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гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26

Вестник „Факел” се
РАЗПРОСТРАНЯВА  БЕЗПЛАТНО!
ПОРЕДНИЯ МУ БРОЙ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ: 
• във фоайето на Община Каварна
• в отдел „Духовни и социални 

дейности” (над Обредния дом) и 
останалите бюджетни звена на 
Общината

• в Народно читалище „Съгласие 
1890”

• във всички кметства и кметски  
наместничества на общината

• във фоайето на пощата в град 
Каварна

• в бензиностанциите на „Ром 
Петрол” и „Петрол” 

• в супермаркети „ТОМИ” и „ЦБА”
• в  магазинната мрежа

З а  п о р ед н а  г од и -
на Община Каварна 
участва в най-голяма-
та международна ту-
ристическа борса ТТR 
в Букурещ , Румъния. 
Местни забележител-
ности, удобни места за 
настаняване,  предсто-
ящите културни съби-
тия и морският тури-
зъм са представени на 
щанда на Каварна, към 
който проявиха голям 
интерес посетителите 
на туристическото из-
ложение.

През първия ден на 
изложението, замест-
ник-  министърът  на 
икономиката на Бъл-

гария - Лилия Иванова 
също посети щанда 
на Община Каварна, 
като пожела успех при 
представянето на ту-
ристическата борса и 
през предстоящия ту-
ристически сезон.

Т Т R - Б у к у р е щ  е 
най-голямата между-
народна туристиче-
ска борса в Румъния, 
предназначена както 
за професионалисти в 
бранша, така и за  ма-
совата публика. Тази 
година изложението се 
провежда от 21 до 24 
февруари в Ромекспо, 
Букурещ.

С поклонение пред 
паметника на Васил Лев-
ски, на 18-ти февруари 
в градския парк на Ка-
варна, беше отбеляза-
на 146-ата годишнина 
от трагичната гибел на 
Апостола на Свободата.

„146 години от обес-
ването на Васил Левски 
днес отново ни събира тук 
в Каварна пред неговия 

паметник. Днес е ден за 
поклон и благодарност! 
Поклон пред делото и 
себеотрицанието, благо-
дарност за най-съвърше-
ния урок по родолюбие. 
Заветите на Апостола ни 
дават национално само-
чувствие, но те ни закле-
ват в чест и отговорност, 
в борбеност и почтеност. 
Преклонението ни днес 

показва, че нито времето 
нито бесилото могат да 
заличат неговата отдаде-
ност пред отечеството. 
Неговият блян не остарява 
с годините. Ние днешните 
българи сме призвани с 
„наште дружни усилия“ да 
сбъднем идеала на Лев-
ски, заради него, заради 
себе си и заради нашите 
деца. Поклон пред памет-
та и делото на Апостола 
на българската свобода.“, 
произнесе своята възпо-
менателна реч кметът на 
община Каварна Нина 
Ставрева.

В общоградското въз-
поменание и полагане-
то на венци и цветя  се 
включиха Община Кава-
рна, Общинският съвет, 
Историческият музей, НЧ 
„Съгласие-1890“, Общин-
ско предприятие „Чирак-
ман“, училища, детски 
градини, политически 
партии и много гражда-
ни. В поклонението проз-
вучаха и стихотворения 
за Левски, рецитирани 
от ученици на СУ „Стефан 
Караджа“.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

От името на ръководството на НЧ „Съгласие-1890” – 
гр. Каварна и всички читалищни служители,

поздравяваме нашите всеотдайни 
самодейци с празника – 1 март!

Да си на сцената по лично желание, а не по задължение, да се 
изявяваш и да общуваш с дъха на зрителите – това е вътрешна 

духовна потребност! За това се иска любов и вяра, и малко лудост, 
от която радостта е неоценима! 

Благодарим Ви за заразителния творчески плам, за усилията, които пола-
гате да съхраните българското и непреходното! Желаем Ви творчески 
успехи и вдъхновение, и нека аплодисментите Ви съпътстват винаги! 
Не спирайте да творите, защото Вашето изкуство ни е нужно! Бъде-
те здрави, все така трудолюбиви и всеотдайни! Ние Ви подкрепяме  и 
обичаме!

