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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“

В центъра на едно от 
най-китните села в об-
щина Каварна се състоя 
празник на пъпеша. Ло-
шото време не попречи 
на „сладкия“ празник 
да се състои и начало на 
събитието дадоха тан-
цьорите от ФТА “Бизоне“. 
На сцената след тях се 
качиха ФГ “Перуника“, 
жените от социалния 
дом в село Българево и 
талантливата каварнен-
ска певица Иза Димова.

Специални гости на съ-
битието бяха областният 
управител на Добрич 
Красимир Кирилов, кме-
тът на община Каварна 
Нина Ставрева и предсе-

дателят на Общинския 
съвет Красимир Кръстев.

„Най-сладкият празник 
в България - празникът 
на пъпеша, за девета 
поредна година събира 
толкова много хора на 
площада. Без неуморния 
и упорит труд на произ-
водителите той нямаше 
да е възможен. Бъдете 
здрави, щастливи и все 
така работливи! Честит и 
весел празник, българе-

вци!“, с тези думи кметът 
Ставрева поздрави при-
състващите.

Кметът на село Бълга-
рево Георги Янев поздра-
ви жителите и гостите на 
селото и сподели, че за 
първа година предиз-
виква производители от 
други населени места в 
общината да се вклю-
чат в надпреварата за 
най-голям пъпеш.

Следва на 4 стр.

Постоянно действа-
щата общинска епизо-
отична комисия се за-
позна със заповедта на 
Областния управител, 
с която беше обявено 
бедствено положение 
на територията на област 
Добрич, заради повише-
ната опасност от болес-
тта Африканска чума по 
свинете. Дискутирано 
беше наличието на пло-
щадки за загробване във 
всяко населено място. 
Кметове и наместници 
докладваха, че навсякъ-
де стопаните са започна-
ли да колят прасетата си. 
Те са предупредени, че 

след даденият им срок 
до 05.08.2019 г. сами да 
заколят и приберат за 
лична консумация месо-

то, ще бъдат извършвани 
съвместни проверки на 
Агенцията по храните с 

полиция и жандармерия. 
Ако при тези проверки 
бъде установено укрито 
животно, то ще бъде 

умъртвено и загробено, 
а на собствениците ще 
бъде наложена глоба в 

размер от 150 до 1000 
лв., съгласно Закона за 
ветеринарномедицин-
ската дейност. 

В най-голямото село на 
територията на общинта, 
Българево, има около 
40-45 животни, които 
се отглеждат в лични-
те стопанства, съобщи 
кметът Георги Георгиев. 
„Всички собственици 
бяха предупредени с 
протоколи. В Българево 
сме определили и място 
за загробване. Имаме 
някаква готовност, но се 
надявам да не се стигне 
до там.

Следва на 2 стр.

Поводът за удължава-
не на бедственото поло-
жение е във връзка с ус-
ложнената епизоотична 
обстановка в страната, 
вследствие заболяването 
от Африканска чума по 
свинете. Решението на 
Щаба беше съгласувано 
с министъра на вътреш-
ните работи Младен Ма-
ринов.

В тази връзка област-

ният управител Краси-
мир Кирилов издаде 
заповед № ОКД 14-02-
2/02.08.2019 г., с която 
по надлежния ред са 
уведомени общините на 
територията на областта 
и всички институции, 
имащи отношение към 
проблема. В рамките на 
заседанието на област-
ния щаб бяха обсъдени 

Следва на 2 стр.

Българската рок група 
„Хоризонт“ ще забавлява 
каварненци с концерт, 
изцяло изпълнен на бъл-
гарски език като част от 
традиционния фестивал 
„БГ поп и рок сцена“. 
Музикантите идват в 
крайморския град с една 
мисия, която са стартира-
ли преди 4 години, чиято 
цел е да накарат младите 
изпълнители да пеят на 
родния си език.

Инициативата е наре-
чена „Изпей „Обичам 
те!“ на български“, за-
щото когато хората си 
казват тези силни думи, 
те ги изричат винаги на 
родния си език.  „Мол-
бата ми към младите 
изпълнители е и в музи-
ката да не се притесняват 
да изпеят това „Обичам 

те“ на български, защо-
то това е посланието 
на нашия труден език, 
което най-лесно достига 
до хората, за да бъде 

разбрано и запомнено“, 
сподели китаристът и 
вокал на групата Валери 
Славчев. 

