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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

В  н а в е ч е р и е то  н а 
Бъдни вечер заклетият 
приятел на Камен бряг 
Юри Чарийски съоб-
щи, че многопрофилна-
та болница в Каварна 
ще получи дарение от 
Швейцария. То включ-
ва около 50 специални 
болнични легла с дюше-
ци, шкафчета, медицин-
ска апаратура и консума-
тиви. Преди месец фо-
тографът и еко активист 
Чарийски се е срещнал с 
ръководството на здрав-
ното заведение, за да 
се допита от какво имат 
нужда. Оказва се, че имат 

нужда от всичко, съобщи 
той за в. „Факел”. Воден 
от идеята, че по Коледа 
стават чудеса, той се 
заема да организира да-

рение, със съдействието 
на българския посланик 
в Швейцария, Ради Най-
денов. Седалищата на 
над 150 международни 
организации се нами-
рат в Швейцария, вклю-
чително на Червения 
кръст, който е основан 
през 1863 г. и на Мал-
тийския орден, с чието 
посредничество се осъ-
ществява дарението от 
кантоналните болници 
на западноевропейска-
та държава. Леглата са 
втора употреба, но за 

нашето лечебно заведе-
ние са уникални и едно 
такова струва няколко 
хиляди лева, споделя Ча-
рийски. Той е доволен и 
от съдействието на кмета 
Елена Балтаджиева да 
бъде уреден транспор-
тът на ценното дарение, 
който ще струва около 7 
000 лева. Съвместно са 
открили възможност за 
финансиране на достав-
ката, за което Чарийски 
благодари на градона-
чалника.

Следва на 2 стр.

Дядо Коледа и него-
вите приятели Радостин 
Пенев (DJ Радо) и ани-
маторите от Арт студио 
„Нарния” посетиха уче-
ниците от начален етап 

в ОУ „Йордан Йовков” 
и ги зарадваха с пода-
ръци.

Тържеството започна 
с детска дискотека и

Следва на 4 стр.

ДЯДО КОЛЕДА 
ЗАРАДВА ДЕЦАТА ОТ 
ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ”

Областният информа-
ционен център – Добрич 
представи напредъка по 
Оперативните програми 
и обновения публичен 
модел на Информацион-

на система за управление 
и наблюдение на сред-
ствата от ЕС в България 
(ИСУН 2020). На срещата 
присъстваха представи-
тели на местните медии, 

партниращи организа-
ции, държавни и общин-
ски експерти. В рамки-
те на събитието беше 
представен размерът

Следва на 3 стр.

Силна буря събори над 
10-метрово дърво по 
пътя от морето за града, 
през късните часове на 
неделя срещу понедел-
ник, преди Бъдни вечер. 
За това съобщиха граж-
дани в социалните мре-
жи, станали свидетели на 
инцидента, предизвикан 
от мощните пориви на 
вятъра. Предупреждение 

за опасно време беше 
обявен от синоптиците с 
код „жълт” за добричка 
област, с прогнозна ско-
рост на вятъра до 27 ме-
тра в секунда. За щастие 
няма пострадали. 

В ранните часове на 
делничния ден служи-
телите на общинско 
дружество „Чиракман

Следва на 2 стр.

Библиотеката при на-
родно читалище „Съгла-
сие -1890” в Каварна на-
гради най-активните си 
читатели през годината, 
по традиция в последните 
дни на декември. „Много 
се радваме и сме мно-
го щастливи, че децата 
които четат стават все 
повече и повече. Радваме 
се също така че можем 
да предложим и на тях, и 

на възрастните, чрез въз-
можността, която имаме 
малко по-малко да на-
бавяме нова литература, 
нови заглавия, търсена, 
желана и се надяваме, че 
това ще ни помогне през 
следващата година да 
имаме още повече читате-
ли, още повече раздадена 
и прочетена литература”, 
заяви главният библиоте-
кар Марияна Будева. 

За критериите през тази 
година, чрез които бяха 
избрани отличените Ма-
рияна Будева разкри, че 
едно от условията е брой 
прочетени книги и разда-
дена литература. „Другото 
за което се гледаше бе ли-
тературата да е стойност-
на, ценна и разнообразна. 
Третото не на послед-
но място е читателската

Следва на 4 стр.