През 2018 г. в Местната 
комисия за борба срещу 
противообществените 
прояви на малолетни и не-
пълнолетни  /МКБППМН/  
към Община Каварна  са 
обхванати 85 деца, като 
19 от тях са с наложени 
възпитателни мерки, 43 
са за работа с обществен 
възпитател и 23 деца са 
насочени в консултативен 
кабинет. „За сравнение 
през 2017 година са раз-
гледани 13 възпитателни 

дела срещу 23 лица, от 
които 13 малолетни и 10 
непълнолетни”, съобщи 
секретарят на комисията 
Николинка Димитрова. 

В рамките на изтеклата 
година  са образувани и 
разгледани 19 възпитател-
ни дела срещу 5 малолетни 
и 14 непълнолетни лица. 
13 от проявените деца са 
с начално образование,  
3 - с основно,  а останалите 
3 са неграмотни. Условията,  
при които се отглеждат 

децата са различни: 8 от тях 
живеят при двама родите-
ли, 10 са с един родител, а 
1 живее при роднини. 

От разгледаните пре-
писки, 18 са по сигнал на 
Районна прокуратура- Ка-
варна и една на Районно 
управление на полици-
ята: 8 са за извършени 
кражби, 2 за нанасяне на 
лека телесна повреда, 2 за 
противозаконно отнема-
не на моторно-превозно 
средство, 1 за притежание 

на наркотици, 1 за унищо-
жаване и повреждане на  
имущество, 1 за бягство от 
дома, 4 за други  видове 
престъпления. 

През изминалата годи-
на са наложени  общо 37 
възпитателни мерки. Три 
непълнолетни лица са с 
наказание „пробация”, 
а други три са условно 
осъдени. Непълнолетните 
са поставени под възпита-
телен надзор.

Следва на 3 стр.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТИНЯТА ЛЕВСКИГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕДИЗВИКА 
КАВАРНА НА МЕЖДУНАРОДНОТО 
ИЗЛОЖЕНИЕ В РУМЪНИЯ

КРАЖБИ И СИСТЕМНО БЯГСТВО ОТ ЧАС – СРЕД ОСНОВНИТЕ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ
85 деца са обхванати от Местната комисия за борба срещу противообществени 
прояви на малолетни и непълнолетни към Община Каварна



БЛАГОТВОРИТЕЛЕН МАРТЕНСКИ 
БАЗАР СЕ ОТКРИ В КАВАРНА

2 Сряда, 27 февруари 2019 г. брой 8 (2163) АКЦЕНТИ

Нова вокална поп гру-
па,  с ръководител Те-
офания Христова, към 
Народно читалище „Съ-
гласие -1890”  започна 
репетиции от началото на 
годината. Осем момичета 
от различна възраст и 
от различни училища ги 
обединява любовта към 
музиката.” Част от тези 
момичета бяха хористки, 
но изявиха желание за ин-
дивидуална работа като 
певици и решихме да си 
направим вокална група, 
която да продължи тра-
дицията на Fani’s Angels 
Grup. Решихме да се на-
сочим към поп музиката. 
В този модерен жанр те 
работят и ще се развиват. 
Това им дава шанс за ин-

дивидуална изява, всяка 
да развие гласа си. Дава 
им свобода на избор, те 
сами да си изберат песен 

по свой вкус. Аз педагоги-
чески и вокално им пома-
гам.  Според качеството 
на всяка певица се избира 

различна песен”, коменти-
ра  г-жа Христова. 

Новата вокална група 
все още няма име, но се 

обсъждат няколко вари-
анта сред момичетата: 
„Paradise Syndrome”, “ 
Sweet Fantasy”, “Royalty”  
и  др. В момента групата  
репетира  песни, като: 
„Една българска роза”, 
„Вървят ли  двама”, „Ка-
терино моме” и др. Ре-
петициите се провеждат 
два пъти през седмицата 
в ХГ „Христо Градачлиев”. 
„Благодаря на ХГ „Христо 
Градачлиев” и на уредни-
ка Галина Димова, че ни 
прие тук. Приятно е, уют-
но, топло. Сред картините 
и музиката е в унисон с 
атмосферата”, сподели  
Христова. След месец се 
очаква и първото участие. 

