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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“

Кметът на общината 
Нина Ставрева заедно 
със своя екип се пре-
клони пред паметника 
на водача на Кавар-
ненското въстание от 
1877 година – Андрей 
Василев – Амира. На 
площад “Защитата на 
Каварна“, на 23 юли, 
с цветя и венци свои-
те почести поднесоха 
още представители на 

Общинския съвет, на 
Историческия музей, 
на Народно читалище 
„Съгласие-1980“, по-
литически партии, жи-
тели и гости на града. 

Музей на открито 
показа военно-исто-
рическо оръжие от 19 
век. Инициативата се 
проведе съвместно с 
клуб “Традиция“ - До-
брич.

Фенове  от  всички 
възрасти заприиждаха 
на игрището час преди 
срещата си с Камата. Те 
го посрещнаха в шпа-
лир, а емоцията им взе 
връх, когато Стоичков 
излезе на терена със 
златната топка, която 
спечели през паметната 
1994 година. Той беше 
приветстван от кмета на 
морския град. 

„Благодаря на всички, 

че сте тук на стадион 
„Калиакра”, за да можем 
днес заедно да  превър-
нем 25 юли – 25 години 
след като Христо Сто-
ичков получи „Златната 
топка”, след прекрасното 
„Американско лято”, да 
превърнем този ден в 
празник за Каварна”. С 
тези думи кметът на об-
щината Нина Ставрева 
приветства стотиците 

Следва на 4 стр.

СТОТИЦИ ФЕНОВЕ НА ФУТБОЛА СЕ СРЕЩНАХА 
СЪС СТОИЧКОВ НА СТАДИОН „КАЛИАКРА”

Стотици почитатели на най-масовия спорт 
се събраха на стадион „Калиакра” в Каварна, за 
да се ръкуват с легендата на българския футбол 
Христо Стоичков. Всички присъстващи получиха  
като подарък биографичната книга с автограф 
на великия спортист и снимка с него. 

Кехлибареният плод 
е с тегло 8 кг. 245 гр. и 
е отгледан 
в полето на 
землището в 
Селце. Про-
изводителят 
н а  г и г а н т -
ския пъпеш 
е 34-годиш-
ният Краси-
мир Иванов 
от Каварна, 
агроном по 
професия, за-
вършил Пло-
вдивския уни-
верситет. Се-
мейството се 
занимава със 
зеленчукоп-
роизводство 
и бостaнджийство вече 
15 години, като притежа-
ва и няколко оранжерии.  
Освен пъпеши и дини, 
сеят пипер, домати, пат-
ладжани, чесън, и всякак-
ви зарзавати, чиято про-

дукция се предлага на 
павилион на местния па-

зар в Каварна. „През тази 
година реколтата е много 
богата. Такъв пъпеш сме 
нямали до сега, за пър-
ва година 8 кг. и 300 гр. 
…”, споделя майката на
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За трета поредна година кавар-
ненци и гости на града ще се рад-
ват на български изпълнители, а 
за първи път в тридневен удължен 
вариант – в разгара на лятото от 
9 до 11 август.

В първата рок вечер на сцената ще се 
качи китаристът и основател на група 
„D2” Димитър Кърнев, група „AttaXic“, 
група„AXEZ” и група „The Lefties“. През 
втората вечер публиката ще се наслади 
на изпълненията на група „4Magic” 
и преплитането на поп и фолклор в 
изпълнение на Румънеца и „FolkustiX”. 
Във финалната вечер на „БГ Поп Рок 
Сцена“ 2019 Димитър & Христо с група 
„Сол бемол“ и група „Хоризонт“ ще 
изсвирят своите музикални парчета, 
а една от най-нашумялата рап група 
„СкандаУ“ ще взриви каварненската 
публиката.

Третото издание на  „БГ Поп Рок 

Сцена“ 2019 ще се проведе от 9 до 11 
август в морската зона на Каварна с 
начален час 21:00.

24-годишният Адриан 
А. е задържан под стра-
жа с определение на 
Добричкия окръжен съд 
по искане на Окръжната 
прокуратура в града. Той 
е бил привлечен като 
обвиняем за грабеж в 
големи размери на слу-
жителка в обменно бюро 
и задържан от прокурату-
рата за срок до 72 часа до 
произнасянето на съда 
по образуваното бързо 
производство.