ОБЩИНА КАВАРНА – ПЪРВЕНЕЦ В ОБЛАСТТА 
ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО 
ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ОГРОМНО ДЪРВО СЕ СТОВАРИ НА ПЪТЯ ЗА ПЛАЖА, ДРУГО НАДВИСНА ОПАСНО

Снимка Интернет

НАГРАДИХА НАЙ-АКТИВНИТЕ ЧИТАТЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Юри Чарийски

МБАЛ - Каварна

МАЩАБНО ДАРЕНИЕ ЗА БОЛНИЦАТА 
ПРИСТИГА ПРЕЗ ЯНУАРИ 

Приключенската еко и фотоакадемия на Чарийски на Камен бряг
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Продължение от 1 стр.
почистиха и нарязаха 
скършеното дърво и от-
страниха друго, което 
беше надвиснало над 
пътното платно, и пред-
ставляваше реална опас-
ност за преминаващите 
автомобили. Нарязаната 
дървесина ще се предос-
тави на кметства от об-
щина Каварна, които се 
отопляват на твърдо го-
риво, съобщиха от мест-
ната администрация. 

Припомняме, че през 
юли т.г.  мощна буря 

връхлетя района на село 
Българево, като нанесе 
множество материал-
ни щети на мидената 
ферма „Дълбока”, коя-

то се на-
мира на 
брега на 
морето. 
Огромно 
дърво се 
с т о в а -
ри през 
л я т о т о 
и  върху 

откритата част на цен-
трално заведение в Ка-
варна. За щастие и при 
двата инцидента няма 
пострадали.

ОГРОМНО ДЪРВО СЕ СТОВАРИ НА ПЪТЯ 
ЗА ПЛАЖА, ДРУГО НАДВИСНА ОПАСНО

След посрещането на 
Коледа в семейния до-
машен уют, все повече 
жители и гости на Кава-
рна залагат на шумно и 
бляскаво начало на 2020 
година. Мнозина предпо-
читат да отброят послед-
ните минути на декем-
ври в заведенията, които 
предлагат новогодишни 
оферти за празничната 

нощ. В градската част 
ресторантите са резерви-
рани още преди месец, 
а кувертите варират от 
80 до 100 лева в центъра 
на Каварна. За по-роман-
тичните натури, които 
предпочитат близостта на 
морето или по-луксозно 
обслужване в крайбреж-
ната зона, цените се дви-
жат между 90 и 130 лева 

на човек.  Предложенията 
за празничната вечеря 
най-често включват апе-
ритив и микс от салати, 
топли предястия или от 
традиционни сърмички, 
а основните ястия са из-
бор между пилешко и 
свинско месо, в различни 
кулинарни варианти. В ку-
вертите са заложени още 
следястия, сухи мезета, 

ядки, плодове, баница с 
късмети и десерти. Дома-
кините са заложили още 
на празнична програма, 
включваща жива музика, 
новогодишна томбола, 
фойерверки, много за-
бавления и изненади, 
с които се надяват да 
допринесат за празнич-
ното настроение на свои-
те гости. 

БАНИЦА С КЪСМЕТИ И ФОЙЕРВЕРКИ ПРЕДЛАГАТ 
ЗАВЕДЕНИЯТА В КАВАРНА ЗА НОВОГОДИШНАТА НОЩ

Чарийски на любимия си Камен бряг

МАЩАБНО ДАРЕНИЕ ЗА 
БОЛНИЦАТА ПРИСТИГА 
ПРЕЗ ЯНУАРИ 

Участници във фотоакадемията през 2016 г.

Продължение от 1 стр.
Дарението се очак-

ва да пристигне на 21 
януари, като датата на 
която у нас празнуваме 
Бабинден, вероятно не е 
избрана случайно. Както 
не беше случаен изборът 
и на деня за оповес-
тяване на дарението, 
защото „това е чудото 
– да доставиш на хората 
усмивка, топлота”, казва 
творецът – филантроп.

