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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

Производство на пластмасова 
и алуминиева дограма – 

българска и немска.
Телефони за връзка: 

0899865173, 0899866844

ЕТПДЖ „Тодор Тодоров“

С над 1000 нощувки 
повече отчитат от общин-
ска администрация през 
първите пет месеца на го-

дината, в сравнение със 
същия период на 2018 
година. През зимните 
месеци българите, ре-
гистрирани в хотелите и 
къщите за гости, са в пъти 
повече от чужденците. 
Общо средният престой 
на гостите в Каварна е 
бил 3 дни. През януари 
145 уикенд туристи са ре-
ализирали 355 нощувки. 
През февруари 197 гости 
са посетили Каварна, 411 
са отчетените нощувки от 
българи, а от чужденци 

са 28. През март броят на 
посетителите в морския 
град рязко нараства на 
1526 души. 1175 са пре-

бивавалите в легловата 
база чужденци, което е 
с 648 по-малко от бълга-
рите. През месеците ап-

рил и май се наблюдава 
обратната тенденция и 
чужденците, нощували 
в общината надвишават 
с пъти нашенци. През 
април 3201 туристи са 
отседнали в общината, 
6894 са реализираните 
нощувки от чужденци, 
а 2054 са на българи. 
През месец май, 2017 
туриста са предпочели 
Каварна, като нощувки-
те от чужденци са 4525, 
а тези на българи 1237. 
Гостите, отседнали в 
община Каварна до края 
на май, са общо 7086 
души. 

С  началото на но-
вия месец стартираха 
плувните занимания за 
децата от 1 до 4 клас, 
организирани от общи-
на Каварна. През тази 
година групите са пълни, 
с по 30-35 деца на смя-
на. „Както всяка година 

групите са 4, като всяка 
група посещава занятия-
та 10 пъти или 2 седми-
ци без почивните дни. 
Плувният инструктор 
учи децата на първона-
чални умения по плува-
не, движения и т.н. Във 
водните упражнения са 

включени дъски и об-
ръчи. През тази година 
транспортът е поет от 
община Каварна и е без-
платен за всички деца”, 
съобщи началник отдел 
„Младежки дейности и 
спорт”, Павел Станчев. 

Следва на 4 стр.

Средният добив от ече-
мика в Добричко е 549 
кг от декар и надхвърля 

миналогодишния с 9 кг, 
съобщи Веселин Овчаров 

- старши експерт в Дирек-
ция „Аграрно развитие“ в 
Областната дирекция по 

земеделие. Резултатите 
са от 99 на сто пожънати 

площи, от общо засетите 
19 156 дка. Единствено 
в община Балчик остава 
да се приберат 100 дка с 
тази култура. Най-голям 
среден добив отбелязват 
в община Добричка – 650 

кг от декар, а най-нисък – 
в Тервелско – 450 кг.

Жътвата на пшеницата 
върви при среден добив 
от 528 кг от декар при 28 
на сто реколтирани площи. 

Следва на 2 стр.

Това каза в ефира на 
Нова телевизия кметът на 
Каварна Нина Ставрева от-
носно ограничения достъп 
до плажа във ваканционно 
селище „Русалка”.

Припомняме, че дос-
тъпът до плаж „Русал-
ка” за поредна година 
е ограничен от бариера 
и всеки, който иска да 
премине, е длъжен да 
плати 8 лева за паркинг. 
Курортът е свързван с 
Николай и Евгения Ба-
неви. Още през 2010 г. 
беше наложена глоба 
на собствениците за въ-
просната бариера, но 
сега отново я има.

„Единствената общин-
ска собственост в района 
на комплекс „Русалка” е 

общинският път, който 
води до там.

Следва на 2 стр.