Престъплението по 
член 199, ал. 1, т. 1 от НК 
е извършено на 24 юли 
тази година в Каварна. 
24-годишният обвиняем 
причакал служителката в 
бюрото, която носела две 
чанти с пари в различна 
валута на стойност око-
ло 55 000 лева. Докато 
отключвала офиса, же-
ната била напръскана със 
спрей от маскиран мъж. 
След това нападателят 
успял да издърпа двете 

чанти с пари и направил 
опит да избяга. Случай-
ни минувачи, станали 
очевидци на грабежа, 
заловили извършителя 
и подали сигнал в поли-
цията. 

Адриан е осъждан. 
Престъплението, за кое-
то сега е с повдигнато 
обвинение и в ареста, 
е било извършено в из-
питателния срок на ус-
ловното му осъждане за 
друго деяние.

ЗАДЪРЖАХА ПОД СТРАЖА 
МЪЖ, ИЗВЪРШИЛ  ГРАБЕЖ 

„БГ ПОП РОК СЦЕНА“ 2019 
ЩЕ РАЗТЪРСИ КАВАРНА
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Във връзка с одобрено проектно предложение  по  процедура 
BG05М9ОР001-2.040 oт 11.06.2019 г. „Предоставяне 
на патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд:
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

֍ Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-
социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и 
възрастни хора

֍ Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.
ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
	- възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност 

за самообслужване.
	- хора с увреждания и техните семейства. 
Желаещите да бъдат включени в социалната услуга 
подават заявление по образец  лично или чрез законния си 
представител или изрично упълномощено лице (Приложение 
№ 1), по настоящ адрес в общината  - бенефициент по проекта. 
СРОК ДО 07.08.2019 Г.
Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за 
период от 12 месеца.

ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА 
ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ  

УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.
Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите  
„Домашен чистач/санитар”, по проекта подават заявление 
по образец лично  (Приложение № 2), по настоящ адрес в 
общината - бенефициент по проекта. 
Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/
проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/
сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за 
завършения обучителен курс). СРОК ДО 07.08.2019 Г.
Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите 
„Медицински.специалист” и „Психолог” по проекта подават 
заявление по образец лично (Приложение № 3),  по настоящ 
адрес в общината - бенефициент по проекта, като прилагат 
към него документ за специалист. СРОК ДО 07.08.2019 Г.
На лицата подали заявления в Община  Каварна  за  
ползване на услуга патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания  се изготвя  индивидуална оценка на 
потребностите от подкрепа от специалист на Община Каварна, 
след което се извършва оценка за подбор на потребителите на 
базата на компоненти, включени във формуляра за оценка на 
потребностите  от социалната услуга. Ще бъдат класирани 40 
потребители на почасови здравно-социални услуги.
С подалите заявления за работа ще се проведе интервю 
след като е осъществено класирането на потребителите. В 
зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията 
на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на 
работа на трудов договор домашни чистачи/санитари, които 
трябва да полагат почасови грижи за потребителите. 
С одобрените кандидати за работа като медицински 
специалист и психолог ще се сключи договор за почасови 
услуги.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:
•	 Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки 

заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, 
чийто самообслужване е невъзможно.

•	 Намален риск от зависимост от институционален тип 
грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване 
и социално включване чрез превенция на риска и 
подкрепена реинтеграция в случаите, в които услугата 
е предоставена на лица изведени от специализирана 
институция.

За контакти: тел. 0570/81834
 Иво Георгиев; Мария Тинева

Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.:
лицата с право на чужда помощ и определени 90 

и над 90 процента трайна намалена работоспособ-
ност или вид и степен на увреждане; 

децата с право на чужда помощ с оп-
ределени 50 и над 50 на сто вид и степен на  
увреждане или степен на трайно намалена рабо-
тоспособност; 

децата без право на чужда помощ с оп-
ределени 90 и над 90 на сто вид и степен на  
увреждане или степен на трайно намалена рабо-
тоспособност. 

