти-
туциите - партньори на 
инициативата.

Факел

ЗАПОЧВА НАЦИОНАЛНИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ 
КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“

На 13 октомври, около 
15:55 часа е получено 
съобщение за извършена 
кражба от лек автомобил 
„Фолксваген” с бургаска 
регистрация, паркиран в 
местността Яйлата, съоб-
щават от областната ди-
рекция на МВР. По данни 
на тъжителя е извършена 
кражба на 600 лева. По 
случая е образувано дос-
ъдебно производство.

* * *
На 17 октомври в поли-

цията в Каварна е получе-
но съобщение за кражба 
от частен имот на терито-
рията на града. По данни 
на тъжителя е извършена 

кражба от дамска чанта с 
намиращите се в нея мо-
билен телефон и сумата 
от 4 000 лева, оставена 
в двора на имота. След 
проведени оператив-
но-издирвателни меро-
приятия от полицейските 
служители на РУ МВР 
Каварна е задържан кри-
минално проявен 19-го-
дишен мъж от Каварна. 
В хода на следствието е 
установено, че същият е 
извършител на кражба 
на парите и мобилния 
телефон от дамска чанта. 
Кражбата е извършена за 
времето от 23:30 часа на 
16 октомври до 08:00 часа 

на 17 октомври. Мярката 
му за задържане е удъл-
жена на 72 часа. Мъжът 
е привлечен в качеството 
на обвиняем за извърше-
ното престъпление.

* * *
Около 12:30 часа на 

17 октомври в Каварна е 
извършена проверка на 
19-годишен мъж. В хода 
на проверката в него е 
намерена зелена тревна 
маса с тегло 0,6 грама, 
реагираща на наркотич-
ното вещество канабис. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

Факел

Криминална хроника

КРАДЕЦ ОТКРАДНА ТЕЛЕФОН И 4000 ЛЕВА, 
ПОЛИЦАИТЕ ГО ЗАЛОВИХА ЗА ЧАСОВЕ

В началото на октом-
ври Областният инфор-
мационен център – Доб-
рич (ОИЦ), стартира ини-
циативата „Създай свой 
проект, за да промениш 
своята общност“ в област 
Добрич. За целта в сграда-
та на община Каварна до 
края на октомври ще бъде 
изложена кутия и специ-
ално създадени бланки, 
където всеки може да 
опише накратко своята 
проектна идея, която ще 
подобри живота в него-
вата общност. Анкетите 
са достъпни и онлайн на 
следния електронен ад-
рес https://goo.gl/Jdni7m.

В края на месец октом-
ври eкипът на ОИЦ ще 
събере всички предложе-
ния и след обобщаването 
им ще бъдат изпратени 
до ръководството на об-
щина Каварна, придру-
жени с подходяща инфор-
мация за възможности за 
финансирането им чрез 
Европейските структурни 
и инвестиционни фон-
дове. Проектните идеи 

могат да подпомогнат 
общинския екип при пла-
нирането и изпълнението 
на своите планове и про-
грами за развитие.

Събитието е част от 
общата инициатива на 
мрежата от 27 областни 
информационни центро-
ве в България, наречена 
„Бъдеще на Кохезионна-
та политика на ЕС“.

ОИЦ – Добрич,  е част от 
мрежата от 28 информа-
ционни центрове за по-
пуляризиране на Кохези-
онната политика на Евро-
пейския съюз, създаден с 
финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „До-
бро управление“, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз, чрез Европейския 
социален фонд.

