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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“

Председателят на Об-
щински съвет – Каварна 
Йордан Стоянов свиква 
втора сесия на местния 
парламент на 20-ти но-
ември, сряда, от 13 часа, 
в заседателната зала на 
общинска администра-
ция. В дневния ред са 
предвидени няколко 
точки, които касаят ор-
ганизацията и дейността 
на ОбС. В началото ще 
се пристъпи към избор 
на заместник-предсе-
дател на колективния 
орган на самоуправле-
ние. След това ще бъда 
окомплектовани посто-
янните комисии към ОбС 

– Каварна, като бъдат 
избрани техни членове 
и председатели.

Следва на 2 стр.

Започна електронното 
гласуване за четвърти-
те Годишни награди в 
туризма. Онлайн вотът 
ще определи носите-
лите на призове в 16-те 
категории в конкурса 
на Министерството на 
туризма. Всеки може да 
гласува онлайн за един 

участник в рамките на 
една категория (отчита се 
едно гласуване от всеки 
IP адрес), като може да 
се подкрепи кандидат от 

всяка категория. Гласува-
нето е до 6 декември на 
www.tourismawards.bg, 
сайтът е достъпен и през 
уебстраницата на Ми-
нистерството на туризма. 
Призовете в 16-те катего-
рии ще бъдат връчени на 
официална церемония в 
София на 16 декември.

Състезанието в това 
издание на наградите 
ще е много оспорвано. 
Кандидатите, които са 

Следва на 3 стр.

Г-н Георгиев, поредна 
подкрепа от българе-
вци, за четвърти мандат 
сте преизбран за кмет 
на с. Българево, за какво 
ще работите през този 
мандат, какво  остана 
да се направи в селото?

- Четвърти мандат, че-
тири пъти по-голяма те-
жест. Засвидетелствайки 
доверие чрез гласовете 
си за мен, хората пови-
шиха очакванията си, 
затова и отговорността, и 
тежестта остава при мен. 
Ще изпълнявам ангажи-
ментите, които съм поел 
пред хората, които гласу-
ваха за мен, а и за тези, 
които не са гласували, 
защото те също живеят 
в Българево. Основните 

ни приоритети са пътят 
Българево - Каварна и 
плаж Болата. Останалото 
вече съм го споделял - го-
воря за инфраструктура 
в селото, рехабилитация 
на уличната мрежа, да 
обърнем внимание на 
чистотата, да има под-
крепа и да има хора, 

които да работят, но ще 
акцентираме върху пър-
вите две. 

За пътя Българево - 
Каварна искаме пълна 
рехабилитация. Вече 
подготвяме подписка, 
която до края на месе-
ца ще бъде подадена 
в Министерски съвет, 
Регионалното минис-
терство, Агенция „Пътна 
инфраструктура“, Ми-
нистерство на околната 
среда, навсякъде, където 
имаме готовност ще я 
подадем с документите, 
с всичко. Бюджетът на 
пътната агенция се прави  
месец декември  и чрез 
тази подписка се надява-
ме да ни имат предвид 

Следва на 2 стр.

Г-н Станев, за какво 
ще работите през този 
мандат, какви са про-
блемите на с. Белгун?

Ще работя за благото 
на всички хора от селото. 
Те това очакват. Да гово-
рим за нови инвестиции 
в селото няма как да се 
случи, ще гледаме да за-
пазим това, което същест-
вува, като училище, като 
читалище, ще гледаме 
да поддържаме чистота-
та в селото. Последният 
мандат малко бяхме за-
немарили това, бившата 

кметица на общината не 
обръщаше внимание на 
нашето село.

Следва на 2 стр.

Г-н Михайов, Вие сте 
за първи мандат кмет на 
с. Септемврийци, какви 
са приоритетите Ви, за 
какво ще работите ? 

Ще работя за подо-
бряване на условията 
в селото. Хората да жи-
веят малко по-добре. 