Как можете да заявите желанието си да ползвате 
Механизма лична помощ

Документите за изготвянето на индивидуалните 
оценки на потребностите от лична помощ се подават 
в специализираните отдели в дирекциите „Социално 
подпомагане“ към Агенцията за социално подпомага-
не по настоящ адрес на човека с увреждане. 

Документите за изготвяне на индивидуална оценка 
на потребностите са: 

заявление-декларация по образец; 
формуляр за самооценка. 

Кандидатстване за оценяване
Документите можете да получите в дирекциите 

„Социално подпомагане“ по настоящ адрес или да 
изтеглите от електронната страница на Агенцията за 
социално подпомагане - меню „Социално подпома-
гане“, подменю „Подкрепа на хората с увреждания“, 
„Индивидуална оценка на потребностите“, раздел 
„Документи“. 

Заявлението и формулярът за самооцен-
ка се попълват от Вас, от Ваш законен или  
упълномощен представител. 

Документите се подават лично, чрез упълномоще-
но лице или от законен представител. 

Когато ползвател на лична помощ е мало-
летен или поставено под пълно запрещение  
лице, той се представлява от законния му 
представител, а когато е непълнолетен или  
п о с т а в е н о  п о д  о г р а н и ч е н о  з а п р е щ е -
ние лице, се иска съгласието на законния му  
представител. 

Броят на часовете за лична помощ се определя в 
издаденото направление в зависимост от установе-
ната степен на зависимост, като за: 

 1. първа степен са до 15 часа месечно; 
 2. втора степен са до 42 часа месечно; 
 3. трета степен са до 84 часа месечно; 
 4. четвърта степен са до 168 часа месечно. 
В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната 

оценка на потребностите се издава направление за 
включването Ви в Механизма лична помощ. 

ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА 
ПОМОЩ

Наредбата за включване в механизма лична помощ 
влезе в сила след обнародването й в Държавен вест-
ник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен 
в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ.

За  да  с е  включите  в  Механизма  лич -
на помощ трябва да подадете заявление в  
общината по настоящ адрес. 

Документи за включване съгласно чл.2, ал. 2, 
ал.3, ал.4 са: 

заявление (Приложение 1), в което посочвате 
избраното от Вас лице за асистент;

направлението, издадено от дирекция „Социално 
подпомагане“, с определения Ви брой часове за 
лична помощ. 

Документ за самоличност за справка или документ 
за самоличност на законния представител – родител, 
настойник, попечител (за справка).

Когато в заявлението не сте посочили асистент, 
общината (доставчикът на лична помощ) може да 
Ви предложи при възможност асистент. 

В случай, че не сте доволен от личния си асистент, 
може да поискате прекратяване на трудовия му дого-
вор и назначаване на нов такъв, без да е необходимо 
да преминавате през нова оценка . 

В заявлението, Вие (Вашият законен представител) 
изрично давате съгласие: 

добавката за чужда помощ да се превежда за за-
плащането на ползваната услуга; 

до 380 лв.  от  ме сечната помощ по чл . 
8 д  от  З С П Д  ( в  з а в и с и м о с т  от  б р оя  н а  
определените в направлението часове), изплащана за 
деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, 
да се превежда за заплащане на ползваната услуга. 

Важно е да знаете!!!
Даването на съгласие за трансфериране на посо-

чените суми е задължително условие за включване и 
ползване на Механизма лична помощ. Ако заявителят 
не даде такова съгласие заявлението не се разглежда. 
Трансферът ще бъде извършван само след сключване 
на трудов договор с асистент и при реално предос-
тавяне на услугата.

 
ЛИЧЕН АСИСТЕНТ може да бъде само дееспо-

собно лице, което:
не е поставено под запрещение; 
не е осъждано за умишлено престъпление от 

общ характер и спрямо него не са налагани мерки за 
защита по Закона за защита от домашното насилие 
на ползвател на лична помощ;

Документи за включване съгласно чл.26 от Закона 
за личната помощ и чл.6, ал. 3 от Наредбата за 
включване в механизма лична помощ: 

заявление до общината (Приложение 4) на харти-
ен или електронен носител за включване в списъка 
на кандидатите за оценка;

автобиография;
копие от трудов договор, ако кандидатът за 

асистент работи, или декларация, че няма сключен 
трудов договор;

декларация, че спрямо него не са налагани мерки за 
защита по Закона за защита от домашното насилие 
по отношение на ползвател на лична помощ.