За допълнителна ин-
формация:

Име на служител:  
Искра Димова

Длъжност:  
Експерт „КИЛ“

Тел./факс: 058 603527
e-mail:  

oic_dobrich@abv.bg

Инициатива

„СЪЗДАЙ СВОЙ ПРОЕКТ, ЗА ДА 
ПРОМЕНИШ СВОЯТА ОБЩНОСТ“

Окръжният съд – До-
брич, уважи молбата 
на 19-годишния С. Х. 
и измени наложената 
му от Районния съд в 
Каварна мярка за неот-
клонение „задържане 
под стража” в „подпис-
ка“. Това съобщиха от 
съдебната институция. 
Младежът е привле-
чен като обвиняем за 
кражба, извършена на 
4 октомври т.г. от частен 
дом в Каварна, откъ-
дето са били задигна-
ти бутилка мускатова 
ракия, буркан мари-
новани краставички и 

ръчен часовник.   Ок-
ръжният съд намери, че 
към настоящия момент 
действително е налице 
обосновано подозрение 
за съпричастност на об-
виняемия към повдиг-
натото му обвинение, 
но това подозрение не 
е в необходимата и дос-
татъчна степен, за да 
обоснове нуждата, той 
да търпи най-тежката 
мярка за неотклонение. 
Съдебният състав счете, 
че не е налице опасност 
младежът да повлияе 
или попречи на раз-
следването, тъй като 

по-голямата част от про-
цесуално-следствените 
действия вече са извър-
шени. По делото липсват 
данни 19-годишният да 
се е укривал, отбелязва 
още съдът. Нещо пове-
че той е съдействал на 
разследващите органи. 
Неминуемо трябва да се 
отчете и фактът, че пов-
дигнато обвинение има 
за предмет вещи с оче-
видно нищожна стой-
ност, коментира съдът. 
Определението на Ок-
ръжен съд - Добрич е 
окончателно.

Факел

Темида

МЯРКА „ПОДПИСКА“ ЗА
КРАДЕЦ „КОКОШКАР“

Комплектът за анализ на сладката вода разполага 
с таблица за сравнение и още на терена учениците 
виждат, че почти всички показатели са в рамките на 
нормалните стойности.

Световен ден за мониторинг на водите

КЛУБ „ЕКОПУЛС“ ИЗСЛЕДВА ВОДАТА  НА „СРЕБЪРНАТА ЧЕШМА“
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Отборът на „Калиакра“ 
спечели първата си по-
беда в първенството на 
Североизточната трета 
аматьорска лига. В 9-ия 
кръг тимът от Каварна 
победи в опашкарското 
дерби с 3:0 „Устрем Д“ от 
село Дончево и има вече 
6 точки в актива си, като 
дръпна с една позиция 
нагоре във класирането.

През първото полувре-
ме играта беше безизраз-
на, без голови положения 
и пред двете врати –очак-
вано за последните два 
състава във временното 
класиране. В добавеното 
време Стефан  Николов 
излезе на скорост сре-
щу вратаря от Дончево, 
но преди да шутира бе 
грубо покосен отзад от 
Никола Тодоров в малкото 
наказателно поле. Главни-
ят съдия веднага отсъди 
11-метров наказателен 
удар, показа му жълт кар-
тон, а след това и червен, 
защото вече имаше едно 
официално предупреж-

дение. Зад бялата точка 
застана Венци Желев и 
откри резултата – 1:0.

През втората част на 
срещата момчетата на 
Красен Петков заиграха 
по-точно и комбинативно, 
започнаха да създават 
головите положения. В 

63-ата минута  Мартин 
Михайлов беше изведен 
в стрелкова позиция и с 
плътен удар край стра-
ничния стълб удвои пред-
нината на „Калиакра“. 
След попадението му съ-
перникът вече само чис-
теше топката по-далеко 

от вратарското си поле. 
В 68-та минута Живодар 
Владов от домакините 
опита  задна ножица след 
успоредно центриране, 
но след като не можа да 
улучи топката, успя да я 
овладее и на празна врата 
я изтряска в страничния 

стълб. След него пропус-
наха стопроцентови си-
туации Стефан Николов и 
Ани Николов. Последният 
обаче повтори опита си и 
в 76-ата минута със силен 
удар направи резултата 
3:0.