КРИМИНАЛНА
ХРОНИКА

СИГНАЛ ЗА КРАЖ-
БА Н А Б Е Н З И Н О В 
ГЕНЕРАТОР ЗА ТОК 
И ТРИ БРОЯ РЪЧНИ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИН-
СТРУМЕНТИ ОТ ЧАС-
ТЕН ИМОТ В СЕЛО 
МОГИЛИЩЕ, е бил 
подаден в полицията 
на 24 декември, около 
10:30 часа. По случая 
е образувано досъ-
дебно производство 
и след проведени раз-
следвания е задържан 
криминално проявен 
младеж на 19 години 
от същото село. В хода 
на работа органите на 
реда са установили, че 
именно той е автор на 
кражбата.

… 
500 ЛЕВА НА МО-

НЕТИ СА ОТКРАДНА-
ЛИ ОТ ЧАСТЕН ИМОТ 
В КАВАРНА. Сигналът 
е бил подаден в поли-
цията на 26 декември, 
около 18:30 часа. По 
случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

…
ОЩЕ ЕДНА КРАЖ-

БА Е БИЛА РЕГИС-
ТРИРАНА НА ТЕРИ-
ТОРИЯТА НА КАВА-
РНА. На 26 декември, 
около 12:30 часа, в по-
лицията са получили 
съобщение за откра-
днато домашно иму-
щество, електрически 
тример и четири броя 
алуминиеви джанти 
от частен имот. По 
случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

Има недостиг на кан-
дидати за съдебни за-
седатели за районните 
съдилища в съдебния 
район на Окръжен съд 
- Добрич. Мандатът на  
досегашните заседатели 
изтича. За мандат 2020 - 
2024  година петте район-
ни съдилища в региона 
се нуждаят от общо 170 
съдебни заседатели, а по-
стъпилите към момента 
кандидатури са само 87. 
Липсата на достатъчно 
кандидати за съдебни 
заседатели е сериозен 

проблем, тъй като може 
да доведе до невъзмож-
ност за разглеждане на 
наказателни дела или до 
забавянето им.

Към момента не е по-
стъпила нито една канди-
датура за съдебен заседа-
тел от община Каварна, 
която има квота за 17 
души в местното районно 
съдилище. Институцията 
се нуждае от 25 заседа-
тели, като преди броени 
дни от Шабла подадоха 
документи за тяхната 
квота от 8 души – част от 

тях обаче са нередовни, 
съобщиха от деловод-
ството на Добричкия ок-
ръжен съд.

Съдебните заседатели 
участват в първоинстан-
ционни наказателни дела 

и имат еднакви права и 
задължения със съдиите. 
Те трябва да са на възраст 
от 21 до 68 години, да не 
са осъждани за умиш-
лено престъпление и да 
имат завършено най-мал-

ко средно образование. 
За заседатели могат да 
бъдат избирани гражда-
ни, които имат настоящ 
адрес в общината, която 
попада в рамките на съ-
дебния район на съда, 

за който кандидатстват. 
Избират се за срок от 4 
години и нямат право на 
повече от два последова-
телни мандата.

Ръководството на Ок-
ръжния съд в Добрич 

призовава гражданите да 
се възползват от възмож-
ността, която законът им 
дава, за участие в право-
раздавателната дейност. 
Едновременно с това се 
напомня на Общински-

те съвети да изпълнят 
вмененото им законово 
задължение, като поло-
жат повече усилия за на-
биране на кандидати за 
съдебни заседатели.

Съгласно законовите 

разпоредби съдебните 
заседатели за районните 
съдилища се избират от 
общото събрание на съ-
ответния Окръжен съд, 
което преди това опре-
деля и броя на необходи-
мите за всяко съдилище 
заседатели. Общинските 
съвети по места имат за-
дължението да проведат 
процедурата за подбор 
на кандидати.

Недостиг на кандида-
ти за съдебни заседате-
ли има почти в цялата 
страна. В тази връзка в 
началото на декември 
Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет 
изрази становище, че 
е необходима спешна 
законодателна промяна, 
която да предвиди въз-
можността за удължаване 
на мандата на настоящи-
те съдебни заседатели до 
избора и встъпването на 
нови заседатели в съди-
лищата.