документ за самоличност за справка.

Важно е да знаете!!!
Правата и задълженията на потребителя, личния 

асистент и общината/доставчика се уреждат чрез 
тристранно споразумение, а личният асистент се 
назначава с трудов договор, сключен между него и 
общината/доставчика. 

Първите асистенти ще бъдат назначени от 
01.09.2019 г., което значи че всеки, който желае 
да получава асистентска помощ, трябва да по-
даде заявление за изготвяне на индивидуална 
оценка сега! 

Законът за личната помощ не допуска едновре-
менното получаване на подкрепа от няколко из-
точника за задоволяване на същите потребности! 

Областният управител 
Красимир Кирилов е сви-
кал заседание на Щаба 
за изпълнение на област-
ния план за защита при 
бедствия. В заседанието 
са участвали д-р Борис-
лав Каменов, директор 
на ОДБХ – Добрич, д-р 
Румен Караманов – упра-
вител на свинекомплекс 
в с. Козлодуйци. Те са 
обсъдили усложнената 
епизоотична обстановка 
в страната, нарастващите 
установени случаи на за-
боляване от Африканска 
чума по свинете /АЧС/ в 
промишлени обекти и 
множеството установени 
случаи в Румъния.

Единодушно участни-
ците в срещата са ре-
шили да бъде обявено 
бедствено положение за 
срок от 7 дни на терито-
рията на област Добрич, 

за което областният уп-
равител е издал заповед.

В заповедта са разпи-
сани и мерки, които се 
налагат с цел неразпрос-
транение на болестта на 

територията на областта. 
До 5-и август всички сто-
пани, отглеждащи прасе-
та в т. нар. „заден двор“ 
имат гратисен период, в 
който могат да умъртвят 

животните и да приберат 
месото за лична кон-
сумация. В същия срок 
кметовете и кметските 
наместници на населени 

места трябва да посо-
чат площадки в своите 
землищата, където ще 
могат да бъдат загроб-
вани животни. Комисии 

от експерти, със съдей-
ствието на служители на 
Областната дирекция на 
МВР, започват проверки 
по населените места за 
спазване на разпореде-
ните мерки. За същия 
период се забранява 
свободното събиране на 
трюфели, билки и горски 

плодове. За неспазване-
то на разпорежданията 
ще следят служителите 
на държавните и ловни 
горски стопанства, като 
глобите достигат до 500 
лв. След изтичане на гра-
тисния период се преми-
нава към санкциониране 
на нарушителите – сто-
панин, отглеждащ нере-
гламентирано прасе ще 
бъде глобен по Закона 
за ветеринарномедицин-
ската дейност в размер 
от 150 до 1000 лв. Жи-
вотно, открито в заден 
двор, ще бъде умъртвено 
от ОДБХ и загробено без 
право за консумация. 
По време на гратисния 
период служителите на 
реда ще налагат санкции 
за нерегламентиран пре-
воз на животни по пътна-
та мрежа на територията 
на цялата област.

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ Е ОБЯВЕНО В ОБЛАСТ 
ДОБРИЧ, ЗАРАДИ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
Бедственото положение ще бъде за срок от седем дни, от датата на обявяването му – 27 юли, съобщиха от пресцентъра 
на Областната администрация в Добрич. Няма открито огнище в Добричко, но се налагат строги превантивни мерки.