Съботната среща бе бе-
лязана с няколко груби 
намеси от играчи на гос-
тите. През първата част 
лекарят на отбора изпрати 
Александър Димитров в 
болницата за рентгенова 
снимка на контузения 
глезен, а в края на мача 
Ани Николов бе изритан 
в ненужно стълкновение, 
когато всичко беше ре-
шено.

В следващия, 10-ти кръг, 
„Калиакра“ ще гостува на 
27 октомври на последния 
във временното класира-
не „Волов“ (Шумен).

Красен ПЕТКОВ, старши 
треньор на „Калиакра“: 
„Имаше напрежение в 
отбора, защото досега 
нямахме победа - само 
три равни мача, и мно-

го я желаехме. Затова 
момчетата влязоха мал-
ко пренавити, което се 
отразяваше играта им – 
допускаха доста грешни 
пасове, трудно изнасяха 
топката и почти не създа-
ваха положения през пър-
вото полувреме. За мене 
това беше едно много 

слабо първо полувреме. 
След почивката си пого-
ворихме в съблекалнята 
с играчите, коригирахме 
няколко неща и нещата 
започнаха да се получа-
ват. Създадохме доста 
положения и вкарахме 
още два гола.“

Факел

ПЪРВА ПОБЕДА ЗА ФУТБОЛИСТИТЕ НА „КАЛИАКРА“

Ани Николов (с №19) пропусна, но след това се разписа в мрежата на съперника.

Продължение от 1 стр.
Знае се, че при годи-

ни с високи добиви па-
дат цените на зърното. 
Намерихте ли пазар и 
адекватна изкупна цена 
за продукцията си?

По отношение на реа-
лизацията на продукци-
ята и тази година имаме 
добър пазар. Добра е 
цената на пшеницата и 
царевицата, единстве-
но слънчогледът през 
изминалите 2-3 години 
се очертава с по-ниски 
цени. Но и те варират 
около средните на све-
товния пазар. Това са 
тенденции, върху които 
ние не можем да влия-
ем. Знаете – пазарът е 
конюнктура – има мо-
менти, в които цените ще 
скочат, но въпросът е ще 
успее ли всеки стопанин 
да задържи продукцията, 
да изчака по-добри вре-
мена за реализация.

Колко земя стопанис-
ва „Драго Узунов Агро 
Транс“?

Нашето стопанство об-
работва 18 хил. декара 
земя в общините Кава-
рна и Шабла. Отглежда-
ме традиционните за ра-
йона култури – пшеница, 
слънчоглед и царевица. 
Спазваме сеитбооборота 
съобразно изискванията 
на Европейската дирек-
тива, която ни постави 
известни рамки в това 
отношение. Разпределя-
ме културите съобразно 
тези изисквания, изпъл-
няваме така наречените 
екологично насочени 
площи, защото това са 
изисквания, които са об-
вързани с европейското 
субсидиране. Така да се 
каже, поставени сме в 
една рамка, която в този 
програмен период ще 
изпълняваме до 2020 
година.

А след това?
Въпросът какво ще се 

случи през новия програ-
мен период е актуален 
и много дискутиран. По 
тази тема се посвещават 
много срещи, разговори, 
на които всички участва-
ме и всички искаме да 

изразим нашето мнение. 
Трябва да ви кажа, че се 
върви в една посока – 
общо ограничаване на 
целия селскостопански 
бюджет в Европейския 
съюз. Това на всички е 
видно, защото Велико-
британия напуска Евро-
пейския съюз. Въпрос 
на време е да се стиг-
не до споразумение 
и това несъмнено ще 
се отрази върху общия 
бюджет. Правят се по-
стъпки, предложения 
да се завишат вноските 
на държавите членки на 
Европейския съюз. Труд-
но ми е да повярвам, че 
страни като България, 
Румъния, Полша, Чехия, 
Прибалтийските репу-
блики ще бъдат съгласни 
на такъв вариант. Макар 
че се предлага бюджетът 
или по-точно размерът 
на субсидиите да бъде 
запазен. 