„…и кипи под тях водата…”

ПЛУВНО ЛЯТО 2019: НОВИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИЯТЕЛСТВА

ОБЩИНА КАВАРНА ПРАВИ АЛТЕРНАТИВЕН ПЪТ ДО 
ПЛАЖ „РУСАЛКА“, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ТАКСИТЕ

18 502 НОЩУВКИ РЕАЛИЗИРАХА 
ТУРИСТИ В ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 
ПЪРВИТЕ 5 МЕСЕЦА НА 2019 ГОДИНА

Жътвата на пшеницата е най-напреднала в Каварненско

РЪСТ НА СРЕДНИЯ ДОБИВ ОТ ЕЧЕМИК 
И ЛАВАНДУЛА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

с пъти нашенци. През 
април 3201 туристи са 
отседнали в общината, 
6894 са реализираните 
нощувки от чужденци, 
а 2054 са на българи. 
През месец май, 2017 
туриста са предпочели 
Каварна, като нощувки-
те от чужденци са 4525, 
а тези на българи 1237. 
Гостите, отседнали в 
община Каварна до края 
на май, са общо 7086 
души. 



НОВА БЪЛГАРСКА 
КНИГА С ПРЕМИЕРА 
В КАВАРНА
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Библиотеката при НЧ 
„Съгласие-1890” канди-
датства за финансово 
подпомагане, с което 
да обнови фонда си по 
програма „Българските 
библиотеки - съвремен-
ни центрове за четене 
и информираност`2019. 
Срокът за подаване на 
документите е 29 юли. 

Стойността на проекта, 
за която може да кан-
дидатства читалищната 
библиотека е до 1200 лв. 
По програмата могат да 
бъдат закупени книги, пе-

риодични издания, други 
информационни източни-
ци, вкл. и на електронни 
носители, според нужди-
те на библиотеката. 

„Ние винаги кандидат-
стваме от години по тази 
програма, за да можем 
да обновим библиотеч-
ния фонд. Имаме нужда 
от всякаква литература, 

като основно се стараем 
да задоволим нуждите 
на масовия читател. Но 
освен на художествена 
литература, наблягаме 
на историческа и спра-

вочна. Колегите, които 
работят в отделите за 
възрастни и деца си имат 
списъци, според тър-
сенията и нуждите на 
читателите. Освен това 
проучваме пазара , кое 
е новото, атрактивното 
и актуалното. Средства-
та са твърде малко, за 

да можем да закупим 
всичко необходимо и 
търсено, но се стараем”, 
съобщи библиотекарят  
Марияна Будева.

В проектните предло-
жения задължително се 
включват 20 на сто про-
изведения от български 
автори, а исканите загла-

вия  следва да обхващат 
максимален брой изда-
телства. Министерството 
на културата подпомага 
финансово до 90% от 
общата стойност на про-
екта, а кандидатстващата 
библиотека е длъжна да 
осигури останалите 10 
на сто. 

 „Книгата „Мистерия-
та…” е с оптимистичен 
завършек, има надежда 
за утрешния човек”, 
казва Мария Павлова. 
„Тя е с отворен край, 
бих казала тъжно опти-
мистичен. Да, приро-
дата вече съвсем явно 
ни сигнализира да се 
спрем. Да, ние уж я 
чуваме. Но тя просто 
не е главният ни прио-
ритет… Когато човек е 
поразен от тежка и не-
лечима болест, обикно-
вено дълго преди това е 
имало симптоми, има-
ло е предупредителни 
сигнали, и той е осъз-
навал, че примерно не 
трябва да пуши, но или 
не го е правел, или го 
е правел половинчато, 
или пак е почвал по ста-
рому като се пооправи. 
„Мистерията B-FILES“ е 
книга и за тези преду-
предителни симптоми, 
идващи от околната 
среда, за отношението 

ни към тях… Ако от-
ворите Уикипедия ще 
прочетете, че ледни-
ците на Арктика и на 
Антарктика изумително 
са намалели последни-
те десетилетия. А те са 
климатици на Земята. 
Без тях утрешният човек 
как ще живее? И ще ни 
прости ли? Дали ако 
живее в температурен 
ад ще му е до радост и 
възторг, ще се отпусне 
ли и за миг душата му? 
Нищо не може да вър-
не нечия младост, но 
точно по същия начин 
- нищо не може да въз-
станови и тези ледени 
шапки. Само арогантен 
и самозабравил се ум 
може да твърди с лека 
ръка обратното. Така 
мисля”, допълва тя.