Основният проблем е 
чистотата. Сега с част 
от жителите на село-
то, които на добровол-
ни начала откликват и 
помагат, чистим.  Друг 
проблем за жителите на 
Септемврийци е през зи-
мата, когато завали сняг 

и навее, пътят е затво-
рен с дни. Хората нямат 
хляб, нямат нищо. Засега 
смятаме със собствени 
усилия и с помощта на 
кооперацията, която е 
в селото да се справим 
с общи усилия с това. 
Трябва да се регулира 
малко скоростта в село-
то, защото автомобили-
те преминават с висока 
скорост  през населеното 

място. Вече ще очакваме 
от общината помощ, за 
да се поставят изкустве-
ни неравности.

В срещите Ви с жи-
телите на селото какви 
желаня и искания са 
отправени към Вас?

Младите жители на 
селото имат желание да 
се създаде клуб, в който 
да се събират.

Следва на 2 стр.

Любовта към живот-
ните и големите сърца 
събират седем човека, 
които преди година и 
половина решават да 
помогнат на града, като 
започнат да отглеждат 
изоставени кучета. Сне-
жана Донева, част от 
управителния съвет на 

„Сдружение в помощ 
Следва на 4 стр.

ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС КАВАРНА 
ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

КМЕТЪТ НА БЪЛГАРЕВО: ЧЕТВЪРТИ МАНДАТ, 
ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ТЕЖЕСТ

БЛАГОМИР СТАНЕВ: ЩЕ 
РАБОТЯ ЗА БЛАГОТО НА 
ВСИЧКИ ХОРА В БЕЛГУН

Благомир Станев, издигнат от Местна коали-
ция ГЕРБ (СДС), избран на първи тур  за четвърти 
мандат кмет на село Белгун.

МИЛЕН МИХАЙЛОВ: ЩЕ РАБОТЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ В СЕПТЕМВРИЙЦИ

Милен Михайлов, издигнат от Местна коали-
ция ГЕРБ (СДС), е избран на първи тур за кмет на 
село Септемврийци. 

ТРИ ОБЕКТА ОТ ОБЩИНА 
КАВАРНА СЕ СЪСТЕЗАВАТ 
ЗА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ 
„ИЗБОРЪТ НА БЪЛГАРИТЕ“ 

Седем души се обединяват да открият втори 
шанс за отхвърлените домашни любимци

ДОБРОВОЛЦИ 
СЪЗДАДОХА ПРИЮТ ЗА 
БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ

Милен Михайлов

Георги Георгиев

Благомир Станев
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Местната комисия за 
борба срещу противооб-
ществените прояви на 
малолетните и непълно-
летните към община Ка-
варна обявява месец но-
ември за “Месец на толе-
рантността и добротата” 
във връзка с 13 ноември 
– Международен ден на 
добротата  и  16 ноември 
– Международен ден на 
толерантността. 

Учениците ще имат 
възможност да изкажат 
благодарност към добър 
и благороден според 
тях човек или просто да 
напишат нещо мило на 
някого, когото уважават и 
мислят, че заслужава да 
бъде поздравен с мила 
дума, стихче, картичка, 

послание. Написаното 
може да е анонимно, но 
може и да е подписано 
с името на подателя. 
Важно е да е посочено  
името  на получателя и 
къде да го намерим, за 
да му  предадем посла-
нието. Получател може 

да е всеки, който 
децата са избрали 
- приятел, родни-
на, учител и др.

За целта на вхо-
да на всяко учи-
лище ще бъдат 
поставени специ-
ално изработени 

кутии за кампанията, в 
които ще събираме ва-
шите послания до края 
на мeсец ноември 2019 г.

На 29 ноември в 14 
часа кутиите ще бъдат 
отворени и посланията 
ще бъдат предадени на 
хората, за които са пред-
назначени.

Всяка дребна промяна, 
която някой прави към 

по-добро, заслужа-
ва да бъде отразена, 
защото тя поражда у 
друг мисълта да по-
стъпи по същия начин. 
Тези постъпки вдъхно-
вяват, те дават вяра и 
пораждат нови идеи.

Правете добро, 
бъдете толерантни, 
пускайте послания. 

Нашата кампания 
продължава до края на 
ноември и каним всички 
да правите добро, да 
споделяте и говорите за 
толерантността с  близки 
и приятели, за да ставаме 
всички все по-добри, 
разбиращи и приемащи 
хора, споделят специа-
листите от Местната ко-
мисия.