А Вашето становище 

какво е по този важен 
въпрос?

Макар и малка за 
България, субсидията е 
един инструмент, кой-
то идва да компенсира 
нарасналите разходи 
на земеделските произ-
водители. Много често 

срещам коментари, че 
субсидията е тази част, 
която се влива в рентата 
и наемите, които пла-
щаме на собствениците. 
Определено смятам, че 
не е така, защото тя е 
елемент, който форми-
ра финансов резултат, а 
финансовият резултат се 
разпределя съответно 
върху наема и рентата.

Съществува ли  между 
земеделските произво-
дители, председатели 
на кооперации и фирми 
договорка за размера 
на рентата, която пла-
щате на собствениците 
на земя?

Категорично заявя-
вам, че това не е картел. 
Няма такъв случай, в 
който да се е събрала 
земеделската общност 
в общините Каварна, 
Шабла, дори и Балчик,  
да седнем и да поста-
вим някаква рамка. Да 
кажем: тази година рен-

тата ще бъде еди-колко 
си лева. Вече споменах, 
че рентата е финансов 
резултат, който се раз-
пределя въз основа на 
всичко онова, което е 
постигнато като получе-
ни добиви, като реали-
зация. Формиран, такъв 

финансов резултат се 
разпределя съответно 
за перата за разходи. 
Рентата е разход, така 
че твърдението за дого-
вореност не отговаря на 
истината. Чувам го и аз 
това твърдение – от мои 
собственици, от колеги. 
Ето, и тази година ще 
подходим по същия на-
чин – ще разпределим 
рентата така, че тя няма 
да е по-ниска от това, 
което беше миналата 
година. На базата на 
добрите добиви, до-
брата реализация, която 
имаме. Има ли при нас 
добър финансов резул-
тат, ще  има и за нашите 
собственици и те ще 
бъдат доволни.

Съгласен съм, че няма 
картел между вас, земе-
делските производите-
ли. Но защо тогава рен-
тата е изравнена между 
всички вас?

Това го налага вътреш-

ната конкуренция, която 
правим помежду си. В 
стремежа си да обработ-
ваме все повече и повече 
земеделско земя. Всеки, 
който си е поставил цел 
да увеличи своята обра-
ботваема площ, е малко 
или много принуден да 

се съобразява с тези из-
исквания. Иначе всеки, 
който тръгне и направи 
свой индивидуален раз-
чет, и плати наем или 
рента, която е по-малко 
от общоприетата за две-
те общини,  следва дви-
жение на земя. Излизат 

собственици, излизат 
фирми и се придвиж-
ват в посока там, където 
рентата е по-висока. Това 
са за мен обективни-
те обстоятелства, които 
налагат вземането на 
решение за размера на 
рентата.

Колко души работят 
във Вашето дружество?

Във фирмата работят 
15 души, те са семейни 
и сравнително млади 
хора. Това е екип, който 
формираме вече 17 – 18 
години. Мога да кажа, 
че са едни добри мом-
чета, които са профе-
сионалисти, имат добро 
отношение към земята и 
техниката, стопанисват 
я и я поддържат. Нямам 
основание да бъда недо-
волен от всичко онова, 
което им поставям като 
задачи. Ето, днешният 
ден е финалният на се-

итбата! Смятам, че това 
е един добър агротех-
нически срок, в който 
се побираме и с това ще 
финализираме, така да 
се каже,  мероприятия-
та от старата стопанска 
година.

За колко дни приклю-

чихте сеитбата, подходя-
що ли беше времето за 
тази отговорна дейност?