Кампанията е госту-

вала в повече от 20 гра-
да в цялата страна. Тя 
протича под формата на 
концерти, в които освен 
много рок музика, пред 

публиката се представят 
и главните причини за 
стартирането й. „Освен 
това засягаме две ос-
новни неща, които нас 
лични ни вълнуват не 
само като музиканти, но 
и като хора. Едното от тях 
е, че в българските ме-
дии звучи много малко 
българска музика, а тази, 
която се излъчва е само 
на определени изпълни-
тели. Това е нещо, което 
според нас е прецедент в 
световен мащаб, тъй като 
всички вече пътуваме по 
света дали по работа, 
дали на почивка и когато 
отидем в една определе-
на страна, независимо 
дали е Гърция, Турция, 
Сърбия, Унгария, Фран-
ция, където и да отидеш 

Следва на 4 стр.

ЩАБЪТ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 
УДЪЛЖИ С 30 ДНИ БЕДСТВЕНОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

КАВАРНЕНЕЦ СПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА ЗА 
НАЙ-ГОЛЯМ ПЪПЕШ НА ПРАЗНИКА В БЪЛГАРЕВО
36-годишният Красимир Иванов подобри собствения си рекорд – след пъпеша 
с тегло над 8,3 килограма, той отгледа и плод с тегло от близо 9 килограма!

ГРУПА „ХОРИЗОНТ“ ЩЕ ИЗПЕЕ „ОБИЧАМ ТЕ“ НА БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗАЕДНО С МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ КАВАРНА

ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ИМАТ 
ПЛОЩАДКИ ЗА ЗАГРОБВАНЕ НА СВИНЕ



УВЕЛИЧАВА СЕ 
РАЗМЕРЪТ НА 
ЦЕЛЕВАТА ПОМОЩ  
ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
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Продължение от 1 стр.
Надявам се и хората 

да проявят разбиране, 
защото все пак това е 
епидемия, която застра-
шава целия отрасъл и 
вече цялата ни държава. 
И е по-добре животното 
да бъде заклано, прибра-
но в хладилници и фри-
зери, изконсумирано, 
отколкото да бъде убито 
и заровено. До този мо-
мент нямаме отпор, хо-
рата са добронамерени, 
разбират”, коментира 
Георгиев. 

От няколко дни в ди-
вечовото стопанство-
то в района на гората, 
която се намира между 

Българево и Свети Ни-
кола, се извършва 24 
часово обхождане от 
представители на Ловно 
стопанство - Балчик. Там 
се отглеждат муфлони 
и елени, а миналата го-
дина е имало и диви 
свине, които са били 
отсреляни. „По всички 
стандарти на закона бяха 
загробени, бяха напра-
вени аутопсии, на вся-
ко животно беше взета 
индивидуална проба, 
защото казаха, че там 
има чума. В  рамките на 
една седмица унищожи-
хме цялото стопанство от 
диви свине, в момента 
нямаме такива”, съобщи 

Георгиев. Засега няма и 
констатирани влизания 
на диви животни, които 
могат да заразят стопан-
ството. „От седмица има 
заповед на министъра, 
с която се разрешава 
индивидуален лов на 
дива свиня, но без ку-
чета. Нашата дружинка 
от Българево и Свети 
Никола е предприела 
действия и ако отстреля-
ме, се надяваме пробите 
на животното да бъдат 
отрицателни, за да няма  
проблеми”, каза още Ге-
оргиев.  

В следващото по голе-
мина село на територия-
та на общината, Септем-

врийци, има и свинеком-
плекс с 6000 прасета. В 
личните стопанства има 3 
свине - майки и 11 малки 
прасенца. Има много 

малки животни, които 
са закупени сравнително 
скоро от стопаните, съоб-

щи кметът на селото Вела 
Вълкова. „ Това е доста 
притеснително, защото 
стопаните не искат да им 
отнемат живота в този 

момент. Може би ще из-
чакат да мине комисията, 
освен ако не ги прода-
дат някъде. Жителите 
на селото са уведомени, 
присъстваха на срещата с 
епизоотичната комисия, 
с представител от по-
лицията, от екологията, 
запознаха се лично със 
заповедта на областния 
управител. Според мен 
всички ще направят така, 
че да не се достигне до 
принудително умъртвя-
ване” коментира Велко-
ва, която планира отново 
да проведе разговор със 
стопаните. „Разговарях 
с управителя на свине-
комплекса в селото и той 
каза, че поддържа кон-