ИЗТИЧА МАНДАТЪТ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, НИТО ЕДИН КАНДИДАТ ОТ КАВАРНА

25 съдебни заседатели положиха клетва в началото на 2019 г. в Окръжен съд - Добрич

Обучение на съдебните заседатели в ДОС
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Продължение от 1 стр.
на европейските инвес-
тиции на национално и 
областно ниво. Геновева 
Друмева – управител на 
Центъра представи ана-
лизирани данните от из-
пълнението на програм-
ния период 2014-2020 
г. От 2014 г. до сега по 
Оперативните програми 
2014-2020 г. България 
е договорила близо 22 
млрд. лв., за обезпеча-
ване изпълнението на 13 
323 договора. Данните 
показват, че България е 
на средно европейско 
ниво на договаряне на 
евросредства или 75%.

В Североизточния ра-
йон на планиране, Област 
Добрич продължава да 
бъде на второ място, след 
Област Варна по догово-
рени средства по Опе-
ративните програми за 
периода 2014 – 2019 г. и 
на трето по брой догово-
рени проекти след Варна 
и Шумен. От началото на 
2014 г. в областта са по-
дписани 120 договора за 
209 499 686,87, като от тях 
79,65% са безвъзмездна 
финансова помощ. Към 7 
декември 2019 г. в процес 
на изпълнение са 64 до-
говора за близо 190 млн. 
лв., като само през 2019 г. 

са стартирали 19 проекта 
за 10 748 033,59 лв.

Колко са сключените 
договори за 2019 и за 
какви суми?

През 2019 година про-
дължава сключване-
то на договорите  по 
оперативните програ-
ми, по програмата за 
„Развитие на селските 
райони” и по програ-
мата за „Морско дело 
и рибарство”. По опе-
ративните програми 
сключените договори 
са 19, за над 10 млн. 
лв., а по програмата за 
„Развитие на селските 
райони” са 27 договора, 
за 15 млн. лв. или общо 
за този период- 2019 са 
46 договора за 262 млн. 
лв. Бих казала, че са ак-
тивни абсолютно всич-
ки общини от област 
Добрич, но най-добре 
се представя община 

Каварна, тя например е 
с най-голям брой склю-
чени договори, шест за 
2019-та, за близо 4 млн. 
лв. Генерал Тошево също 
се възползва максимал-
но от предоставена-
та възможност за фи-
нансиране с европейски 
средства, за обновяване 
на сградите си, за енер-
гийна ефективност и 
социални услуги. Общи-
на Добрич естествено 
и тя има сключени дого-
вори и община Добричка 
за близо над 2 млн. лв., 
които също е договори-
ла през 2019 г.

Общините, освен за 
инфраструктура, за 
какво друго кандидат-
стват?

Общините имат въз-
можност и кандидат-
стват, и за развитие 
на нови социални услу-
ги, и за допълване на 
своите предоставяни 
услуги. Патронажна 
грижа  беше една от ус-
лугите, за която имаха 
възможност да канди-
датстват през 2019-та 
година. Всички общини 
се възползваха, мисля 
че само община Тервел 
или не е подала проект, 
или не е бил одобрен на 
този етап, но тази про-
цедура предстои пов-
торно отваряне, така 
че абсолютно всички 
общини в областта ще 
имат възможност да 
предоставят тази гри-
жа, а другото за кое-
то кандидатстват е 
знаете болната тема 
– инфраструктурата. 
Там където община град 

Добрич е допустима по 
приоритетна ос 1 на 
„Региони в растеж” е 
подала за максимума 
от инвестиционната 
програма, доколкото 
имам информация. Об-
щина Генерал Тошево 
по приоритетна ос 2 по 
същата програма се е 
възползвала  максимал-
но при всички обявени 
процедури. Програмата 
за „Развитие на сел-
ските райони” е друга-
та програма по която 
общините могат да 
инвестират в своята 
инфраструктура. До 
сега има сключени де-
вет договора, за 2019-
та, но предстои едно 
по- интензивно догова-

ряне през 2020 година, 
тъй като програмата 
наистина полага всички 
усилия да компенсира 
забавянето си. 

Частният сектор за 
какво най-често канди-
датства?