ПЪПЕШ – ГИГАНТ ОТГЛЕДА МЛАД ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛ 
Продължение от 1 стр.
Красимир,  Иванка Ди-
митрова. През тази годи-
на семейството е засяло  
около 10 дка пъпеши 
от и около 20 дка дини. 
Производителите казват, 
че за пъпеша е добре 
да е по-сухо и през тази 
година това е благопри-
ятствало високия добив. 
Пъпешите се отличават 
с вкусови качества като 
сочност и сладост.  За да 
се познае, че един плод 

е узрял, първо трябва да 
има хубав жълт цвят, а 
след като хванеш дръж-
ката трябва да се скъса 
от растението, разкри-
ват земеделците. Пъпе-
шът-гигант вече намери 
своя купувач, но произ-
водителите се надяват, 
че ще има впечатляващи 
екземпляри за празника 
в село Българево, а 3-ти 
август. Те са заложили на 
нов български сорт, който 
надминал очакванията им.
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На 1 август стартират 
разкопките на нос Кали-
акра, под ръководството 
на доц. д-р Бони Петру-
нова. През тази година 
отново ще се продължи с 
проучванията в сектора, 
в който през миналата 
година беше открито 
златното съкровище, 
емблематично за бъл-
гарската археология. 
Площта, която ще бъде 
проучвана в рамките на 
един месец е около 100 
кв.м. ”Надяваме  тази 
археологическа година 
да ни даде нови пово-
ди за научни открития, 
радост, археологически 
изненади, защото всич-
ко което сме откривали 
в този сектор се оказва, 
че изненадващо носи 
нова информация за пе-
риода, който проучваме. 
С финансовата помощ 
на община Каварна и на 
Българския институт по 
археология към БАН, ние 
имаме възможността да 

проучваме цял месец 
последната столица на 
българската държава, и 
се надявам наистина да 
има много интересни 
открития”, заяви дирек-
торът на Исторически 
музей - Каварна, Пенко 
Георгиев. 

И през тази година 
ръководител на проучва-
нията е доц. д-р Бони Пе-
трунова, която идва със 
своя екип от археолози и 
стажанти.  В разкопките 
участват още местни 
жители и студенти.

Според Пенко Георги-
ев, основният проблем, 
e че всичко което се 
открива при археоло-
гическите проучвания 
широката публика не го 
вижда, тъй като то след 
извличане на истори-
ческата информация, 
отива в някое фондохра-
нилище и е много дълъг 
пътят, преди да бъде по-
казано пред обществе-
ността. „Ние искаме това 

да променим, искаме 
това което се открива, 
много бързо да става 
достояние на граждани-
те, да могат да дойдат, 
да го видят, не само да 
четат за него по пресата 
или по телевизията, а да 
могат да го видят и на 
място със собствените 
си очи”, коментира той. 

По думите му, разкоп-
ките, които се правят 
през летния месец мно-
го повишават атрактив-
ността на обекта. „Жи-
вият труд, постоянното 
очакване днес да бъде 
нещо изненадващо от-
крито, привлича много 
туристи, които стоят и 
наблюдават. Обясняват 
си един на друг, поняко-
га и ние се включваме, 
обясняваме докъде сме 
стигнали, какво проуч-
ваме в момента и т.н. 
Интересно е много, осо-
бено на българите, кои-
то показват на децата си. 
Създава се една връзка, 
която трябва да продъл-
жим. Аз имам идеята,  
да създадем свобод-
но избираме предмет 
(СИП) по археология в 
училище, който да бъде 
с десетина деца, проявя-
ващи интерес към тази 

наука. С наши усилия 
трябва  постоянно да 
обгрижваме този ин-
терес, да го изгражда-
ме, защото той може да 
бъде еднократен и да 
угасне, а когато се рабо-
ти целенасочено с тези 
деца, например, водиш 
ги на бригади, водиш ги 
на практика, когато пре-
карват повече време в 
музея - имат вече съвсем 
друго отношение към 
историята и специално 
към археологията”, кате-
горичен е Георгиев. 

От началото на сеп-
тември, за един месец 
ще стартират и архео-
логическите проучвания 
на нос Чиракман. Ръко-
водител  на проучвани-
ята, както и досега, ще 
бъде  Елена Василева. 
„Ние миналата годи-
на успяхме да стигнем 
до този Елинистичен 
слой от историята на 
Чиракман. Тази година 
смятаме наистина да 
започнем неговото раз-
криване и проучване, 
тъй като той е характе-
рен с много интерес-
ни и богати находки”, 
сподели очакванията 
си директорът на музея 
Пенко Георгиев. 