Продължение от 1 стр.
за ситуацията, въпреки, 
че са многократно осве-
домявани за случая и са 
запознати, и със снимков 
материал, и с всичко. 
Сега вече сме подготвили 
документацията по Зако-
на за прякото участие на 
гражданите в управле-
нието и се позоваваме на 
този закон, и се надявам, 
че ще има ефект.

За Болата сме все още 
на първата, която беше 
да се извади от защите-
ната зона, но тя си остава 
все още резерват. Трябва 
и да се вкара в Минис-
терството на туризма 
(МТ), да се направят по-
стъпки, за да се регистри-
ра официално като плаж 
и от там нататък вече МТ 
да започне процедура по 
отдаването на концесия - 
дали от областен управи-
тел или  правомощията 
ще бъдат дадени на кме-
та на общината, вече те 
ще решат каква да бъде 
концепцията и кой да го 
стопанисва, дали трето 

лице, дали общината или 
държавата, но това нещо 
няма да стане в рамките 
на половин - една годи-
на. Процедурата е много 
дълга, ние вече почти 
две години го дъвчем 

този проблем и стоим на 
едно място, по разбира-
еми причини, предното 
общинско управление 
влоши ситуацията, но се 
надяваме сега да се слу-
чат нашите намерения.

Болата e проблем не 
само за българевци, но и 
за хората от околността, 
и каварненци също. Оч-

аквате ли подкрепа от 
кмета на община Кава-
рна?

- Да, каузата е обща. 
Би трябвало всички обе-
динено да работим, за-
щото Болата си е лицето 

на община Каварна и е 
редно да работим всички 
в тази посока. Аз не се 
съмнявам изобщо, че с 
кмета Балтаджиева ще 
се сработим. Очаквам 
абсолютна подкрепа, 
защото я познавам от 
15 години като човек и 
знам, и съм убеден, че 
човек като нея държи 

на думата си, което пък 
отделно ми дава кураж и 
сили да работим в посо-
ката, която сме обещали, 
или разговори които сме 
водили  в предизборната 
си кампания, защото ня-

кои обещания са трудно 
изпълними. Има една 
сентенция, която казва : 
„Който обещава много, 
не обещава нищо”, на-
дявам се, това което сме 
договорили като пробле-
ми за разрешаване на 
село Българево, в рамки-
те на 4 години максимал-
но да бъде изпълнено. 

БЪЛГАРЕВО                                                                    
Таньо Божков

В Каварненската община тук най-голямо
е село Българево – самобитно, славно.
На бряг висок опряло е с едното рамо,
а другото се губи сред полето равно.

На прелести и красоти е селото богато – 
със пъпеши прочуто, с даровете морски.
Затуй с летовници е пълно цяло лято -  
обичат Калиакра, Болата, Дълбока.

С природа и история са българевци горди.
Езика, миналото свято помнят, пазят.
Сами срещу дивашки, озверени орди
четирдесет девойки честта си отстояват.

Повела ги най-хубавата – Калиакра –
без страх се хвърлят в страховити бездни.
Назад те не отстъпват нито крачка – 
Смъртта са предпочели във водите ледни.

Бял обелиск проблясва там сега сред здрача
за подвиг величав на живите да спомня.
Да се продава, че в годините на мрака,
така постъпвали чедата ни народни.

От Калиакра в източна посока
са Болата, Русалка, с Яйлата накрая.
Те всички сякаш пратени са в дар от Бога 
и мамят тукашни и гости с приказна омая.

А българевци са и работливи хора – 
строят си къщи каменни, постройки нови,
за селото си винаги с любов говорят,
 за хубавото те са винаги готови.

Читалището продължава да е живо
и славното си име възкресява.
Духът народен, буден, жив, да не унива
и старите, и млади с празници дарява.

С  хора, събори, чествания, фестивали
днес селото прочу се надалеко,
как на площада хиляди са се събрали,
щастливи, с радост са изпълнили сърцето.

Продължение от 1 стр.
Приоритетите са това, 

ще защитаваме интере-
сите на хората в селото. 

Очаквате ли подкрепа 
от новия кмет на общи-
на Каварна?