Кремена Иванова -  XII 
клас от СУ „Ст. Караджа”: 

„От три години се занима-
вам с пеене. Отначало в 
хор „Морска звезда”. Тук 
ми харесва индивидуал-
ния  подход,  развиваме 
си собствените гласове 
по индивидуален начин. 
Любимата  ми песен е 
„Вървят ли двама”. 

Преслава Парушева - VII 
клас от СУ „Ст. Караджа”: 
„От 7 годишна се занима-
вам с пеене. Имаше хор 
към читалището. Там мно-
го ми харесваше обста-
новката, след това дей-
ността се прекрати, обаче 
започнахме да пеем в 
училище.Там също за-
почнах да пея, след което 
сега наскоро дойдохме 
тук, много ми харесва. Аз 
много обичам музиката.”

Зарина Цонкова -  II  
клас от ОУ „Йордан Йов-
ков”: „Харесва ми да пея 
тук. Искам да стана пе-
вица.” 

Валентина Янкова - V 
клас  от СУ „Ст. Караджа: 
„Аз ходих преди на народ-
но пеене две години. От 
една година се занимавам 
с друг жанр музика и пее-
не.Тук с вокалната група и 
стила много ми харесва.”

Преслава Александро-
ва - VII клас  от СУ „Ст. 
Караджа: „От първи клас 
се занимавам с пеене. 
До миналата година и аз 
се занимавах с народно 
пеене. А сега с вокалната 
група  развивам гласа си 
в поп и рок жанра.”

Антоанета Андонова

Базар за традиционни 
български мартеници 
се откри в центъра на 
Каварна. Мартениците 
са ръчно изработени от 
жените, от сдружение 
“Съюз на пенсионерите 
- 2004“ и читалищата 
на територията на об-
щината.

„Призоваваме кавар-
ненци да проявят до-
брота, съпричастност 
и благотворителност! 

Едновременно с 
това искаме да 
запазим тради-
циите, защото те 
са символът на 
една нация, на 
един народ! Вся-
ка година правим 
този мартенски 
базар, на който 
се показва сръч-
ността на кавар-
ненските жени - 
жените от пенси-
онерските клубо-
ве и на читалищ-

ните дейци от селата“, 
заяви ръководителят 
на сдружение “Съюз на 
пенсионерите - 2004“ 
Йорданка Денева.

Инициативата е под-
крепена от Община Ка-
варна, която отдава без-
възмездно дървените 
къщички.

Базарът ще бъде отво-
рен до 1- ви март вклю-
чително, а събраните 
средства ще подпомог-
нат благотворителни 
каузи.

Кутия за събиране на 
средства в помощ на Теди 
Пиндиков, който претър-
пя тежка черепно-мозъч-
на операция е поставена 
във фоайето на общин-
ската администрация в 
Каварна. За възстано-
вяването на момчето е 
нужна рехабилитация, за 
която са необходими над 
1000 лв. на месец.

Националната иници-
атива “Жълти стотинки“ 
е повод  ученици от 8 „А“ 

клас на  Професионал-
на земеделска гимназия 
„Кл. А. Тимирязев“ да ор-
ганизират благотворител-
ната кауза  „Деца помагат 
на дете“, а събраните 
средства да бъдат дарени 
на Теди.

Община Каварна при-
зовава всеки, който же-
лае да помогне на малкия 
Теди да остави своите 
жълти стотинки в кутията 
във фоайето на общинска 
администрация.