За настоящата година 
мога да кажа, че услови-
ята за сеитбата са много 
добри. Времето ни поз-
воли да работим доста-
тъчно дълго на полето, 
за да изведем агротехни-
ческите мероприятия в 
срок. Разбира се, влагата 
е все още оскъдна в поч-
вата, но дългосрочните 
прогнози сочат валежи, 
което ни успокоява и 
няма място за прите-
снения. Всяка година е 
различна, характерна със 
своите особености, тази 
не прави изключение от 
останалите.  Завършваме 
сеитбата за 12 календар-
ни дни. Работим с един 
осемметров агрегат, с 
който е достатъчно при 
добро натоварване да 
засеем за 24 часа от 850 

до 1000 декара пшеница. 
Имайте предвид, че при 
нас се работи денонощ-
но, което означава че 
сме приключили за 12 
денонощия, през които 
сме засели 9 300 декара 
с пшеница. 

Димитър АПОСТОЛОВ

„ДРАГО УЗУНОВ АГРО ТРАНС“ ИЗПРАЩА ДОБРА СТОПАНСКА ГОДИНА

При добро натоварване сеитбеният агрегат е в състояние за 24 часа да засее от 850 до 1000 декара пшеница.

Резултати 8-ми кръг
Ботев (Нови пазар) - Кубрат 2016 (Кубрат) ................ 0:0 
Тополи 2010 (Тополи) - Локомотив (Русе) .................. 1:1 
Хитрино (Хитрино) - Волов (Шумен) .......................... 4:1 
Калиакра (Каварна) - Устрем Д (Дончево) ................. 3:0 
Бенковски (Бяла) - Светкавица Търговище (Тщ) ........ 1:1 
Суворово 1 (Суворово) - Спартак 1918 (Варна) ......... 1:1 
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ:
 1. Ботев (Нови пазар) .............................. 9 .....6 ..... 2 .... 1.......  17:10 ..  20  
 2. Суворово 1 (Суворово) .......................  8 ....6 ..... 1 .... 1.......  21:6 .....19  
 3. Спартак 1918 (Варна) .......................... 9 .....4 ..... 5 .... 0.......25:11 ...  17 
 4. Светкавица Търговище (Търговище) .. 8 .....5 ..... 2 .... 1.......16:4 ......17 
 5. Хитрино (Хитрино) ..............................  8 ....5 ..... 1 .... 2.......16:8 ......16  
 6. Септември 98 (Тервел) ........................  8 ....5 ..... 1 .... 2.......20:14 ...  16  
 7. Локомотив (Русе) ................................ 8 .....3 ..... 2 .... 3.......8:11 .....  11  
 8. Бенковски (Бяла, обл.Русе) ................ 9 .....2 ..... 2 .... 5.......7:22 ........8 
 9. Тополи 2010 (Тополи) .......................... 8 .....2 ..... 2 .... 4.......7:11 ........8 
10. Кубрат 2016 (Кубрат) ......................... 8 .....1 ..... 3 .... 4.......13:15 ......6  
11. Калиакра (Каварна)............................ 8 .....1 ..... 3 .... 4.......12:14 ......6  
12. Устрем Д (Дончево) ............................ 9 .....1 ..... 0 .... 8.......5:21 ........3  
13. Волов (Шумен) ...................................  8 ....0 ..... 2 .... 6.......5:25 ........2 
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БЪРЗА ПОМОЩ
 ■ Тел. 150, 8-30-05.

АПТЕКИ
 ■ Аптека “ЛАЛЕВА”, 

УЛ. “Г. Кирков” N 5 А, тел. 
8-51-17. Почивен ден- неделя

 ■ ЕТ “ВЕТ - САНОС”, Ве-
теринарна аптека, д-р Софка 
Стоянова; гр. Каварна, ул. “Д. 
Христов” N 8, дом. тел. 8-23-65, 
GSM 0887/307 343 - по всяко 
време.

 ■ ЕТ “ЙОАННА БАБА-
ДАЛИЕВА” – Агроаптека, гр. 
Каварна, ул. “Добротица” 81, 
тел. 0570/8-54-57, 0888/410 
075.