Частният сектор кан-
дидатства съгласно 
обявените процедури. 
Всички процедури там 

са на конкурентен под-
бор, изискванията са 
доста бих казала и на-
истина сурови за някои 
от кандидатите. Ос-
новното за което има-
ме проекти в област 
Добрич е за  енергийна 
ефективност, за ресур-
сна ефективност, за на-

маляване на  разхода на 
енергия и за намаляване 
на отпадъците при про-
изводството, както и 
за обучения на кадрите 
си, за задържане на ра-
бота или разкриване на 
нови места. За съжале-
ние бизнесът не е дал 
максимума от себе си,  
на едно от последните 
места сме в  област 
Добрич  по договорени 

проекти по програмата 
за „Иновации и конку-
рентноспособност”. 

Най-много одобрени 
проекти има по Опера-
тивна програма „Разви-
тие на човешките ресур-
си 2014-2020 – 43 за 12 
231 785,11 лв. От тях 21 
проекта се изпълняват 
за подобряване на усло-
вията на труд, обучения 

и разкриване на нови ра-
ботни места за безработ-
ни, неактивни и уязвими 
лица, предоставяне на 
социални и здравни ус-
луги на деца до 7 г., хора 
с увреждания и лица 
над 65 г. в затруднение 
в самообслужването и 
социално-образователна 
интеграция на маргина-
лизираните групи.

По Оперативна про-
грама „Иновации и кон-
курентоспособност “ 
2014-2020 г. от бизнеса 
са подписали 23 договора 
за малко над 18 млн. лв. 
за внедряване на ино-
вации, подобряване на 
производствения и упра-
вленски капацитет и по-
вишаване на енергийната 
и ресурсна ефективност.

Общините град Добрич 
и Генерал Тошево, като 
бенефициенти по Опера-

тивна програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020 г. 
са договорили 26 037 
723,65 за обезпечаването 
на 14 проекта за рекон-
струиране, обновяване и 
модернизация на образо-
вателна инфраструктура, 
предоставяне на социал-
ни услуги; създаване на 
привлекателна градска 
среда и енергийно об-
новяване на жилищни 
сгради. Общо 7 проекта 
за социално включване, 
образователна и про-
фесионална интеграция 
на малцинствените гру-
пи са финансирани от 
Оперативна програма 

„Наука и образование за 
интелигент растеж“ 2014-
2020 г. на стойност 2 592 
458,21 лв.

Най-много стартирали 
проекти през 2019 г. са 
по Програмата за морско 
дело и рибарство 2014-
2020 г., а именно 9 проек-
та за близо 6 млн. лв. Така 
програмата е финансира-
ла изпълнение на общо 
16 проекта за изгражда-
не и модернизиране на 
ферми за аквакултури, 
информационни кампа-
нии и преустановяване 
на риболовни дейности 
на кораби.

Съгласно системата за 
електронни услуги на ДФ 
„Земеделие“, Програмата 
за развитие на селските 
райони 2014-2020 г. е 
подкрепила изпълнение-
то на 143 договора за 
малко над 79 млн. лв., 

като само през 2019 г. фи-
нансиране са получили 27 
проекта за 15,5 млн. лв.

Екипът на ОИЦ-Доб-
рич ще изпрати една 
изключително успешна 
година, през която 900 
потенциални бенефици-
енти са присъствали на 
31 информационни съ-
бития и близо 600 души 
са получили експертна 
информация за възмож-
ностите за финансиране 
от ЕСИФ. За едно година 
последователите на Цен-
търа във Facebook са се 
увеличили с близо 300 
души или 1445, което 
показва, че ОИЦ-Добрич 

се е утвърдил като добър 
източник на информация 
за европейските възмож-
ности.

По покана на Центъра 
експерти от отдел „Инфор-
мационни системи“ към 
Дирекция „Централно ко-
ординационно звено“ за 
управление на средствата 
от ЕС при Министерски 
съвет представиха обно-
веният публичен модел 
на ИСУН 2020. Станислава 
Димитрова показа пътя 
на развитие на системата 
от старта през 2009 г. до 
достигане на днешни-
те й възможностите за 
получаване на инфор-
мация за напредъка по 
оперативните програми, 
финансираните проекти, 
електронното кандидат-
стване със стандартизи-
ран формуляр и не на 
последно по-важност оп-
тимизираното оценяване 
и управлението на проек-
ти. Въвеждането на ИСУН 
има и екологичен ефект, 
благодарение на нея към 
днешна дата са спасени 14 
810 дървета. Към насто-
ящия момент в системата 
има 20 програми и над 
70 000 потребители. Ге-
орги Стратиев – началник 
отдел „Информационни 
системи“ демонстрира 
новите функционалности 
на ИСУН 2020. Чрез но-
вият модул „Мога ли да 
кандидатствам“ всяко за-
интересовано лице може 
да научи по кои програ-
ми и процедури е допус-