Абсолютно, г-жа Бал-
таджиева е половин бел-
гунка и тя си е обещала 
доста неща, и смятам, 
че ще ги свърши. Поле-
ка, полека, то не става 
с магическа пръчка, но 
това което ще предпри-
емем заедно, трябва да 
се свърши. 

Продължение от 1 стр.
Това го обмисляме, но 

всичко не става за една 
седмица, впоследствие 
ще се реши и това. Обе-
щал съм да се подобрят 
нещата и ще си изпълня 
думата.

Очаквате ли подкрепа 
от местното ръководство 
на община Каварна?

Очаквам, че ще се 
работи. Смятам че по-
добре ще се работи и 
с общи усилия ще по-
стигнем много добри 
резултати.

НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА И ДОБРОТАТА

Д-р Десислав Тасков – 
медицински управител 
на МБАЛ-Каварна, поло-
жи клетва като народен 
представител от БСП.

Той влиза на мястото 
на проф. Анелия Клиса-
рова, която остана трета 
в надпреварата за кмет 
на Варна и предпочете 
да напусне парламента и 
да е общински съветник.

Управител на болни-
цата в Каварна вече е 

д-р Хамза Велиев, който 
ще изпълнява временно 
длъжността до обявява-
не на конкурс за длъж-
ността. За Радио Варна 
д-р Тасков сподели, че 
общинското здравео-
пазване ще бъде него-
ва кауза и ще настоява 
малките и погранични 
болници като каварнен-
ската да бъдат извадени 
от Търговския регистър, 
за да могат да същест-

вуват и развиват дей-
ност, полезна за хората.
Тези общински болници 
трябва да със статут на 
защитени лечебни за-
ведения, а не търговски 

дружества. Реформи са 
необходими и, когато 
те се извършат, ще има 
промяна в здравеопаз-
ването.

Източник: БНР

Обявление за наложено администра-
тивно наказание –

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона 
за административните нарушения и 
наказания се налага административно 
наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИ-
ЦАНИЕ на непълнолетната  Роса М. за 
нарушение по чл.29, ал.1 от Закона за 
българските лични документи/ЛИЦЕ-
ТО НЕ Е ПОИСКАЛО ИЗДАВАНЕ НА 
ЛИЧНА КАРТА В ЗАКОНОУСТАНО-
ВЕНИЯ СРОК, СЛЕД НАВЪРШВАНЕ 
НА 14 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ./,съ-
гласно Наказателно  постановление 
№283а-527/2019г., издадено от Начал-
ника на РУ – Каварна.

Обявление за наложено администра-
тивно наказание –

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона 
за административните нарушения и 
наказания се налага административно 
наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИ-
ЦАНИЕ на непълнолетната  Анка Й. 
за нарушение на чл.7, ал.1 от Закона за 
българските лични документи/ЛИЦЕТО 
НЕ Е ПОЛОЖИЛО  ДОСТАТЪЧНО 
ГРИЖИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАР-
СКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ/ЛИЧНА 
КАРТА/ И Е ДОПУСНАЛО НЕГОВО-
ТО ИЗГУБВАНЕ/,съгласно Наказател-
но  постановление №283а-537/2019г., 
издадено от Началника на РУ – Каварна.

КМЕТЪТ НА БЪЛГАРЕВО: ЧЕТВЪРТИ 
МАНДАТ, ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ТЕЖЕСТ

БЛАГОМИР СТАНЕВ: 
ЩЕ РАБОТЯ ЗА 
БЛАГОТО НА ВСИЧКИ 
ХОРА В БЕЛГУН

МИЛЕН МИХАЙЛОВ: ЩЕ 
РАБОТЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ 
В СЕПТЕМВРИЙЦИ

НОВ УПРАВИТЕЛ НА БОЛНИЦАТА – Д-Р ТАСКОВ 
ВЕЧЕ Е ДЕПУТАТ

ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС КАВАРНА 
ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
Продължение от 1 стр.