Романът на Мария 
Павлова ще бъде пред-
ставен на 10 юли от 17 
часа в заседателната 
зала на Община Кава-
рна.

Тя търси отговор 
на един от горещите 
съвременни екопробле-
ми – „Защо изчезват 
пчелите?”. Това е ро-
ман с много приклю-
чения, перипетии и 
изненади. Смесват се 
личните мисли, въл-
нения и надежди с ко-
варно растящия хаос в 
природата. Сюжетът 
е изключително ди-
намичен, а главните 
действащи лица са две – пчелите и хората. 
Защо бягат от нас пчелите и повличат ли ни 
със себе си? Обречено ли е всичко или все още 
има надежда?

БИБЛИОТЕКАТА КАНДИДАТСТВА С 
ПРОЕКТ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ФОНДА СИ

Галя Милчева и Кирил Балдов 
отново зарадваха 6-годишния 
Александър от каварненското 
село Раковски.

Припомняме, че на Велики 
четвъртък хората с добри сърца 
изненадаха малкото момче с 
мечтания за него велосипед, сега 
те отново поднесоха на Сашко 
подарък – чисто нов лаптоп, на 
който той ще може да играе и учи.

„Само да видиш блясъка в 
очите на това малко момченце 
е достатъчно да се почувстваш 

невероятно. Много съм щастли-
ва, че успяхме за пореден път 
да зарадваме някого с благот-
ворителните инициативи, които 
организираме“, сподели пред 
Каварна Днес Галя Милчева. Тя 
допълни, че да сме добри и да 
си помагаме ни прави истински 
и пълноценни хора.

Галя и Кирил пожелават на 
малкия Александър да е здрав 
и да използва своите подаръци 
пълноценно.

Калояна Донева

Жътвата на пшеницата е най-напреднала в Каварненско

РЪСТ НА СРЕДНИЯ ДОБИВ ОТ ЕЧЕМИК И ЛАВАНДУЛА 
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ОБЩИНА КАВАРНА ПРАВИ 
АЛТЕРНАТИВЕН ПЪТ ДО 
ПЛАЖ „РУСАЛКА“, ЗА ДА 
СЕ ИЗБЕГНАТ ТАКСИТЕ
Продължение от 1 стр.

Той е около 2 км. и 800 
м. Това, което искам да 
уточня е, че пунктът и 
бариерата не са разпо-
ложени върху общинския 
път, а в частен имот”, 
заяви кметът на Община 
Каварна Нина Ставрева.

По думите й има раз-
решение за поставяне 
на контролния пункт и 
на бариерата от 2012 
година.

„До няколко метра 
пред бариерата, пътят 
е общински. Всичко ос-
танало е частен имот и 
активите в самия ком-
плекс са частна собстве-
ност. Земята е държавен 
горски фонд. До колко-
то ми е известно в мо-
мента се водят някакви 
дела между държавата и 

собствениците”, каза още 
Ставрева.

Според нея плащането 
на такса за преминаване 
през бариера в частен 
имот не е в компетенци-
ите на общината. „Тряб-
ва да се предприемат 
действия от страна на 
държавата и на Областна 
администрация”, комен-
тира Ставрева.

„В момента са в про-
цес на изготвяне под-
робни устройствени пла-
нове, които да удовлет-
ворят точно това, което 
е разписано в закона 
за устройство на черно-
морското крайбрежие. 
Общината в момента 
прави алтернативен път, 
за да не се налага да се 
плащат такси“, катего-
рична бе тя.

Продължение от 1 стр.
Общо засятото количе-

ство за областта е 1 300 
520 дка. Най-напреднала 
в прибирането на хлеб-
ното зърно е община Ка-
варна, където са пожъна-
ти 83 на сто от посевите.

Прибирането на лаван-
дулата е едва на старта 
си – пожънати са 9 870 
от общо засетите 72 239 
дка с етеричната култура. 