такт с областния център 
и главния ветеринарен 
лекар за общината. Те  
разчитат на това, всички 
стопани на прасета в т.н. 
„заден двор” да  ги зако-
лят”, допълни Велкова. 
Тя съобщи, че от няколко 
дни от индустриалната 
ферма има износ и се на-
дява броят на прасетата 
там да бъде редуциран, 
защото „ще бъде непри-
ятно, ако в един момент 
се обяви, че и там има 
Африканска чума и тези 
животни трябва точно на 
нашата територия да се 
загробят. Теренът е оп-
ределен, надяваме се да 
не се стигне да копаем”, 
коментира Велкова. 

ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ИМАТ ПЛОЩАДКИ ЗА ЗАГРОБВАНЕ НА СВИНЕ

С над 90 лева е уве-
личен размерът на це-
левата помощ за но-
вия отоплителен сезон, 
2019-2020 година. Пра-
воимащите лица ще 
получат 465,90 лв. за 
петте студени месеца от 
началото на ноември до 
края на март.

От 1 юли започна при-
емането на заявления за 
отпускане на целевата 
помощ.  До момента 
в Дирекция „Социал-
но подпомагане”, гр. 
Каварна са постъпили 
339 молби от лицата и 
семействата, нуждаещи 
се от този вид подкрепа, 
от общините Каварна и 
Шабла. Приемът на до-
кументи ще продължи 
до 31 октомври 2019 
година. „Правоимащите 
лица, масово подават 
документи  през юли. От 
там нататък депозира-
ните заявления намаля-
ват”, съобщи директорът 
на  ”Социално подпома-
гане” - Каварна, Иванка 
Василева. 

Молбата се подава по 
постоянен адрес, в нея 
задължително  се заявя-
ва видът на ползваната 
енергия или гориво и 
се представя справка за 
актуален клиентски или 

абонатен номер. Право 
на помощ за отопление 
имат лицата и семей-
ствата, чийто средноме-
сечен доход за предход-
ните 6 месеца преди 
месеца на подаване на 
заявлението е по-нисък 
или равен на диферен-
цирания минимален 
доход за отопление. 

„На практика услови-
ята не са променени, 
въпреки че вече са в 
сила изменения в на-
редбата. Те касаят до-
ходния критерий, като 
тази година е въведено 
понятието „базов доход 
за отопление”, в размер 
на 150 лв., който е равен 
на двойния размер на 
определения месечен 
гарантиран минима-
лен доход. Останалите 
условия, които касаят 
срока за регистрация 
на безработните лица 
в Бюрото по труда, на-
личието на прехвър-
лена собственост през 
последните години, и 
др., не са променени”, 
съобщи Василева.   

Сумата за отопление 
ще бъде изпащана едно-
кратно в цялост, одобре-
ните лица ще я получат в 
месеца, следващ месеца 
на кандидатстване.

Кметът на Каварна, 
зам.-кметовете, общин-
ски съветници, главният 
архитект и ръководи-
телите на структурите 
за спешно реагиране, 
единодушно приеха но-
вия план за защита при 
бедствия на територията 
на общината.

Планът беше предста-
вен от инж. Галя Велико-
ва – началник отдел „Об-
ществен ред и контрол“. 

„Общинският план за 
защита при бедствия 
на община Каварна е 
изцяло нов. През годи-
ните Общината е имала 
план с различни наиме-
нования, форма, струк-
тура и съдържание. В 
момента структурата и 
съдържанието е корен-
но различно от това, 
което сме правили до 
сега. За разработването 
му бяха приети мето-

дически указания от 
Съвета за намаляване 
на риска към Минис-
терски съвет, които са 
задължителни за об-
ластните или общински 
комисии. Използвани 

са много цифри, инфор-
мация и характеристика 
на общината. Оценката 
на риска от бедствия 
трябваше да бъде изгот-
вена в съответствие със 
българския държавен 

стандарт по управление 
на риска. Тя включва ня-
колко етапа - описание 
на всички рискове и 
опасности, които могат 
да се случат на тери-
торията на общината, 

анализ на риска, като 
се изчисляват за всеки 
риск последствията и 
вероятността. Изготвен е 
списък с всички възмож-
ни опасности. В плана са 
описани 29 опасности 
– земетресения, дъж-
довно-речни наводне-
ния, морски наводне-
ния, свлачища, срутища, 
горски и полски пожари, 
пожари в градски ус-
ловия, снегонавявания, 
виелици, радиоактивно 
замърсяване и др.“ , зая-
ви инж. Великова.