В последната трета 
точка от дневния ред е 
залегнало постоянната 

комисия по „Законност 
и установяване на кон-
фликт на интереси” да 
бъде упълномощена  

да изработи проект на 
Правилник за органи-
зацията и дейността 
на общинския съвет, 

неговите комисии и 
взаимодействието му 
с общинска админи-
страция. 
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Продължение от 1 стр.
допуснати до финалната 
фаза на конкурса и ще 
се борят за призове, са 
близо 100, разпределени 
в 6 професионални кате-
гории, 5 художествени и 
4 специално предназна-
чени за българските об-
щини. Голямата награда 
в категория „Изборът на 
българите“ традиционно 
ще бъде  определена 
сред всички туристически 
обекти, включени  в „100-
те национални туристи-
чески обекта“ и „50-те 
малко познати места“.

За трета поредна годи-
на храм „Св.вмчк Георги” 
в Кавана попада в класа-
цията Годишни награди 
на Министерството на 
туризма в категорията 
„Изборът на българите”. 

Храм „Св.вмчк Георги”  
е построен през 1836 г.с 
доброволните дарения на 
местните жители.  Църква-
та е най-старата запазена 
възрожденска сграда в 
града. Своеобразната ѝ 
архитектура и ценните 
икони я определят като 
уникален паметник на 
културата. Тя е едноко-
рабна, едноабсидна, с 
полуцилиндричен таван.

Храмът е опожарен  по 
време на Каварненското 
въстание през 1877 г.

В края на XIX век, при 
възстановяването на църк-
вата, до северозападния 

ъгъл е пристроена кам-
банарийна кула, а по про-
дължение на западната 
и част от южната стена е 
долепена широка нартика.

От септември 2007 г. 

храмът има нов иконостас 
– истинско произведение 
на изкуството. Той е изра-
ботен от дърворезбаря 
Дончо Дончев. Иконос-
тасът е с размери 6 х 4,5 
m. Колоните и фризовете 
са направени от череша, 
а паната – от орех. 

По решение на мест-
ните власти Свети Георги 
е обявен за покровител 
на Каварна, а 6 май става 
официален празник на 
града.

Припомняме, че храм 
„Св.вмчк Георги” в Кавана 
спечели почетното трето 
място в класацията на 
вторите и третите Годиш-
ни награди на Минис-
терството на туризма в 
категорията „Изборът на 
българите”, през 2017 и 

2018 година. Той е един-
ственият храм в България, 
класирал се сред първите 
десет обекта.

Следващият обект в кла-
сацията е археологиче-

ски резерват „Калиакра“ 
Крепостта е обявена за 
архитектурен паметник 
на културата с национално 
значение в бр. 73 на Дър-
жавен вестник от 1967 г. В 
една от пещерите на нос 
Калиакра е уреден музей, 
където могат да се видят 
много археологически 
находки, открити при раз-
копки в резервата. Сред 

най-атрактивните експо-
нати е макет на древната 
крепост, който демон-
стрира как е изглеждала 
в миналото.

И не на последно мяс-
то в „Изборът на бълга-
рите“ попада Историче-
ският музей в Каварна. 
Той получава статут на 
държавен музей през 
1971 г. Първоначално се 
помещава в сградата на 
читалището в центъра 
на града. През 1974 г. 
Иван Рафаилов събира 
малка археологическа 
колекция. Тя е прибрана в 
седалището на местното 
туристическо дружество 

„Калиакра“. По-късно 
през 1984 г. е създаден 
и етнографски комплекс, 
открит за посетители през 
същата година. През 2003 
г. музеят е преместен в 
нова сграда, построена 
специално за тази цел. 
Той разполага с малка 
експозиционна площ, 
на която са представени 
най-атрактивните наход-

ки от района на Каварна. 
През 2007 г. музеят се 
сдобива с нова сграда, 
в която има зала за вре-
менни изложби и през 
следващата година са 
представени най-новите 
резултати от археологи-
ческите проучвания на 
крепостта Калиакра. Цен-
тралната му експозиция 
проследява историята 
на града от V–VI век до 
1940 г. В нея са изло-
жени предмети, които 
отразяват културата на 
племената и народите, 
населявали Добруджа. 
Музеят представя също 
така най-големия старо-
български керамичен 
център в Европа, разкрит 
край с. Топола. Тук могат 
да се видят и съкровища 
от антични, византийски, 
венециански и западноев-
ропейски монети, илюс-
триращи икономическите 
и политически контакти на 
Карвунското княжество с 
Черноморския и Среди-
земноморския свят.