Средният добив от декар 
е 673 кг, като в община 
Генерал Тошево стопа-
ните прибират по 720 
кг. Най-нисък засега е 
добивът в Каварненско – 
540 кг от декар, но и това 
производство е по-добро 
от миналогодишното, ко-
гато средно за областта 
в края на жътвата този 
показател беше 525 ки-
лограма.

СЪРЦАТИ ХОРА ОТНОВО ЗАРАДВАХА 
МАЛКИЯ САШКО
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата  

за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна

СЪОБЩАВА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА,
че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане 
на площадка за дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 
средства, разглобяване на излязло от употреба електронно и електрически оборудване, 
съхраняване на НУБА, пластмаса, хартия и опаковки, както и склад за части повторна 
употреба “ в ПИ № 35064.501.755, в землището на гр. Каварна, общ. Каварна, област 
Добрич с възложител „Еврометал парт“ ЕООД  ще бъде осигурен в сградата на Общинска 
администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 
05.07.2019 г.  до 18.07.2019 г. вкл. Възражения и становища от заинтересованите лица 
могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 
26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пче-
лите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, 
дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на расти-
телнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: 
1. На 14.07.2019г. от 06.00ч. до 10.00ч. и след 20.00ч., ЗП Никола Добрев, ще проведе 
третиране на лозя с препарат Купросейт Голд М с карантинен срок 20 дни с доза 150гр./
дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски 
лозя“ в масиви 118 и121 на площ от 100 дка, отстоящи от населеното място 5 км., срещу 
брашнеста мана.

За организирането и провеждането на растителнозащитните  
мероприятия отговаря Никола Добрев.

- Как се зароди идеята 
за моноспектакъла „Бай 
Славе”?

- Моноспектакълът „Бай 
Славе” е по романа на 
Милен Русков, казва се 
„Чамкория”. Книгата я ку-
пих от Трявна. След като я 
прочетох, реших да върна 
книгата на библиотека-
та, да направя дарение. 
Просто, меко казано, се 
отвратих от това, което 

прочетох. И така мина 
време. Чувам, че ще фил-
мират „Чамкория”. Викам 
си, чакай, аз книгата я про-
четох и понеже претенди-
рам, че малко познавам 
киното, сега ще го и фил-
мират. Чакай, да взема да 
прочета книгата пак... и 
седнах, бавно я прочетох 
за втори път.  Осемдесет 
страници съм отделил, 
които съм композирал, 
така да се каже. Около 
2 месеца беше репети-
ционният период, а преди 
това месец и повече, за 
да адаптирам, да чета, да 
прехвърлям, композирам 
до последния вариант. 
Като имате предвид, че 
драматизацията, поста-
новката, режисурата и 
изпълнението е мое дело. 
В същото време в София 
се играе от Бахаров, но 
драматургията е на Явор 
Гърдев. Аз съм правил 
много спектакли, „Осанна 
или разпни го” по хро-

никите на Стефан Цанев, 
за богомилите. От трима 
руски автори направих 
един спектакъл, който тук 
се игра преди време.

- От кога е Вашата лю-
бов към театъра?

От 59-та година. От тога-
ва съм на сцената. Първата 
пиеса, в която съм участ-
вал, я помня като сега. 

- Това не е първото Ви 
представяне на каварнен-

ска сцена, колко пъти сте 
участвали на театралния 
фестивал и с кои предста-
вления?

- Седем - осем пъти съм 
идвал на театралния фес-
тивал. С „Вечеря за тъпа-
ци”, пиесата се игра и в 
София. Там се запознах с 
Христо Гърбов. Театрал-
ната трупа, в която играя  
се казва „Христо Гърбов”, 
той ни е кръстник. Тя е към 
сдружение „Камбана”, на 
което съм председател. 

Това разбира се ми коства 
много,като средства, като 
възможности. Но въпреки 
всичко, аз умирам на ина-
та си, за да го има. „Дого-
дина по същото време”, 
една пиеса, която се игра 
дълги години от Тодор 
Колев, „Майстори” и др. 
Единствената пиеса, коя-
то най-много сме играли 
е „Вечеря за двама” с 15 
представления. 