Планът ще бъде качен 
на официалния сайт на 
Община Каварна, след 
съгласуването със Съ-
вета за намаляване на 
риска в област Добрич и 
приемането му от мест-
ния парламент, за да 
може общността да се 
запознае по-подробно 
с него.

СЪВЕТЪТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ПРИЕ НОВИЯ 
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

3,5 % е равнището на 
безработица в община 
Каварна към 30.06.2019 
година, показва справка 
на Дирекция „Бюро по 
труда” в морския град. Ре-
гистрираните безработни 
лица към края на юни са 
345, което е намаление 
с 61 спрямо май, когато 
безработицата беше 4.06 
%. Спрямо юни м.г., бе-
лежи малък ръст с 0,3 %. 
Младежите до 29 години 
съставляват близо 10 на 

сто от всички регистрира-
ни, а безработните жени 
са 159, което е с 39 по-мал-
ко спрямо предходния 
месец май. През юни на 
първичния пазар на труда 
бяха наети 129 лица, като 
от тях с най-висок дял са 
хората с работнически 
професии – 42 %. Продъл-
жава тенденцията да се 
наемат кадри в сферата 
на услугите, туризма и 
селското стопанство през 
отчетния месец.

РАВНИЩЕТО НА 
БЕЗРАБОТИЦА В 
КАВАРНЕНСКО ПРЕЗ 
ЮНИ Е 3,5 НА СТО ЩАБЪТ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

УДЪЛЖИ С 30 ДНИ БЕДСТВЕНОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Продължение от 1 стр.
и одобрени и мерките, 
които влизат след из-
тичането на гратисния 
период на стопаните, 
отглеждащи прасета 
в т. нар. „заден двор“. 
Ще се състави график и 
екипи започват провер-
ки в населените места 
на територията на ця-

лата област Добрич. 
На стопани, които не 
са заклали животните 
си ще им бъде налага-
на санкция, съгласно 
Закона за ветеринарно-
медицинската дейност 
и ще се пристъпи към 
умъртвяване и загроб-
ване на установените 
прасета. 



П О К А Н А
Читалищното настоятелство при НЧ „Г.С.Раковски-1941” с. 

Камен бряг, община Каварна
КАНИ

ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО ОТЧЕТ-
НО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ,

което ще се проведе на 16.08.2019год. от 10:30 часа
в клуба на селото при следния  Дневен ред:
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Тринадесетото изда-
ние на националния фес-
тивал за старинна музика 
„Страваганца“ беше офи-
циално открито. В залата 
на Художествена гале-
рия „Христо Градечлиев“ 
Петя Плугчиева, която е 
артистичен директор на 
„Страваганца“, привет-
ства присъстващите и ги 
покани да разгледат из-
ложбата на каварненска-
та художничка Илиана 
Атанасова. Емоционал-

ните картини се излагат 
за първи път.

Специален гост на съ-
битието беше кметът на 
Община Каварна Нина 
Ставрева. „Препълне-
ната зала на галерия-
та доказва, че интере-
сът към  „Страваганца“ 
се засилва с годините. 
Щастлива съм, че днес 
имаме възможността да 
се насладим на творчест-
вото на един прекрасен 

млад каварненски автор 
- Илияна Атанасова. Гор-
да съм, че в Каварна има 
много таланти, просла-
вили града ни!” - с тези 
думи кметът Ставрева 

се обърна към всички 
присъстващи.

На събитието при-
състваха Ерсин Муста-
фов, фронтмен на група 
Jeremy?, Йордан Алекси-
ев, актьор, зам.-директор 

на театър „Българска 
армия“ и други таланти 
на Каварна.

За добрата атмосфера 
допринесе изпълнение-
то на пиано от Теофания 

Христова.
Илиана Атанасова спо-

дели, че й е било изклю-
чително трудно да се 
реши на тази експози-
ция: ”Аз съм доста са-
мокритична и ми се иска 

лична, самостоятелна 
изложба да е нещо много 
дълбоко. Тук има някои 
работи, които са излезли 
много дълбоко от мен. 
Общо взето избрах неща 

по мой вкус, не толкова 
комерсиални, не типич-
ните продаваеми неща, 
това ми дава някаква 

свобода. Всеки сам ще 
усети посланието, има 
неща от града, с малко 
по-различна гледна точ-
ка. Благодаря на Петя 
Плугчиева, че ме накара 
да направя тази крачка, 
на която сама нямаше да 
се реша.” 