Историческия музей 
- град Каварна има ня-
колко филиали и музей-
ни обекти: Етнографски 
комплекс; Експозиция 
Добруджа и морето; Ме-
мориал на руските воини 
- костница; Музей при 
Природен и археологиче-
ски резерват „Калиакра“; 
Национален археологи-
чески резерват „Яйлата“.

На 9-ти ноември тази 
година отбелязахме 139 
години от рождението 
на големия български 
писател Йордан Йовков. 
По този повод в библи-
отеката при НЧ „Съгла-
сие-1890” – гр. Каварна 
гостуваха учениците от 
5.А клас при ОУ „Йордан 

Йовков”, както и техните 
учители – Мая Недялкова 
и Галя Лазарова.

Децата ни „пренесоха” 
в Йовковото време, про-
читайки подробни и ин-
тересни факти от живота 
и делото на твореца. При-
помнихме си за неговата 
учителска и писателска 

дейност в Добруджа, за 
войните, в които е участ-
вал, за хората, които е 
срещал, за семейството 
и дъщеря му.

Петокласниците про-
четоха още и любопитни 
цитати от емблематич-

ни Йовкови произведе-
ния, както и разказите 
„Албена”, „Българка” и 
„Шибил”, както и едно 
стихотворение на автора, 
написано в ранните му 
творчески години.

Накрая проведохме 

кратка импровизира-
на дискусия по тема-
та. Всички стигнахме до 
заключението, че пи-

сателят е бил наричан 
„Мълчаливецът” и че 
основните теми и моти-
ви в творчеството му са 
свързани с негативното 
отношение към войната, 
с родолюбието,  доброта-
та, надеждата и състра-
данието.

Благодарим на г-жа 
Недялкова и г-жа Лаза-
рова за този интересен и 
поучителен открит урок, 
който ни представиха. 
Благодарности и към 
децата, които четоха с 
огромно желание и енту-
сиазъм. До нови срещи!

НЧ

ÂÑÅÊÈ 
ÌÅÑÅÖ

ÇÀ ÅÆÅÄÍÅÂÅÍ È ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÍ
ÏÅ×ÀÒ ÇÀ 2020 ÃÎÄÈÍÀ

В навечерието на Ко-
ледните пости учени-
ците от 4 „б” клас при 
СУ „Стефан Караджа“ в 
град Каварна изготвиха 
дневници за добрини. В 
тях те ще вписват всеки 
ден по едно добро дело, 
което са извършили. И 
така до Коледа.

„С това малчуганите  
поставиха началото на 
Световната седмица на 
предприемачеството, 
която за тях ще продъл-
жи по-дълго”, сподели 

техният преподавател 
Албена Алексиева.

Самата седмица е обя-
вена за дните от 18 до 22 
ноември 2019 година. 
Във всеки от учебни-
те дни до 22 ноември 
четвъртокласниците ще 
организират събития, в 
които ще демонстрират 
силата на своя предприе-
мачески дух и желанието 
за промяна към добро в 
мисленето и в отношени-
ята между хората.

Калояна Донева

ДНЕВНИЦИ НА ДОБРОТАТА ЩЕ 
ВОДЯТ КАВАРНЕНСКИ ДЕЦА  
ЗА СВОИТЕ БЛАГОРОДНИ ДЕЛА

ТРИ ОБЕКТА ОТ ОБЩИНА КАВАРНА СЕ СЪСТЕЗАВАТ 
ЗА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ „ИЗБОРЪТ НА БЪЛГАРИТЕ“ 

139 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА ЙОРДАН ЙОВКОВ
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Продължение от 1 стр.
на бездомните животни 
за Каварна”, разказва за 
началото на дейността. 

„Решихме да помог-
нем на града, защото 
хората започнаха да  из-
хвърлят много кучета - в 
кашончета, в торбички, 
заразени, блъснати от 
коли. Решихме да няма 
скитащи - крастави сме 
събирали, всякакви, пъл-
ни с бълхи, кърлежи, по 
градинки, по площадки, 
където децата играят. Аз 
не искам също да има 
скитащи кучета, но не ис-
кам да бъдат и убивани, 
да бъдат тровени, защо-
то имаше и такъв случай 
на натровени животни, 
умират, агонизират, де-
цата гледат...”, разказва 
Донева.