Община Каварна извърши 
текущ ремонт на осветление-
то, на буна 1 в морската зона. 
Направена е изцяло нова 

инсталация, подменени  са 
260 м. захранващи кабели, 
10 разклонителни кутии и 
смяна на тръби. Десетте броя 

осветителни тела  са в добро 
състояние и няма да се под-
менят. Ремонтните дейности 
там са извършени поради 

това, че старата инсталация 
на буна 1 не е отговаряла на 
нуждите на рибарите, които 
работят в района. 

Двама мъже дариха 
средства за обновяване 
на част от гробищния 
парк в селото, съобщи 
кметът Георги Янев.

Димитър Пехливанов 
е помогнал със средства 
за ремонт на покрива на 
Дома на покойника в гро-
бищния парк, където се 

поставят тленните останки 
на починалия, за да могат 
неговите близки да си 
вземат последно сбогом.

Кметът на селото се 
включи с освежаване  и 
почистване на постройка-
та и изкастряне и извозва-
не на ненужните храсти и 
клони в гробищния парк.

Старата порта беше 
подменена с нова. Тя е 
дарена от друг българе-
вец - Васил Кърчанов.

Жителите на селото са 
изключително доволни 
от благородното дело. Те 
благодарят от сърце на 
дарителите и им пожела-
ват да са здрави.

Кметът на Българево  
Георги Янев сподели, че 
е получил уверение от 
Община Каварна за от-
пускане на средства, с 
които ще бъдат обновени 
и почистени  алеите в 
гробището.

Калояна Донева 
Снимки: Мая Чалъкова

НОВА ВОКАЛНА ГРУПА РАЗКРИ ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ“

Кауза „Деца помагат на дете“

ОБЩИНА КАВАРНА СЕ ПРИСЪЕДИНИ
КЪМ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА 
КАМПАНИЯ „ЖЪЛТИ СТОТИНКИ“ 

Добри хора дариха нова порта за гробищния парк и ремонтираха покрива на Дома на покойника в Българево

ДАРЕНИЕ ЗА ГРОБИЩНИЯ ПАРК В БЪЛГАРЕВО

ПОДМЕНИХА ОСВЕТИТЕЛНАТА 
ИНСТАЛАЦИЯ НА БУНА 1



БИСТРО „СТАРИЯТ МОСТ“ 
ИЗГОРЯ ДО ОСНОВИ
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ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 20.03.2019 год. от 14,00 часа в залата на Община Кава-

рна
 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
    за отдаване под наем на петно №3 (три) с идентификатор 

№35064.501.9976, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ 
по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в 

поземлен имот - частна общинска собственост по КККР на гр.Ка-
варна, по ПУП в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков” № 14 (общински 
пазар), с площ от 11 кв. м по кадастър, за извършване на търгов-
ска дейност. Срок на договора за наем 5 (пет) години от датата на 

сключване на договора. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 5,00лв. за 
кв.м.  без ДДС.
Тръжните документи се заплащат на касата на общината на  ул.”Добро-
тица” № 26 и се получават от офиса на общински пазар до 17.00 часа на 
11.03.2018год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 30% от началната тръжна годишна 
цена, в размер на 189,00лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”До-
бротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   
BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. 
до  17.00 часа  на  15.03.2019 год.  
деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.             
     
Необходими документи за участие:
• Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел 
”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
• Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения към 
държавата;
• Нотариално заверено пълномощно в случай, че кандидатът се предста-
влява от пълномощник;
• На основание  чл.10, ал. 3 от Наредбата за провеждане на публични 
търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и 
разпореждане с общинско имущество на община Каварна, търгът може 
да се проведе   повторно на 27.03.2019г. от 14,00 часа

Справки на тел.: 0570/8-54-11

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 20.03.2019 год. от 14.15 часа в залата на Община Кава-

рна
 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на петно №5 (пет) с идентификатор 

№35064.501.9974, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ 
по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в 

поземлен имот - частна общинска собственост по КККР на гр.Ка-
варна, по ПУП в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков” № 14 (общински 
пазар), с площ от 11 кв. м по кадастър, за извършване на търгов-
ска дейност. Срок на договора за наем 5 (пет) години от датата на 