- Освен да режисирате 
и да изпълнявате поста-
новки, Вие сте и автор, 
коя е пиесата, която сте 
написали и къде е пред-

ставена?
- Миналата година пи-

сах една пиеса за мен. 
„Старецът и внучето”. Една 
пиеса, която е моето жи-
тие и битие, разказана в 
един час.  Много исках да 
я представя тук, най-ве-
че заради моята внучка, 
която водя и днес тук, 
защото мисля, че има 
талант.”Крушата не пада 
по-далече от дървото”. Тя 
тогава беше на 7 години. 
Малка, но добре се пред-

стави. С пиесата ходихме 
в Нова Загора, Свищов, 
Плачковци, Дряново. 

- Казахте, че освен теа-
търа имате и друга страст, 
киното. Колко филма сте 

направили ?
- В онези години има-

ше едни определения 
– т.нар.  представителен 
състав. Киноклубът и 
естрадно-сатиричният 
състав, на които аз бях 
ръководител, бяха пред-
ставителни и двата. А сега 
няма никой от тия състави. 
Но това говори, че в Тряв-
на се е творило, имало е 
резултати и възможности. 
В киното имам над 120 
любителски филма, кои-
то за съжаление гният в 
мазата на читалището и 
ще заминат, влагата яде 
лентата. Те са на истори-
чески, социални теми. Ние 
по-скоро сме се занимава-
ли с изкуството в нашия 
район. Като започнете от 
дърворезба и иконопис. 
Имаме филми, които чу-
десно са направени, за 
отделни личности, прости 

хорица, които на екрана 
стоят велико. Много загла-
вия, над 120 филма. 

В киноклуба кипеше та-
къв живот. Проявяването 
на ленти беше най-труд-
но. Оставал съм сам, а 
лентата като я проявиш 
накрая, трябва някой да я 
държи, за да я навиеш на 
един барабан, за да съхне. 
Няма кой. Излизам на ули-
цата, като луд, посред нощ 
12-1 часа и чакам някой 
да мине, за да го хвана и  
да го заведа в мазата на 
читалището, да ми държи 
мечока, да навия лентата. 
То не е само нашият клуб, 
така загинаха много го-
леми клубове в Габрово, 
Плевен, Шумен.

- Държавата, в лицето 
на Министерството на 
културата, абдикирала  
ли е от местната култура, 
на ниво да развива, да 
помага, да дава?

- Да, според мене да... 
според мене да, напълно 
абдикирала. За държавата 
беше добре дошло,  да от-
ритне самодейността. Ве-
роятно и тук предполагам, 

че има такива наченки, 
макар че тук отношението 
е съвсем друго. 

- Театралната традиция 
в Трявна е с дълга исто-
рия, от колко години има 
самодейност и трудно 
ли е да се съчетае една 
любов към театъра с про-
фесията?

- Театралната трупа 
„Христо Гърбов” е създа-
дена през 2000 г. Иначе 
театърът е с много дълго-

годишна история. От 20 -те 
години на 20 век. Много 
стара традиция има са-
модейността в Трявна. По 
професия съм даскал. Сел-
ски даскал. Завършил съм 
един учителски институт 
в Плевен. „Лазар Станев” 
се казваше. Те го закриха. 
Със специалност химия, 
биология и трудово възпи-
тание съм. През годините 
съм ги съчетавал посто-
янно, докато бях и на въз-
питателска работа, и като 
учител съм се занимавал 
с това, и съм се мъчел да 
привлека съмишленици.

- Младите искат ли да 
се занимават с театър? 
Трудно ли е да се наме-

рят съмишленици, които 
да продължат самодей-
ността?

- Трудно е. Ето, тая пиеса 
с внучката, седем човека 
бях събрал, нито един не 
иска да продължи... Не 
мога да им се сърдя. Има 
само материални ценнос-
ти за жалост и никакви 
други. 