Отначало доброволци-
те са обмисляли вариант 
да наемат стара необита-
ема къща в града, където 
да отглеждат изоставе-
ни животни, но заради 
шума и това, че ще се на-
мират в жилищен район, 
където ще се пречи на хо-
рата се отказват и търсят 
съдействие от общината 
за подходящ терен. От 
бившия председател на 
ОбС – Каварна Красимир 
Кръстев разбират, че има 
подходящи терени, които 

могат да ползват. Кметът 
на общината тогава – 
Нина Ставрева, им пре-
доставя място, където да 
започнат своята дейност. 
„Дадоха ни едно място, 
което ние си го загради-
хме, обявихме публично, 
регистрирахме сдруже-
ние с нестопанска цел: 
„Сдружение в помощ 
на бездомните животни 
за Каварна”. Имаме си 
адвокат, счетоводител, 
всичко при нас е про-
зрачно.”, разкри Донева. 
След време, обаче тере-
нът се продава и се нала-
га да се преместят, заед-
но с животните на друго 
място. Новият терен е 
голям около 300 кв.м., в 
промишлената зона на 
града е и не пречи на ни-
кого. В момента там има 
30 кучета, а издръжката 

за тях е от дарители. 
„Обявихме го чрез со-

циалните мрежи, те са 
много такива НПО за 
животните в България, 
които отклихнаха и за-
почнаха да ни пращат 
пари. Хората даряват, 
имаме кутии, в магазини 
и фризьорски салони, 
дават хората. От Каварна 
има много хора, които 
даряват и помагат. Има-
ме и доброволци, които 
идват. Много ни пома-
га немското съсловие в 
Каварна, една немска 

пенсионерка, Петра, коя-
то има много приятели 
в околните села, които 
също ни помагат. Преди 
дни един нейн приятел, 
който дойде за седмица 
в България, видя наши-
те кучета и реши да ни 
купи сградата, понеже 
се продаваше от  НАП, но 
земята е общинска. Вече 
е купено, наша собстве-
ност е, минахме търг, 
решихме малко да си го 
пооправим, залепихме 
теракот. Закупихме си 
ограда, заградихме, на-
правихме го. Фирми ни 
дариха палети, чакъл, за 
да можем да застелим, 
защото то беше една гола 
пръст, кал, мизерия. Ку-
четата нямаше как да ги 
оставим така. Къщичките 
също са дарение, една 
германка купи една, дру-

га – следващата, а оста-
налите - ние. В момента 
има над 10, като едно 
момиче от Каварна ни 
подари по-голяма къ-
щичка, четворка. Напра-
вихме го много  уютно. 
Сградата в приюта е от 
4 стаи. На нас ни трябва-
ше такова помещение и 
за ветеринарния лекар, 
който ни посещава. Д-р 
Николинка Кирова идва 
винаги, когато се оба-
дим, независимо дали е 
събота или неделя – от-
зовава се и за болни, и 

за прибрани от улицата. 
Всичките ни кучета са 
кастрирани, с поставени 
ваксини за бяс, гана и 
паравироза, не вкарваме 
куче, което не е ваксини-
рано и обезопаразитено. 
Годишна ваксина и пас-
порт, всичко имат. Има-
ме и много осиновени 
кучета, може би са над 50 
вече. Осиновителите са 
и от България, и от чуж-
бина, но за там е малко 
по-трудно - документа-
цията и изискванията 
са много големи. За да 
изкараме едно куче зад 
граница ни струва около 
400 лв. Сега подготвя-
ме за чужбина още три, 
едно за Финландия и две 
за Германия”, разказва 
Донева. Доброволците 
общуват с осиновители-
те по интернет, където 

представят снимки от ал-
бума на кучетата, когато 
бъдат харесани и получат 
положителен отговор от 
осиновителите, оформят 
документите за осино-
вяване. 