сключване на договора. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 5,00лв. за 
кв.м.  без ДДС.
Тръжните документи се заплащат на касата на общината на  ул.”Добро-
тица” № 26 и се получават от офиса на общински пазар до 17.00 часа на 
11.03.2019год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 30% от началната тръжна годишна 
цена, в размер на 189,00лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”До-
бротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   
BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. 
до  17.00 часа  на  15.03.2019 год.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 19.03.2019г. в дело-
водството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
• Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел 
”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
• Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения към 
държавата;
• Нотариално заверено пълномощно в случай, че кандидатът се предста-
влява от пълномощник;
• На основание  чл.10, ал. 3 от Наредбата за провеждане на публични 
търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и 
разпореждане с общинско имущество на община Каварна, търгът може 
да се проведе   повторно на 27.03.2019г. от 14,15 часа

Справки на тел.: 0570/8-54-11

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 20.03.2019год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая №209
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на петно № 9 (девет) с идентификатор 
№35064.501.9970, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ 
по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в 

поземлен имот - частна общинска собственост по КККР на гр.Ка-
варна, по ПУП в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков” № 14 (общински 
пазар), с площ от 11 кв. м по кадастър, за извършване на търгов-
ска дейност. Срок на договора за наем 5 (пет) години от датата на 

сключване на договора. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 5,00лв. за 
кв.м.  без ДДС.
Тръжните документи се заплащат на касата на общината на  ул.”Добро-
тица” № 26 и се получават от офиса на общински пазар до 17.00 часа на 
11.03.2019год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 30% от началната тръжна годишна 
цена, в размер на 189,00лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”До-
бротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   
BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. 
до  17.00 часа  на  15.03.2019 год.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 19.03.2019г. в дело-
водството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.      
            
Необходими документи за участие:
• Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел 
”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
• Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения към 
държавата;
• Нотариално заверено пълномощно в случай, че кандидатът се предста-
влява от пълномощник;
• На основание  чл.10, ал. 3 от Наредбата за провеждане на публични 
търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и 
разпореждане с общинско имущество на община Каварна, търгът може 
да се проведе   повторно на 27.03.2019г. от 14,30 часа

Справки на тел.: 0570/8-54-11

Около 2 часа през 
нощта на 23 февруари 
е  пламнал пожар в 
бистро „Старият мост“ 
в Каварна. Пожарът 
е гасен няколко часа, 
з а р а д и  с и л н и я  в я -
тър. Няма пострадали 
хора, но заведението 

е изгоряло до осно-
ви. Причините за въз-
никването на огъня 
се изясняват, съобщи 
комисар Дарин Дими-
тров - директор на Ре-
гионална дирекция по-
жарна безопасност и 
защита на населението 

- Добрич. Предполага 
се,  че става въпрос 
за късо електрическо 
съединение, но това 
ще бъде доуточнено 
от оперативната след-
ствена група,  която 
работи по случая.

Калояна Донева

КРАЖБИ И СИСТЕМНО БЯГСТВО ОТ ЧАС – СРЕД ОСНОВНИТЕ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ
Продължение от 1 стр.

С цел опазване сигур-
ността и защита на децата 
от Община Каварна, Ко-
мисията  съвместно със 
служители от Районното 
управление на полицията  
са извършили 36 провер-
ки, относно спазване на 
нормативната уредба, 
касаеща малолетни и не-
пълнолетни лица и спаз-
ването на вечерния час. 

„Деца с проблемно по-
ведение се насочват от 
директори,  педагогиче-
ски съветници  и учители 
към услугите на консул-
тативния кабинет към 

МКБППМН за работа с 
психолог.  Идеята е да се 
изяснят обстоятелствата 
и факторите, довели до 
такова поведение, да се 
мотивират да посещават 
учебни занятия, да им се 
помогне навреме, преди 
да са допуснали извърш-
ването на противообщест-
вени прояви”,  коментира 
Димитрова. 