-Преди години сте ор-
ганизирали театрален 

фестивал в Трявна, кое 
Ви подтикна да направи-
те това и как се развиха 
нещата около него?

-В Сдружението, пак по 
моя идея, решихме да 
направим един театра-
лен фестивал. Понеже 
много се опитват да ме 
игнорират професионал-
ните журита, като чуят, 
че не съм професиона-
лист и рязко им се про-
меня настроението. И 

аз се озлобих, дето има 
една дума и викам добре 
бе, аз ще направя един 
фестивал „без жури” и 
мотото беше: „Фестивал 
без жури.” Направихме го 
в Трявна, четири години 
просъществува. Регламен-
тът беше много особен, 
всички участници тряб-
ваше да присъстват на 
представлението, даваха 
им се  едни картончета, 
на които трябва да сложат 
оценка на спектакъла. Да 
кажем за главна мъжка 
роля, женска роля и т.н., 
по точкова система от 1 до 
10. Обаче, те самодейците 
се оказаха, че са по-лоши 
и от професионалистите. 

Започнаха да се наговарят. 
Аз ще ти дам 10 точки и ти 
ще дадеш на мен 10 точ-
ки. Ще дам един пример 
със Злати. Режисьорът  
на каварненския театър 
в момента. Злати Златев 
дойде с една пиеса „Уми-
рай трудно”. Страхотен 
спектакъл, невероятен, не 
можеш да си представиш. 
Нещо чудовищно беше 
направил, чудесно, с две 
мъжки и две женски роли. 
Не можа въобще да се 
класира в тройката, защото 
те виждат колко е добре и 
пишат ниски оценки. Не 
става така, нечестно, неко-
легиално, мръснишки... По 
тоя начин спада тонусът на 
фестивала и го прекъснах-
ме, оказа се, че не може 
да се наложи. Българинът 
има много лоша генетика 
- завистта и злобата. 

-С кои популярни ак-
тьори сте играли на една 
сцена?

- Георги Парцалев, Гинка 
Станчева сме канили в 
Трявна, Иван Джамбазов- 
Джамби един актьор от 
младежкия театър, него-
вата съпруга е тревненка, 
дълги години съм играл с 
него, с Иван Герасимов, 
Илия Атанасов, Петко Рай-
ков и много други. Това са 
50 години на сцена. 

ЛЮБИТЕЛЯТ - АКТЬОР ПЕТЪР РАНГЕЛОВ – 50 ГОДИНИ НА СЦЕНА
Петър Рангелов е роден на 2 август 1939 година. 

В навечерието на 80-годишнината си, неуморни-
ят и талантлив актьор продължава да е пленен 
от магията на Мелпомена. В рамките на Нацио-
налния театрален  фестивал на любителските 
театри, Рангелов представи моноспектакъла 
„Бай Славе”, по романа „Чамкория” от Милен 
Русков, който получи награда от Съюза на народ-
ните читалища за високи творчески постижения 
и номинация за моноспектакъл.

След представлението, журито дава висока 
оценка. „ От всичките ласкателства, които каза-
ха, то лоша дума нямаше, най-много ме поласка 
проф. Баева, която каза:  Вие, сте направили 
от пиесата кауза. Вие, не сте Петър Рангелов. 
Всъщност, Вие, сте наистина Бай Славе.”, развъл-
нувано сподели Рангелов. 

Петър Рангелов

Изглед от Трявна

Старият площад „Капитан Дядо Никола“

Сградата на Община Трявна

Старото школо

Старият мост
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Продължение от 1 стр.
Следващите три смени 

на Плувно лято`2019 ще 
започнат съответно от 
15-ти, 29-ти юли и 12-ти 
август. 

Голяма част от де-
цата за първи път по-
сещават заниманията:

Боян Георгиев, 6 год. 
За първа година участвам 
в плувно лято. Правим 
различни неща. Мисля, 
че ще се науча да плувам, 
лесно е. 

Стефан Бурлаков, 2 
клас -  Харесва ми, че 
плуваме и играем. Сега 
ни учат да плуваме с дъс-
ки. Не е опасно, хубаво е. 