Лекарски кабинет
 ■ Д-Р ИВАНОВ – СПЕ-

ЦИАЛИСТ-НЕВРОЛОГ, 
преглежда всеки работен 
ден, сутрин от 9 до 12 ч., 
след обяд от 14 до 17 
ч., в сградата на “Евро-
футбол”; преглежда с 
направление по Здравна 
каса и осъществява посе-
щение по домовете, тел. 
0886/555 069.

СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ
 ■ Д-р Вера КАРЕЛИНА 

работи със Здравната каса, 
приема всеки ден в 5-ета-
жен блок “Витоша” от 9 до 
12 и от 15 до 18 ч., тел. 8-32-
05, GSM 0898/801 605. Д-р 
Веселина Захариева, 
стоматолог-специалист; д-р 
Николай Захариев – сто-
матолог. От понеделник до 
петък – от 8.00 – 12.00 ч. и от 
14.00 – 17.00 ч. Зъбни снимки, 
здравна каса. Телефони: 8 – 
55 – 93; 0888 89 93 93; 0889 
364 964

 ■ Д-р ПЛЕШКОВА - ра-
боти със Здравната каса 
- работно време: понеделник, 
сряда, петък - от 8.30 до 13 ч.; 
вторник и четвъртък - от 14 до 
18 ч. Тел. за справки: 8-23-20.

 ■ Д-р Лилия АТАНАСО-
ВА, стома-толог, приема от 
8.30 до 12 ч. в болницата, ет. I, 
кабинет 15, дом. тел. 8-54-07., 
работи със здравната каса 
GSM 0887/11 78 87

 ■ Зъболекарски каби-
нет – Д-Р НИ- КОЛАЙ РАШ-
КОВ. Намира се на общинския 
пазар. Работи по договор със 
ЗК и здравно неосигурени 
лица. Работно време: всеки 
делничен ден от 8.30 до 12.00 
ч. След обяд: от 14.30 до 18.00 
ч. Събота: от 8.30 до 12.00 ч. 
За спешни случаи – по всяко 
време. Сл. тел. 8-48-94, моб. 
0889/920 854.

БЕНЗИНО СТАНЦИИ
 ■ Б е н з и н о с т а н ц и я 

“АДМИРАЛ”, ул. България, 
работи денонощно. 

 ■ БУЛТРЕЙД” - горива, 
масла - на едро и дребно. 
Работно време денонощно. 
Тел. 8-61-70.

 ■ БРАТЯ ТОНЧЕВИ” 
ООД, ул. “България” 71, ра-
боти денонощно, тел. 8-53-00.

СПРАВОЧНИК

Електронното издание на вестника четете на сайта на община Каварна: www. kavarna.bg и фейсбук страницата на общината.

Продължение от 1 стр.
песен от Европейския 
фестивал за детски песни 
„Златни искри“, който 
се проведе на 13 и 14 
октомври във Варна. Пе-
сента бе представена от 
шестгодишната Теодора 
Недева от Каварна. Ча-
ровната изпълнителка е 
солистка на Вокална ака-
демия Каварна, съобщи 
нейната ръководителка 
Надя Ботева.

Първа награда на евро-
пейския фестивал спече-
ли песента „Правете като 
мен“ на композитора 
Джани Валино по текст 
на Чинция Роса в стила 
на съвременната итали-
анска кантилена, пред-
ставена от дуета „008“ 
на италианките София и 
Виктория.  Призът беше 
поделен и с песента „Лю-
бов и доброта“ на Тарас 
Демчук по текст на Денис 
Крушев, изпълнена от 
Дария и Кирил - солисти 
на най-популярната ру-
ска група „Непоседи“.