От  специализирания 
кабинет към Комисията 
са проведени 200 кон-
султации от психолог с 38 
лица,  от които 23 деца и 
15 родители. 5 деца са с 

наложена възпитателна 
мярка „задължаване да 
участват в консултации за 
преодоляване на откло-
ненията в поведението”, 
18 деца са насочени от 
други места - от родители 
и учители. „Това са деца 
с асоциално поведение,  
агресивност, деца в риск 
и др. В консултативния ка-
бинет се провеждат разго-
вори  с родители,  относно 
проблемите, свързани с 
възпитанието на техните 
деца”, разкри Димитрова.

Комисията извършва 
ранна превенция и откри-
ване на симптоми за из-

вършване на криминални 
деяния. „През 2018 г.  не 
сме имали дела за побой 
или агресивни прояви на 
деца в училище. Работим 
превантивно. Във всички 
училища  има  Комисии 
за борба с противооб-
ществени прояви на ма-
лолетни и непълнолетни, 
педагогически съветник. 
Рисковото поведение се 
открива навреме”, уточни  
Димитрова. 

По предложение на 
Училищните комисии за 
борба с противообщест-
вените прояви, както и 

на директори на учили-
ща, 7 лица са поставени 
под обществено- възпи-
тателен надзор, поради 
системно бягане от час. 
МКБППМН съдейства на 
училищата в дейността им 
насочена към обхващане 
и задържане на децата в 
училище.

През миналата година 
7 обществени възпита-
тели - педагози и пси-
холози, са подпомагали 
дейността на Комисията. 
Те работят с малолетни и 
непълнолетни, поставени 
под надзор, взаимодейст-
ват с родителите с цел 

да окажат помощ при 
възпитанието им, осъ-
ществяват срещи с учи-
лищните ръководители, 
педагогически съветни-
ци, инспектор от Детска 
педагогическа стая и др. 
Тяхната дейност е насо-
чена към индивидуална 
работа с деца. „Повечето 
случаи са поради непосе-
щаване на учебни заня-
тия, рисково поведение. 
Общественият възпита-
тел осъществява срещи 
с децата, среща се с ро-
дителите, постоянно има 
информация за детето от 

неговите учители, пома-
га  им при решаването 
на проблеми,  дори и от 
битово естество, според 
потребностите на детето”,  
посочва Димитрова. 

През 2018 г. са прове-
дени 61 мероприятия, 
като лекции, викторини, 
беседи - дейности по пре-
венция на асоциалното 
поведение на малолетни-
те и непълнолетните, като 
са обхванати 1373 деца. 
Освен това, в редица об-
разователни, социални и 
здравни събития децата 
се запознават с актуални 
съвременни проблеми, 
като насилието, употре-
бата на наркотици и др. 
Част от разглежданите 
теми са :”Разрешаване на 
конфликти и справяне с 
агресивното поведение в 
училище”, „Последствия 
от престъпления”, „Пре-
венция на рисково сексу-
ално поведение”, „Ранни 
бракове” и др. 

„По инициатива на Ра-
йонно управление на по-
лицията - Каварна, към 
ОУ „Йордан Йовков” се 
откри Детско полицейско 
управление, в което  се 
включиха 24 доброволци 
от втори клас. Децата от 
полицейския отряд по-
лучиха своята униформа, 
значка, шапка и светло-
отразителна жилетка. До-
броволците се запознаха с 
дейността на МКБППМН” , 
съобщи секретарят.

Дейността на Комисията 
по отношение изпълне-
нието на Националната 
стратегия за борба с нар-
котици / 2014-2018 г./  са 
били 25 под формата на 
лекции и беседи. Разглеж-
даните теми са: „Вреда-
та от тютюнопушенето и 
алкохола”, „ Наркотици и 
зависимости” и др. 