Сарина Дамянова, 2 
клас -  Не умея да плу-

вам, сега ще се науча. 
Не харесвам да плувам 
под вода, харесва ми да 
плувам с дъски. Правим 
жабки, много упражне-
ния. Тук е много хубаво.

Кристияна Панайото-
ва, 4 клас – Много ми ха-

ресва. Любимо упражне-
ние ми е едно движение 
с ръце във водата. Надя-
вам се да свърша добра 
работа за тези 10 дни и 

да се науча да плувам. 
Времето е достатъчно.

Дияна Василева ,  3 
клас -  Харесва ми да 
плувам, игрите на пясъ-
ка, да правя упражнения. 
Харесват ми упражнени-
ята с обръчите. Плувното 
лято много ми помага и 
мисля, че ще успея да се 

науча да плувам. 
Елиса Георгиева ,  3 

клас - Много ми харес-
ва да плувам под вода, 

да правим различни 
движения. Плуваме „ку-
чешката”, „жабешката” 
и „кроул”. Харесва ми 
да плувам с обръчите 
по-скоро, отколкото с 

дъските. Тази година се 
запознах с много деца. 
Горе-долу се научих да 
плувам. Искам да участ-
вам и догодина. 

Янислава Янкулова, 4 
клас - Харесват ми всич-

ки упражнения. Мога да 
плувам и сега ще се усъ-
вършенствам. Запознах 
се с нови другарчета през 
тази година. 

Някои вече са „вете-
рани”:

Георги Господинов, 2 
клас - На плувното лято 
се гмуркам, мога да иг-
рая. Харесва ми много 
на плажа. 

Габриела Мойсеева, 3 
клас – Участвам за втора 
година. Вече умея да 
плувам. Тук се запознах с 
много нови деца. Много 
ми харесва да плуваме 
под обръчите и под вода. 

Никола Бейков, 4 клас 
- Харесва ми, че можем 
да играем във водата и 
да плуваме, когато ро-
дителите ни нямат време 
да ни водят на море. Сега 
сме на групи, или играем 
на пясъка, или правим 
упражнения в морето. 
Много ми харесва, когато 
сме на отбори и трябва 
да правим упражнения 
с плуване. Момчетата 
се справяме по-добре от 
момичетата. 

„…и кипи под тях водата…”

ПЛУВНО ЛЯТО 2019: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИЯТЕЛСТВА

Наградите на призьор-
ите – медал и грамо-
та връчи кметът Нина 
Ставрева, а всички учас-
тници в изложението 
получиха диплом за ус-
пешно представяне.

Над 800 кучета от раз-
лични породи се състе-
заваха в конкурсите на 
стадион „Калиакра“ в 
Каварна в рамките на 
една седмица. Класо-
вете бяха разпределе-
ни по възраст – бебета, 
подрастващи, млади, 
междинен клас, открит, 
шампион, работен и ве-
терани, както и спря-

мо породни групи, като 
компаньони, ловни, де-
коративни и др. Излож-
бата е и мястото, където 

хората, интересуващи 
се от породисти кучета 
- професионалисти и 
любители, могат да об-

менят информация, да 
потърсят съвет или да 
споделят опит, да пред-
ставят своите кучета, да 
ги сравнят с останалите 
от породата, да им по-

търсят бъдещ партньор 
или да изберат родители 
на ново кученце.

Всички любители на 
четириногите ще могат 
отново да присъстват на 

Киноложка изложба от 
17 до 21 юли на стадион 
„Калиакра“.

БИГЪЛ И ПОМЕРАНСКИ ШПИЦ СА ПОБЕДИТЕЛИ В МЕЖДУНАРОДНАТА
КИНОЛОЖКА ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНА РОЗА“ В КАВАРНА

Боян Георгиев

Елиса Георгиева Никола Бейков Янислава Янкулова

Дияна Василева Кристияна Панайотова Стефан Бурлаков

Габриела Мойсеева Сарина Дамянова