България беше пред-
ставена с 15 нови ав-
торски композиции и 

заслужено следващите 
награди в класацията 
си поделиха песни на 
наши автори: „Молит-
ва за България“/музика 
Хайгашот Агасян, текст 
Анета Мутафова/ и „Би-
серче вълшебно“ /му-

зика Любомир Денев, 
текст Любомир Денев 
(по Валери Петров)/бяха 
отличени с втори награ-
ди. Третата награда раз-
делиха песните „Летен 
рок“ /музика Щерион 
Пилидов, текст Христина 

Димова/ и „Повярвай 
и ти!“ /музика и текст 
Петър Писарски/. На-
гради за аранжимент 
получиха Вячеслав Кушев 
и Светослав Лобушки. 
 
 „Златни искри“ е  един-

ственият по рода си еже-
годен международен 
форум за детска песен, 
трайно вписал се в на-
ционалния културен 
календар, подкрепен 
от Министерството на 
културата, Община Ва-

рна и БНР . Този фести-
вал е за стимулиране 
на творческите заложби 
на младите за тяхното 
интелектуално и духов-
но развитие. Насърчава 
създаването на твор-
чество, адресирано към 
детско-младежката ау-
дитория и разпростране-
нието му по света.“ Това 
сподели композиторът 
Стефан Илиев - предсе-
дател на международ-
ното жури за песен. А за 
Елена Пинджоян от Русия 
/ръководител на детска-
та група „Непоседи“/ 
това е един изключител-
но силен конкурс с много 
добри песни, носещи 
музикалните традиции в 
песенното творчество на 
европейските държави, а 
сред тях и много добри 
български автори.

Факел

ВЪЗПИТАНИЧКА НА НАДЯ БОТЕВА С НАГРАДА НА ЕВРОПЕЙСКИ ФЕСТИВАЛ 

Теодора Недева получава наградата за аранжимент и оригинално постижение в областта на детската песен.

…Метафората „нари-
сувай ми дума” е неве-
роятно красива, ориги-
нална, запомняща се 
и въздействаща. Тя ме 
свърза с мъдростта на 
предците, които са ка-
зали същото за благата 
дума, която отваря же-
лезни врати. Спомних си 
мисълта на  Йовков: „Ду-
мата е страшно нещо, в 
нея са затворени израз-
ните средства на всички 
изкуства: бои, линии, 
форми, звукове, дви-
жения - стига да можеш 
да боравиш с тия нейни 
богатства”.

Връщам се на това, 
че сте скромен човек и 
едва ли имате претен-
ции да променяте света. 
Но този фин, нежен и не-
натрапващ се зов днес, 
в света на грубостта, 
цинизма, вулгарността, 
безцеремонността и на 
ширеща се безнравстве-
ност е изключително 
нужен и ценен. Според 
мен „нарисувай ми 

дума” е повик за любов, 
за обич, за разбиране, 
за съпричастие, за де-
ликатност, за финес, за 
нежност, за човещина в 
отношенията.

 Както е известно, ду-
мите са израз на ми-
сълта, в този смисъл 
„нарисувай ми дума” 
би могло да значи „нека 
са  красиви помислите, 
да са красиви отноше-
нията!” Повикът тук е 
мисли, мечтай, обичай! 
Това днес, особено днес, 
мисля, е мисията на из-
куството и на ценителите 
му. Да не се отказваме 
да даваме пример на 
тези, които идват след 
нас, с почтени помисли, 
думи и дела. За жалост, 
все по- малко са тези, 
които четат, и думите на 
авторите на литература 
остават нечути.

Един от циклите в кни-
гата се нарича „Вариа-
ции за време”. Това са 
вариациите на моите 
мисли по повод загла-

вието и съдържанието 
на книгата.