Антоанета Андонова
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КРИМИНАЛНА
ХРОНИКА

КРУПНА КРАЖБА ОТ 
РАЗБИТ АВТОМО-
БИЛ
Съобщение за извър-
шена кражба от лек 
автомобил „Ауди” със 
софийска регистра-
ция, паркиран в райо-
на на резерват „Яйла-
та”, край град Каварна 
е получено на 16 фев-
руари, около 12:30 
часа. Установено е, че 
чрез взлом на предно 
дясно стъкло, неиз-
вестен извършител 
е проникнал в авто-
мобила. По данни на 
тъжителя е извърше-
на кражба на сумата 
от 1 200 лева, лични 
документи и банкови 
карти, лични вещи, 
ключове и документи 
за лек автомобил. По 
случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.
ПИЯН ДОБРИЧЛИЯ 
ШОФИРА В НОЩНА 
КАВАРНА
Служители на Район-
ното управление на 
МВР в Каварна из-
вършиха проверка на 
22-годишен добрич-
лия, който управлявал 
лек автомобил „Рено“ 
в морския град, на 
20 февруари в 02:30 
часа. С техническо 
средство е установе-
но, че младият мъж 
шофира след употре-
ба на алкохол, а имен-
но с 1,25 промила в 
издишания от него 
въздух.

DJ си от 18-годишен. 
Как реши да се занима-
ваш точно с това? Кой 
те насочи към пътя на 
музиката? 

Занимавам се от 17-го-
дишен с музика. Още като 
дете обичах много техни-
ката - да разглобявам, да 
видя как точно работи. 
След това, в тийнейджър-
ските ми години, обичах 
да се веселя с приятели 
и да им пускам музика. 
Техника плюс музика е 
равно на DJ RADO.

Какви качества трябва 
да притежава един DJ? 

Преди всичко трябва 
да има усет, да може да 
усети своята публика, да 
бъде енергичен, с чув-
ство за хумор и свръх 
комуникативен. Добрият 
DJ за мен трябва да може 
да комуникира със своя-
та публика, независимо 
дали е с поглед,  жест или 
думи. И не на последно 
място трябва винаги да 
бъде усмихнат.

Къде беше първото 
ти участие? Разкажи за 
него. 

Първото ми участие 
беше в култовата диско-
тека “Пирамида” в Кава-
рна. Трябваше да заместя 
тогавашния  DJ. Казах си 
“това е моят момент”. 
Щях да умра от прите-
снение и страх да не спра 
музиката или да объркам 
нещо и да проваля ве-
черта на стотиците хора, 
които бяха решили да се 
забавляват. 

Каква емоция изпита и 
какви мисли преминаха 
през главата ти първия 

път, когато застана зад 
пулта? 

Не помня точно, но 
това място винаги ме е 
привличало. Когато из-
лизахме с приятели на 
дискотека, те се отдаваха 
на танци и на забавления, 
а мен някак си все ме 
привличаше пулта, като 
магнит и все досаждах на 
батковците DJ-и.

Какво е за теб музи-
ката? 

Музиката за мен е жи-
вот. Както е казал Виктор 

Юго „Музиката дава из-
раз на онова, за което не 
могат да бъдат открити 
думи, но не може и да 
остане премълчано“. Му-
зиката за мен е начин на 
живот, също така и начин 
да общувам с хората.

Кои са любимите ти 

DJ-и, с които би желал да 
пускаш заедно? 

Пускал съм с доста из-
вестни DJ-и,  но мечтата 
ми е да застана до Carl 
Cox  - това за мен е DJ-ят, 
който е покорил и най 
високите върхове в тази 
индустрия. Това е чове-
кът, който със своя маг-
нетизъм, устрем и про-
фесионализъм създава 
най-съвършените партита 
на света и радва мили-
оните си почитатели.

Пускал си в почти всич-

ки заведения в Каварна, 
как би определил пуб-
ликата в крайморския 
град? 

Дали заради локацията 
и това, че сме на морето, 
мисля че Каварна си е 
парти град. Местните 
жители и прииждащите 

туристи успяват да дадат 
живот на нощна Каварна. 

Как реши да станеш 
сватбен DJ ? 

Реших да се занимавам 
със сватби, защото това е 
най-незабравимият ден 
в живота на младото се-
мейство. С времето някак 
си магията ме грабна. 
Това е денят, в който се 
създава семейството. 
Това е ден на голямо тър-
жество, такова, каквото се 

случва един път в живота. 
А няма по-голямо щастие 
за мен, да бъда част от 
това събитие. 