тим кандидат. Нагледно 
беше демонстрирано и 
извличането на различни 
видовете справки, което 
е изключително полез-
но, но и е възможност за 
осъществяване на граж-
дански контрол. Скоро се 
очаква и нова версия на 
електронното кандидат-
стване, която ще позволи 
да се види оценката на 
проектите и мотивирано-
то решение на всеки оце-
нител. Обмисля се също 
да се премахне използва-
нето на квалифицирания 
електронен подпис, с кое-
то ще се улеснят самите 
бенефициенти.

ОБЩИНА КАВАРНА – ПЪРВЕНЕЦ В ОБЛАСТТА ПО СКЛЮЧЕНИ 
ДОГОВОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Геновева Друмева представя напредъка на област Добрич

От старта на дейностите по проект „Експериментално възстановителни проце-
си на приоритетен хабитат

По време на представянето на резултатите по проект „Подобряване на условия-
та за заетост на младите хора в сектора на туризма“

Първа копка по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Об-
щина Каварна“

Подмяна на тръбопроводи в 4 села  по Програма за раз-
витие на селските райони 2014-2020
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Продължение от 1 стр.
коректност, защото е мно-
го важно да се спазва вре-
мето, да се спазва срока, в 
който се вземат и трябва 
да се върнат книгите, на-
чина по който книгите се 
поддържат и се обичат, и 
се обгрижват, начина по 
който се връщат при нас. 
Това за нас е много ценно 
и много важно.”

В детския отдел бяха 
отличени двама читатели. 
Ая Дмитриевна Франк е 
с най-много прочетени 
книги и сериозно отно-
шение към литературата.  
Ая Франк е от Русия, но 
живее в Каварна. Тя е на 
9 години и учи в руско 
училище, обича да чете 
книжки и да играе тенис. 
Чете на различни езици 
- на руски, български и 
малко на английски, но 
литературата, която заема 
от детския отдел е само на 
български език. Казва, че 
всички книги са й любими 
и често преравя рафтовете 
в библиотеката.  „Най-ин-
тересната книга за мен е 
„Пипи Дългото чорапче”, 
имам я и в къщи, и я чета 
почти всеки ден”, сподели 
младият читател. 

Поощрителна награда 
получи малката Даниела 
Павлинова Жечева, която 
макар все още да не ходи 
на училище, често посеща-
ва библиотеката със своята 
майка, която я възпитава в 

любов към четенето още 
от ранна детска възраст. И 
нейната любима история 
е за „Пипи Дългото чорап-
че”, като често Даниела 
подражава на героинята 
от романа на Астрид Лин-
дгрен, сподели нейната 
майка. 

В отдела за възрастни 
с най-много прочетени 
книги в областта на худо-
жествената литература – 

трилъри, криминални ро-
мани, поредици, фентъзи 
и др., беше отличена Кра-
симира Иванова Божкова. 
Филолог по професия и 
образование, тя не крие 
любовта си към четенето 
и в честите си посещения 
в библиотеката винаги е 
показвала явен интерес 
към книгата. 