Известният джаз кита-
рист от Северна Макоди-
ния Влатко Стефановски 
и един от най-великите 
български музиканти Те-
одосий Спасов събраха 
почитателите на джаз 
музиката в първата вечер 
на бутиковия фестивал 
„Джаз на село” в Камен 
бряг.Десетки жители и 

гости на живописното ка-
варненско село се стекоха 
в двора на кметството, 
за да послушат джаз, да 
потанцуват и да се заба-
вляват. Първо на сцената 
се качи Влатко Стефанов-
ски, той изсвири на своя-
та китара джаз парчета, 
съчетани с етно мотиви. 
След което Теодосий Спа-
сов завладя публиката с 
виртуозни изпълнения 

на кавал, акомпаниран 
от северномакедонския 
музикант.

Във втората вечер, от-
ново от 20 часа, присъст-
ващите имаха възмож-
ността да се насладят на 
Стоян Янкулов – Стунджи, 
Братя Владигерови и Ве-
селин Веселинов – Еко.

Калояна Донева

ТЕОДОСИЙ СПАСОВ ЗАВЛАДЯ ФЕНОВЕТЕ 
НА ДЖАЗА НА ФЕСТИВАЛА В КАМЕН БРЯГ

Руската художничка Со-
фия Лисецкая представи 
пред каварненска публика 
своята изложба-живопис 
в ХГ „Христо Градачлиев”. 
Над 10 платна, в модерен 
стил, с техниката акрил 
върху платно, създадоха 
настроение и радваха 
възприятията на гостите 
в препълнената зала на 
градската галерия. Ос-
вен върху платно, руската 
художничка рисува вър-
ху дърво. „Всеки вижда 
нещо в себе си и аз съм 
изразила своята емоция, 
а не нещо конкретно. За-
нимавам се с различни 
видове изкуство, много 
обичам и приложното из-

куство, рисувам различни 
матрьошки, което е много 
характерно за нашата кул-
тура. Украсявам с картини, 
различни по големина 
кутии за бижута, като вся-
ка кутийка е уникална. За 
платната, които са изло-

жени тук, мога да кажа, 
че са един период от моя 
живот, който е свързан с 
досега ми до морето и пъ-
туването ми до България”, 
сподели Лисецкая. 

В Москва, младата 
художничка работи за 
военен клуб, където се 
занимава само с мозайка. 
Като всеки творец, тя е 
притеснителна и се вълну-
ва от това как изкуството 
й ще се приеме от пуб-
ликата. Според авторката 
на изложбата, картините, 
които са в галерията в 
момента са изключително 
подходящи за интериора 
на дома. Много нейни 
сънародници притежават 
от картините й, за да им 
създават настроение. Тя се 
надява, че гледайки ги, те 
си мислят за изкуството и 
за нея. Авторът София Ли-
сецкая отправи специален 
жест към каварненската 
галерия, като й подари 
десет от своите творби.

Изложбата ще гостува в 
Каварна до 19 август. 

На 1 август  стартира  
XIII-то издание на На-
ционалния фестивал за 
старинна музика, песен и 
танц „Stravaganza”. Музи-
кално- артистичните про-
грами ще започнат с из-
ложба на местния талант, 
художничката Илияна 
Атанасова. В програмата 
на фестивала, са предви-
дени няколко концерта. 

„Завръща се оперният 
майсторски клас, който 
водеше маестро Миха-
ил Ангелов. През тази 
година ще го води доц. 
Николай Моцов, тенор, 
солист на Бургаска опера, 
както и  преподавател 
в Националната музи-
кална академия. Той ще 
представи млади опер-
ни певци и ученици от 
музикалното училище. 
Отново ще ни гостуват 
трио „Бас данс” с концерт 
в Камен бряг. Това е нова 

културна отправна точка, 
която правим. Ще имаме 
концерти на 6 и 14 август”, 
съобщи артистичният ди-
ректор на фестивала Петя 
Плугчиева. 

В рамките на предвиде-
ните концерти жителите и 
гостите на града ще могат 
да се насладят на таланта 
и уменията на участници-
те в майсторския клас по 

класическа китара на Сто-
лина Добрева. „Участни-
ците не са малко, особено 
в класа по китара. Той 
стана много популярен, 
може да се каже дори и 
в цяла България. Ще има 
деца не само от София, 
но и от Варна, от Велико 
Търново. За майсторския 
оперен клас ще има сту-
денти и млади певци 
от цялата страна, което 
прави още по-популярен 
фестивала. Може би око-
ло 25, до 30 участници ще 

имаме в това издание,” 
допълни Плугчиева. 