Какви песни си поръч-
ват младоженците в по-
следните години?

Като цяло младожен-
ците искат и харесват мо-
дерна музика, все по-еле-
гантна и понякога щура. 

Музика, на която всички 
се забавляват. 

Кой стил музика е за 

предпочитане при сват-
бите в Каварна? 

Щом са избрали мен 
като DJ на тяхното сватбе-
но тържество това значи, 
че искат най-доброто. 
Шегувам се  разбира 
се, както и в Каварна, 
така и на други места, с 
уточнение в предвари-
телните ни разговори, 
определяме музиката и 
стила на сватбата с мла-
доженците. Тенденцията 
е комерсиалната музика, 
латино, денс, българска 
музика и все по-малко 
поп-фолк.

Разбрахме, че се зани-
маваш и с детски парти-
та, разкажи малко пове-
че за това. 

Да, от 3 години работим 
съвместно с Арт студио 
„Нарния”, като органи-

зираме детски партита 
и рождени дни. И тук 
искам да отворя скоба 
и да благодаря на Нина 
Ставрева - кмет  на Кава-
рна, че се довери на нас 
за организацията в Деня 
на детето - 1 юни. Органи-
зирахме един страхотен и 
незабравим ден на мал-
чуганите в Каварна. 

На сватби или на дет-
ски партита ти харесва 
повече? 

Двете събития ме за-
реждат по коренно раз-
личен начин. Дори съм 
имал случай в един ден 
да имам и двете. Тук вез-
ната е равна. 

Разкажи ни някоя за-
бавна история, свързана 
с работата ти. 

Те повечето мои исто-
рии не са много за раз-
казване, но доста често ми 
се случва до дойде някой 
и да си поръча песен, без 
да знае името или изпъл-
нителя й, и в най-лошия 
случай да не знае и двете. 

Предимно е гледал клипа 
и започва да ми разказва 
сюжета, за да мога да се 
сетя, коя е песента. А, ако 
не е гледал клипа пов-
таря ми думата, която е 
запомнил от текста. И така 
докато я открием.

Как би определил  
DJ-ството в България към 
момента?

 Мисля, че DJ-ството 
в България е на много 
добро ниво. Пазарът е 
много наситен и има за 
всекиго по нещо. 

Какъв е мечтаният ти 
музикален проект? 

Като за начало мечтая 
да сформирам DJ екип. 
Тук отварям една голяма 
скоба, че местни момчета 
и момичета, желаещи да 
упражняват тази страхот-
на професия могат да ме 
потърсят. През времето 
Каварна се е доказала 
с добри DJ- и. Проектът, 
който сме си заложили 
с моите партньори е за 
по-голямо разрастване в  

спектъра на сватбената 
дейност. Искаме наши-
те клиенти да изживеят 
своята сватбена приказка 
благодарение на нас.

Кой е най-големият хит 
в момента? 

За жалост вече няма хи-
тове от години. Доста от 
песните са  така нарече-
ните еднодневки. Върви 
няколко месеца в интер-
нет, по радиа,  клубове и 
телевизии и след това е 
забравена. За съжаление 
вече я няма „old school” 
музиката. 

Какво ще пожелаеш на 
нашите читатели?  

На всички читатели ис-
кам да пожелая първо 
здраве и късмет, повече 
креативност и продуктив-
ност. Призовавам млади-
те да не си тръгват от това 
райско място. Каварна е 
един страхотен и перс-
пективен град. Просто 
повярвайте в себе си!

Калояна Донева

DJ RADO: СВАТБИТЕ В КАВАРНА – ВСЕ ПО-МОДЕРНИ И ЩУРИ
Радостин Пенев или по-известен като DJ RADO  

е на 32 години от град Каварна. От 15 години 
работи като DJ в едни от най-известните за-
ведения в крайморския град. Успоредно с това е 
водещ на фирмени партита, сватби и аниматор 
на детски рождени дни.