Когато я разгърнат, 
читателите ще разберат 
за какво размишлява, от 
какво се вълнува, за как-
во мечтае и какво обича 
Керанка Далакманска. 
Магията на поезията е 
в това, че дава възмож-
ност да се докосват све-
товете. Това е възмож-
ност да  се съпоставиш, 
да се самооцениш, да 
се съгласиш или да се 
дистанцираш. Да се за-
мислиш, да се развълну-
ваш, да излезеш, макар 
и за малко, от своята 
самота, да се отделиш 
за кратко от своето его.

 Нека тази книга да е 
началото на нов период 
във вашето творчество! 
Успешен дебют в лите-
ратурния клуб „Перото”, 
където ще бъде предста-
вена вашата книга.

Със съкращения из 
словото на редактора 
на книгата:

 Велина Цонева

разбира се, страданието 
всъщност ражда и кра-
сивите неща. В тази сти-
хосбирка тя е събрала 
едно огромно духовно 
пространство, в което 
е живяла. Намерила си 
е лирическите герои, 
всички неща, с които 
се е сблъсквала и които 
са я тревожили, те са 
влезли като израз, като 
емоция, като оценки в 
поезията й.

 „ Нарисувай ми дума” 
е отворена книга, раз-
простряна сред пясъка 
и вълните, вятъра и дъ-
жда, тъгата по спомени-
те и проронените думи. 
Болката по изтърваното, 
смехът и недоижевяна-
та интимност. Стиховете 
й са като филмови кадри 

в носталгични цветове. 
Философското усещане, 
че няма връщане назад, 
че един ден обличаш 
нощницата на празно-
тата. Но след тази, бих 
казал мека тъга, се усе-
ща и онази светлина на 
прошката, която може 
да се появи само след 
като си преодолял бол-
ката и си я надмогнал. 
Една хранеща поезия, 
положена в една осо-
бено красива книга, къ-
дето живописта и стихо-
вете еднакво те грабват 
и внасят повече ред  и 
утешителна хармония в 
нашия ден, както казава 
Марин Будаков. 

В навечерието на 
своята годишнина, Ке-
ранка Далакманска ни 

поднася този подарък 
от поетични докосва-
ния, разпилени сред 
живописта на Лаура 
Нистореско и вярвам, 
че с появата на „Нари-
сувай ми дума” в света 
е поникнало още едно 
добро нещо, което зна-
ем какво е, но заслуша 
ме ли се, то пее в нас. 
Честито, Керанке, и на 
Много я Лета.

Поезията е единстве-
ният храм, който прию-
тява хората от всякаква 
религия, стига те да са 
вярващи, а ти служиш в 
храма. Честито!

Със съкращения из 
словото на председа-
теля на Дружеството 
на СБП в Добрич:

Сашо СЕРАФИМОВ

Продължение от 1 стр.
които са я тревожили, 
те са влезли като израз, 
като емоция, като оценки 
в поезията й.”

Посланието на Далак-
манска в последната й 
книга към читателите 
е: „Да намерят нещо за 
себе си, за добротата, за 
любовта, за морето, за 
мястото където живеем, 

където оставяме следи, 
като минем Трябва  да 
почитат думите, да об-
мислят нещата, когато 
искат да говорят. Щаст-
лива съм, защото съм 
родена между равнина 
и море. Хоризонтът е 
безкраен, оттам нататък, 
другото са делата”.

 „Нарисувай ми дума” е 
едно послание за добро-

та, за мечта, за красиви 
отношения между хора-
та. Разгръщайки книгата, 
читателят ще разбере 
за какво мечтае, бле-
нува и желае Керанка 
Далакманска. За особен 
принос в областта на кул-
турата авторът бе награ-
ден с плакет на община 
Каварна. 

Антоанета АНДОНОВА

КЕРАНКА ДАЛАКМАНСКА ОТБЕЛЯЗА ЮБИЛЕЙ С ПРЕМИЕРА

Квартира:
стая южно изложение, 
кухня, самостоятелна 

баня и тоалетна - 
160лв.,  

kavarnahome.free.bg, 
тел.0887135077 (1-4)