Фестивалът „Страва-
ганца“ продължава на 
5 август от 18:30 часа в 
Храм „Св. Успение Бо-
городично“, празнична 
вечерна служба – хоров 
концерт, посветен на 
празника Преображение 
Господне.

ЗАПОЧНА ФЕСТИВАЛЪТ „СТРАВАГАНЦА“ 

ПОКАНА
НЧ „Съгласие – 1890” 

– гр. Каварна кани 
всички малки и големи 
любители на книжка-
та в Детски отдел 
на библиотеката на 
08.08.2019 год. от 10.00 часа. Ще бъде пред-

ставена поредната детска книга –„Миш и 
Маш“ на българската писателка Анита Нико-
лаева Тарасевич-Дойнова. Тя е член на  Съюза 
на българските писатели и главен редактор 

на „Читалищен вестник“.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

ОБЩИНА  КАВАРНА
УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ 
И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА 

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 
26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите 
и пчелните семейства от отравяне и начините за 
провеждане на растителнозащитни, дезинфек-
ционни и дезинсекционни  дейности, Ви уве-
домяваме за провеждане на растителнозащитни 
мероприятия в землището на гр.Каварна, както 
следва: 
На 06.08.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 
20.00ч., фирма „Уайн-2015“ ЕООД,  ще проведе 
третиране на лозя с препарат ФУНГУРАН ОН 50 
ВГ с карантинен срок 14 дни, при доза 150гр./
дка, ФАЛКОН 460 ЕК с карантинен срок 14 
дни, при доза 30мл./дка и ТОПСИМ М 70ВДГ 
с карантинен срок 14 дни, при доза 100гр./дка. 
Третирането ще се извършва в землището на 
гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масиви 
118, 121, 122 и 115 на площ от 155дка, отстоящи 
от населеното място 5 км. 

За организирането и провеждането на  
растителнозащитните мероприятия  

отговаря Апостол Добрев.

1. Отчет   на дейността на читалището 
за периода  2016- 2019 година 
2. Отчет  на  проверителната комисия 
за финансовото състояние на читали-
щето за периода 2016-2019г.
3. Приемане на нови членове на чита-
лището и  освобождаване от членство
4. Актуализиране на Устава на чи-
талището във  връзка с последните     
изменения на Закона за народните 
читалища.
5. Избор на Председател и Членове 
на читалищното настоятелство, Се-
кретар и Проверителна комисия
6. Приемане основните насоки за 
дейността на читалището за  периода 
2019- 2021 година.  
7. Отчет   на дейността на читалището 
за периода  2016- 2019 година 

8. Отчет  на  проверителната комисия   
финансовото състояние на читалище-
то за периода 2016-2019г.
9. Приемане на нови членове на чита-
лището и  освобождаване от членство
10. Актуализиране на Устава на чи-
талището във  връзка с последните     
изменения на Закона за народните 
читалища.
11. Избор на Председател и Членове 
на читалищното настоятелство, Се-
кретар и Проверителна комисия
12. Приемане основните насоки за 
дейността на читалището за  периода 
2019- 2021 година.  
Събранието се провежда на основа-
ние чл. 15, ал. 1 от Закона за народ-
ните читалища

От Читалищното настоятелство
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КРИМИНАЛНА
ХРОНИКА