През тази година от-
ново партньори на фес-
тивала ще са община 
Каварна, дамски клуб 
International Inner Wheel 
и СПА хотел Отдих. До 14 
август жителите и гости-

те на Каварна ще имат 
възможността да се на-
сладят  на старинната 
музика от мистичната 
античност, през мрач-
ното средновековие, до 
пищността и богатството 
на  Заподноевропейския 
ренесанс. 

ПРОГРАМА 
01.08.2019 – 18.30 часа – ХГ „Христо Градечлиев” 
Официално откриване на XIII-ти национален фес-
тивал за старинна музика, песен и танц „Страва-
ганца“ и изложба на Илиана Атанасова –живопис
05. 08.2019 – 18.30 - Храм „Св. Успение Богоро-
дично“
Празнична вечерна служба - Хоров концерт, пос-
ветен на празника Преображение Господне
07.08.2019 – 18.00- село Камен бряг
Концерт на Дуо „Банс Данс”/София/
08.08.2019 – 18.30 - ХАМАМА 
Концерт на Дуо „Банс  Данс” /София/  
09.08.2019 – 18.30 – ХАМАМА
Китарен концерт 
10.08.2019 – 18.30 – ХГ „Христо Градечлиев“
Заключителен концерт на майсторския клас по 
Оперно пеене за млади оперни певци на доц. д-р 
Николай Моцов, акомпанимент Зорница Гетова
11.08.2019 - 18.30 – ХГ „Христо Градечлиев“ 
Заключителен концерт на участниците в майстор-
ския  клас по Класическа китара на д-р Столина 
Добрева  
14.08.2019 -17.00 – Храм „Св. Успение Богорично“
Празнична вечерня служба по повод храмовия 
празник на Храм „Св.Успение Богородично“ 
14.08.2019 -18.30 -  Храм „ Св.Успение Богорично“
Тържествен концерт „Вечер на християнската 
музика“, с участието на Дамски камерен хор при 
Храм „Св.Атанасий” гр. Варна – диригент Евгения 
Григорова, солисти : Жасмина Богословова , Свет-
лана Рафаелян и Любомир Григоров. 

ВСИЧКИ СЪБИТИЯ СА С ВХОД СВОБОДЕН

30 МУЗИКАНТИ ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В  XIII-ТО 
ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ „STRAVAGANZA”

Петя Плугчиева

РУСКА ХУДОЖНИЧКА ДАРИ 10 СВОИ ТВОРБИ 
НА ГАЛЕРИЯ „ХРИСТО ГРАДЕЧЛИЕВ”

София Лисецкая

ЗАПОЧВА НОВОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО 
ЛЯТО НА КАЛИАКРА
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За четвърта поредна 
година в каварненския 
залив се проведе турнир 
по подводен риболов 
за “Купа Каварна 2019”, 
който е организиран от 
КБС “Балтек” и Община 
Каварна.Състезанието е 

и четвърти кръг от турни-
ра за Купа България към 
Българската федерация 
по подводен риболов. 
В турнира участие взеха 

рекорден брой участни-
ци -50 състезатели от 12 
клуба в страната, които 
в продължение на 5 часа 
изпробваха своите ри-

барски умения в близост 
до каварненския залив.

Първото място в тур-
нира с 12 риби взе Лю-
бен Ловчев от отбор 

КМС “ВАТУС-ПРО”, вто-
рото място с 10 риби 
з а е  Й о в ч о  Н и кол о в 
от отбор СНЦ “Портус 
Кария”,  а за третото 
място се пребори Ва-
лентин Люцканов от от-
бор КПР ”Черноморец”. 
За най-голяма улове-
на риба кефал с тегло 
1,060 кг бе награден 
Димитър Дражев. Водо-

лазен костюм в турнира 
спечели най-младият 
добре представил се 
участник, който е със 
стаж над две години. В 
турнира състезателите 
успяха да хванат голямо 
количество платерина, 
кефал и четири рядко 
срещани за северното 
Черноморие врани.