„Много се радвам, че 
има толкова четящи хора 
в Каварна, защото в нашия 
град има хора, които като 
мен са пристрастени към 
книгите. Много обичам 

фентъзи, психологическа 
литература, криминални 
романи, изобщо всичко, 
което ми хареса, незави-
симо от жанра. Един от 
най- хубавите моменти, 
може би е когато в ръцете 
ми попадне нова книга, от-
варяш я и има една такава 
специфична миризма на 
нова книга,  на хартия. Аз 

от малка съм израснала 
тук, първо в детския отдел, 
после в отдела за възраст-
ни. В моето семейство 
винаги много се е четяло, 
аз научих децата си да 
обичат книгите, сега се 
опитвам да уча ученици-
те си да обичат книгите. 
Книгите за мен са заемали 
много съществена част 

и от работата ми, и ми 
носят изключително удо-
волствие. Чудесни мигове 
прекарани с книгите имам, 
едни такива вълнуващи 
приключения във времето 
и пространството, които 
осъществявам с тяхна по-
мощ. Аз познавам всички 
библиотекарки от много 
години и винаги съм била 
силно впечатлена от все-
отдайността им, от упори-
тостта с която се опитват по 
всякакъв начин да намерят 
нови книги. Искам да из-
кажа благодарността си за 
прекрасното отношение 
на библиотекарите през 
годините и възхищението 
си към техния професиона-
лизъм, към всеотдайността 
им, те направиха библио-
теката едно от любимите 

ми места където винаги 
идвам с удоволствие”, раз-
кри Красимира Божкова. 

По време  на празнично-
то награждаване, за да из-
ненада всички присъства-
щи, дойде и самият Дядо 
Коледа. Добрият старец 
внесе радост и настрое-
ние сред малки и големи, 
като ги зарадва със сладки 
вкусотии и пожелания за 
здраве, щастие и благопо-
лучие. Всички отличени чи-
татели  получиха грамоти, 
книги и лакомства, осигу-
рени от ръководството на 
читалището.

Сред най-четените 
съвременни български 
автори през периода се 
откроиха имената на Ге-
орги Господинов, Георги 
Марков, Георги Стоев, Ге-

орги Тошев, Анна Заркова, 
Александър Томов, Калин 
Терзийски, Иво Сирома-
хов, Токораз Исто, Венета 
Райкова и др. От чуждите 
писатели най-търсени бяха 
Майкъл Конъли, Дейвид 
Балдачи, Джефри Арчър, 
Саймън Бекет, Матю Рай-
ли, Сандра Браун, Нора 
Робъртс, Даниел Стийл, 
Мери Хигинс Кларк и др.

Изминалата година 
беше ползотворна и про-
дуктивна за градската биб-
лиотека, която успя да 
спечели два проекта по 
програма „Българските 
библиотеки – съвремен-
ни центрове за четене и 
информираност 2019”. 
Библиотечният фонд е 
обогатен с над 200 нови за-
главия, част от които вече 
са на разположение за 
читателите. „Радваме се, 
че по този начин успяваме 
да удовлетворим желани-
ята и потребностите им с 
нова и търсена литература. 
Надяваме се през идната 
година да се увеличи броят 
на читателите и да ни посе-
щават със същите интерес 
и ентусиазъм. Пожела-
ваме на всички здраве, 
късмет и благоденствие! 
Нека и през Новата 2020 го-
дина да запазят в сърцата 
си любовта към книгата и 
четенето!”, пожелава ръко-
водството на библиотеката 
към НЧ ”Съгласие-1890” гр. 
Каварна. 

ДЯДО КОЛЕДА ЗАРАДВА ДЕЦАТА ОТ ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ”

НАГРАДИХА НАЙ-АКТИВНИТЕ ЧИТАТЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Продължение от 1 стр.
забавни игри, подготве-
ни специално за децата 
от първи до четвърти 
клас.  Професионал-
ните аниматори и DJ 
Радо се погрижиха за 

доброто настроение на 
всички присъстващи и 
превърнаха празника 
на малките ученици в 
едно незабравимо из-
живяване, изпълнено с 
усмивки и детски смях.

След забавната част 
от програмата настъ-
пи дългоочакваният 
момент - дядо Коледа 
пристигна с цял чувал 
подаръци.  Веселият 
старец се срещна със 
стотиците тръпнещи в 
очакване да го видят 
и прегърнат деца във 
физкултурния салон на 
основното училище в 

крайморския град. 
М а л ч у г а н и те  б я х а 

подготвили специална 
коледна пиеса, много 
стихотворения и песнич-
ки, с които поздравиха 
скъпия гост. А той от 
своя страна ги зарадва 
с вкусни лакомства.

Красимира Божкова получава своя-
та награда

Малката Даниела получи поощре-
ние

Марияна Будева

Ая Франк