ПОДПИЙНАЛА СО-
ФИЯНКА ПРЕДИЗВИ-
КА КАТАСТРОФА
Съобщение за пътен 
инцидент  в град Ка-
варна е постъпил в 
полицията на 30 юли, 
около 16:10 часа. На 
място е установено, 
че лек автомобил 
„Ауди” със софийска 
регистрация, упра-
вляван от 41-годишна 
жена застига и удря 
лек автомобил „БМВ”, 
също със столичен 
номер, управляван от 
54-годишен мъж. При 
последвалата про-
верка за употреба на 
алкохол с техническо 
средство, цифровата 
индикация отчита на-
личието на 1,25 про-
мила в издишания от 
жената въздух. Тя е 
задържана за 24 часа. 
По случая е образува-
но бързо полицейско 
производство.
ЗАДИГНАХА КОЛЕ-
С А Р  С  М О Т О Р Н А 
ЛОДКА
Кражба на колесар, 
заедно с моторна 
лодка и монтиран из-
вънбордов двигател 
е била извършена в 
Шабла. Съобщението 
за това е подадено в 
полицията на 30 юли, 
около 15:45 часа. По 
случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.
ЗАДЪРЖАХА МЪЖ, 
Ш О Ф И РА Л С 2,47 
П Р О М И Л А А Л КО-
ХОЛ
55-годишен мъж, уп-
равлявал лек авто-
мобил „Опел” с до-
бричка регистрация 
е спрян за проверка 
от полицейска патрул 
на 31 юли, около час 
след полунощ.  При 
извършената про-
верка за употреба на 
алкохол с техническо 
средство, цифрова-
та индикация отчита 
наличието на 2,47 
промила в издиша-
ния от водача въз-
дух. Задържан е за 
денонощие, като по 
случая е образувано 
бързо полицейско 
производство.
16-ГОДИШЕН ПРЕБИ 
МАЛОЛЕТЕН
14-годишно момче 
от балчишкото село 
Оброчище е подало 
жалба в полицията, 
че на 25 юли, около 
полунощ в съсед-
ното село Църква, 
му е нанесен побой 
от непознат. След 
издирване и след-
ствени действия е 
установен извърши-
телят на деянието - 
16-годишен младеж 
от  каварненското 
село Българево. По 
случая се извършва 
проверка.

РЕКЛАМНА ТАРИФА НА ВЕСТНИК ФАКЕЛ,
регламентирана в Наредба  №3 за определянето и администрирането на мест-

ните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна
За поместване на съобщения на първа, втора, трета и четвърта страница - 0,10 
лв./дума
За отпечатване на рекламно каре на първа страница - 0,40 лв./кв.см., на втора, 
трета и четвърта страница - 0,20 лв./кв.см.
За  възпоменания - 1,00 лв./бр.
За  поздравителни съобщения - 2,00 лв./бр.
За рекламни снимки - отпечатване с текст до 5 реда  - 3,00 лв.
Всички суми са за публикуване в един брой на вестника.

За повече информация – тел. 0876 50 51 60

„Като качество и коли-
чество на продукцията, 
мисля, че много от пъпе-
шарите ще бъдат довол-
ни тази година, ние оп-
ределено сме доволни”, 
споделя Никола Вангелов 
от Българево. Той се зани-
мава с производството на 
вкусния плод от около 50 
години.  Като дете всеки 
ден прекарва на бостана 
заедно със своите роди-
тели. След като завършва 
училище обаче тръгва 
в друга посока, работи 
първо в сферата на тури-
зма, след което няколко 
години е метеоролог на 
нос Калиакра. Когато се 
пенсионира Никола за-
почва отново да се зани-
мава с пъпешарство. Този 
занаят му е завещан от 
неговия баща Вангел Ди-
митров, който  е един от 
първите производители в 
Българево. 

„Много ми харесва да 
се занимава с това, за-
щото е като традиция в 
моето семейство, аз съм 
го  наследил от моите 
родители, които се зани-
маваха над 50 години с 
бостанджийство”, споде-
ли той. 

Никола Вангелов казва, 
че в землището на селото 
виреят най-големите и 
сладки пъпеши в цялата 
страна и те са признати 
от много хора, но рабо-
тата никак не е лека. В 
началото той и съпругата 
му са отглеждали над 15 
декара, след което са на-
малели на 10, а сега сеят 
само по 6-7, защото вече 
не могат да насмогнат. 
Когато годината е добра 
прибират средно по тон, 
тон и половина пъпеши 
от декар. 

„Тази година например 
валяха хубави дъждове 
и пъпешите станаха дос-
та големи, имаме пъпе-

ши по 5 кг и половина, 
в кашон се събират по 
три”, разказа Никола. Той 
сподели, че големината 
и сладостта на пъпешите 
зависят главно от приро-
дата и времето. Ако има 
много дъждове, плодове-
те ще са големи, но няма 
да са особено сладки, 
няма ли дъжд – ще са 
захарни. 

Според Вангелов в по-
следните години се забе-
лязва една тенденция, в 
която  около 10- 20 на сто 
от растенията изсъхват 
дори и след третиране 
с препарати.  „Когато се 
палеха стърнищата се 
унищожаваха болестите в 

почвата, а сега те остават 
да живеят от зимниците 
и затова 20 % не стават и 
пъпешите изгарят”, зая-
ви той.  Производителят 
посочи още, че е нужно 
да се спазва и определен 
сеитбооборот. 