Мопс от Украйна ста-
на шампион на второто 
издание на Междуна-
родна киноложка излож-
ба „Златна роза“, която 
се проведе миналата 
седмица в Каварна. Във 
финалния ден от надпре-
варата, в която участваха 
над 900 четириноги, на-
градата грабна куче от 

породата американска 
акита. В края на излож-
бата съдиите получиха 
специални подаръци от 
Община Каварна.

Всички любители на 
кинологията ще могат 
отново да се насладят 
на различни породи ку-
чета от 21 до 25 август в 
Спортна зона - Каварна.

МОПС Е ГОЛЕМИЯТ ШАМПИОН ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНАТА  
КИНОЛОЖКА ИЗЛОЖБА

РЕКОРДЕН БРОЙ СЪСТЕЗАТЕЛИ В ТУРНИРА ПО 
ПОДВОДЕН РИБОЛОВ ЗА “КУПА КАВАРНА 2019”

Продължение от 1 стр.
фенове на футбола, кои-
то се бяха събрали, за да 
се докоснат до легендата 
Стоичков. Ставрева из-
каза благодарност към 
Камата и неговия екип 
затова, че са в морския 
град и благодарение на 
тях този ден се е пре-
върнал в един празник 
на спорта.

Модерният ляв беше 
впечатлен от това, което 
прави местната власт за 
младите хора, довело до 
обявяването на Каварна 
за Европейски град на 
спорта за 2020 година.

„Когато видях какво 
прави града за малките, 
това ми напълни душата, 
затова искам днес този 
празник да е за децата, 
да могат да почувстват 
този трофей, който преди 
25 години спечелих с по-
мощта на моето семей-
ство, приятели и колеги 
и най-важно българската 
публика. Така, че сядам 
и ще стоя тук, докато и 
последния човек получи 
снимка и автограф от 
мен”, каза Христо Стоич-
ков. Той разкри тайната 
на успеха пред малките 

спортисти на Каварна, 
и тя е труд, труд и мно-
го труд, след което им 
пожела да следват меч-
тите си и никога да не се 
предават. Той благодари 
за постиженията си на 

семейството, колегите си 
и на публиката.

На провела се по рано 
през деня пресконфе-
ренция в залата на Об-
щинска администрация 
Стоичков връчи реплика 
на „Златната топка” и 
футболна фланелка с 
номер 8 на кмета на Ка-
варна Нина Ставрева. 
Тя от своя страна върна 
жеста и подари на Кама-
та месингова статуетка на 
създателя на българската 
държава  Хан Аспарух . 

„Подготвили сме един 
наистина специален 
подарък за един много 
специален човек с не-
победим дух, изключи-
телна воля, човек, който 
винаги говори с любов за 

България  – Христо Сто-
ичков”, с тези думи тя се 
обърна към легендарния 

футболист. Стоичков по-
ложи подписа си на бяла 
тениска,  до тези на други 
велики спортисти, посе-
тили Каварна в рамките 
на кампанията „Да спор-
туваш е модерно”. Той 
написа „С много обич. 
Успех! Вие го можете”.

Легендата на българ-

ския футбол гостува в 
крайморския град по 

покана на кмета Нина 
Ставрева. Събитието е 
част от лятното турне за 
представяне на биогра-

фията на Камата - на-
писаната в съавторство 
със спортния журналист 
Владимир Памуков книга 
„Христо Стоичков. Ис-

торията“. Срещата със 
Стоичков е част и от кам-
панията „Да спортуваш е 
модерно“, към която се 

присъединиха футболи-
стите от ЦСКА и спортисти 
като Тервел Пулев, Йор-
дан Йовчев и Ренета Кам-
берова. Каварна - Евро-

пейски град на спорта за 
2020 година ще посрещне 
още много признати бъл-
гарски спортисти.

СТОТИЦИ ФЕНОВЕ НА ФУТБОЛА СЕ СРЕЩНАХА СЪС СТОИЧКОВ НА СТАДИОН „КАЛИАКРА”
Димитър Дражев