От десетина години 
насам в китното кавар-
ненско село Българево 
се провежда и празник 
на пъпеша, в който се 
представят най-сладките 
и големи плодове.  От 
самото начало на инициа-

тивата Никола и неговата 
съпруга не пропускат да 
участват. Печелили са 
много призове за дълго-
годишни производители.  
В събитието най-много 
му харесва фолклорна-
та нотка.  „Всяка година 
местната управа измисля 
нови неща, канят  певци, 
музиканти, самодейни 
състави и накрая  праз-
никът завършва с едно 
голямо кръшно хоро”, 
казва в заключение той. 

Калояна Донева

Продължение от 1 стр.
Тричленното жури еди-

нодушно взе решение 
и присъди първо място 
за най-голям пъпеш с 
тегло 8, 800 кг. на Краси-
мир Иванов от Каварна. 
Първо място за най-сла-
дък пъпеш бе отсъден 
за Панчо Моканов от 
Българево, а в конкурса 
„Пъпешови фантазии“ 
голямата награда отиде 
при групата на децата от 
селото на сладкия плод.

КАВАРНЕНЕЦ СПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА ЗА  
НАЙ-ГОЛЯМ ПЪПЕШ НА ПРАЗНИКА В БЪЛГАРЕВО

Продължение от 1 стр.
и пуснеш радиото чу-
ваш тяхната родна му-
зика, а в България не 
е така – българските 
станции се държат така 
все едно не излъчват 
от територията на на-
шата страна, а излъчват 
от няколко хиляди ки-
лометра, българската 
музика почти напълно 
отсъства от честотите на 
много радиостанции, 
а когато пренебрегваш 
българската музика - ти 
пренебрегваш и българ-
ската култура“, сподели 
Валери Славчев. Втората 
причина, поради която е 
създадена кампанията 
е да запази хубавата 
естетика в текстовете на 
новите български песни. 
„Парчетата, с които ние 

сме израснали, съвсем 
спокойно  можем да ги 
слушаме и днес. Не така 
обаче стои въпросът с 
новата българска му-
зика, ние лично в „Хо-
ризонт“ като родители 
не искаме именно тази 
естетика да достига до 
душевността на нашите 
деца, защото именно те 
са тези, които най-много 
се влияят от музиката, 
те имат доста голяма 
пропускаемост към това, 
което чуват и им влияе“, 
заяви Славчев. „Това са 
двете основни  причини, 
поради които направи-
хме кампанията. Новите 
изпълнители в България  
трябва да знаят, че пре-
ди музиката да бъде 
шоубизнес, преди да 
бъде място под формата 

на концерт със силен 
звук и светлини, преди 
всичко музиката е изку-
ство и всеки един автор 
носи отговорност с това, 
което прави и най-вече 
отговорност пред наши-
те деца“, допълни той. 

На сцената край мо-
рето в Каварна ще проз-
вучат едни от най-хуба-
вите авторски парчета 
на група „Хоризонт“, 
както и обичаните от 
н я к ол к о  п о к ол е н и я 
българи златни поп и 
рок песни на „Сигнал“, 
„Щурците“и „Тангра“. 
По думите на Валери 
Славчев парчетата, кои-
то ще изсвири банда-
та съдържат в себе си 
истински послания и 
смисъл в текстовете, те 
са имали късмета да из-

лязат във време, в кое-
то българската музика 
е звучала в ефира и са 
достигнали до хората. В 
рамките на кампанията 
в Каварна музикантите 
канят млади изпълните-
ли,които сега започват 
своя път в музиката, да 
се присъединят към тях 
на сцената, като един-
ственото условие е да 
пеят на български език. 

Според музикантите от 
„Хоризонт“ традицион-
ният фестивал „БГ поп 
и рок сцена“ в Каварна 
е един хубав случай да 
се срещнат с публиката 
в крайморския град и да 
направят Каварна част 
от инициативата „Изпей 
„Обичам те!” на българ-
ски“.

Калояна Донева

ДОБРА ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЪПЕШИ

ГРУПА „ХОРИЗОНТ“ ЩЕ ИЗПЕЕ „ОБИЧАМ ТЕ“ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЗАЕДНО С МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ КАВАРНА