 Сдружението откликва 
на всички сигнали от хо-
рата за агресивни кучета.  
„Скоро прибрахме една 
каракачанка, за която 
имаше четири сигнала. 
Обадихме се в приюта в 
Добрич, но отказаха да 
я вземат. Единственият 
вариант за тях беше да 
се евтанизира, здраво 
куче! Нашият вариант е 
да се грижим за тях, не 
да ги убиваме, решихме 
да пробваме, да я со-
циализираме, но още не 
можем да се доближим 
до нея. Сега стана малко 
по-добра, започнахме 

да й говорим, искаме да 
я приобщим, за да може 
да я дадем на някой, 
защото търсят каракачан-
ки, тя е чистокръвна, ху-
бава”, разкрива Донева. 

През седмицата живот-
ните се хранят с гранули, 
а в събота и неделя до-
броволците се редуват 
и готвят за тях. „Никаква 
подкрепа нямаме от об-
щината. Разбрахме, че 
собствениците заплащат 
годишна такса от 10 лв., 
че има заделени пари и 
от бюджета, но с нищо не 
ни помагат. Ние не иска-
ме пари да ни дават, ис-
каме примерно годишно 
за 1000 лв. да ни закупят 
храна. Това са 100 чувала 
по 10 лева. Ние ги купу-
ваме на едро”, допълва 
доброволецът. Месеч-
но, кучетата изяждат по 
30-35 чувала гранули, а 
фирми даряват и браку-
ван хляб за животните. 

Въпреки, че непрекъс-
нато идват нови живот-
ни, капацитета на сдру-
жението за отглеждане 
на кучета е за 25-30 че-
тириноги. „Ако осино-
ваят едно-две, веднага 
взимаме на тяхно място 
други,  не оставаме с 
намален капацитет. В 
града има още много 
кучета, но преблемът не 
е в бездомните, а в  до-
машните. Това бездом-

ното което е, то идва от 
дворовете. Взел си куче, 
не си го кастрирал, то 
създава потомство. Едно 
женско куче ражда два 
пъти в годината, по 6-7. 
Няма какво да ги прави 
човека и ги хвърля по 
стадиони, контейнери, 
на края на града, пълзят, 
коли ги убиват, от там 
започват и заразите, те 
не са и лекувани. Това е 
проблемът.” За да се спре 
тази порочна практика, 
доброволците предла-
гат регистър на всички 
домашни кучета. „Трябва 
всеки човек да си регис-
трира кучето. Ако искаш 
да го кастрираш, няма да 
плащаш данък -  ако не 
искаш, плати си налога, 
който е 10 лв. на година, 
да се знае колко домаш-
ни кучета има в Каварна. 

Трябва и да се чипират, 
но въпреки, че има та-
къв закон, много малко 
стопни са го направили. В 
чипа се слагат данните на 
собственика, защото ко-
гато го изхвърлят и вече 
е на улицата, ако има чип 

виждаш, кой е стопани-
нът, ако няма чип, значи 
собственик е общината. 
Хората трябва да проме-
нят съзнанието си. Много 
е трудно, но постепен-
но може да стане. Има 
мобилни групи, които 
извършват безплатна 
кастрация, но ние няма-
ме право да ги извикаме, 
трябва общината. Сега 
наскоро бяха във Варна. 
Там горе - долу нещата са 
овладени. Опитвали сме 
се да говорим с община-
та, обещават ни и до там. 
Просто никаква помощ. 
Това е решението, регис-
тър за всички кучета, кас-
трация на всички кучета”, 
коментира Донева.

След като вече сдру-
жението е собственик 
на сградата в която се  
отглеждат животните, 

мечтата на добровол-
ците е приютът да бъде 
разширен още малко. 
„Това, което ни е нужно е 
да поискаме от общината 
да сключим договор за 
поне 10 години за това 
място, защото теренът е 

общински и защото има-
ше един период, в който 
ни местеха няколко пъти 
с животните. Декември 
месец в студа сме мести-
ли чакъли, кучета, огра-
ди. Искаме да имаме 
договор с общината, за 
да имаме някаква сигур-
ност, за да можем да про-
дължаваме да събираме 
кучета, да продължим 
да осиновяваме куче-
та и да продължим да 
се грижим за кучетата” 
Доброволците чувстват 
удовлетворение, когато 
са сред животните, те се 
радват, скачат, и ги даря-
ват с благодарност. 

Милосърдието на хо-
рата от Каварна е от из-
ключителна помощ за 
местната организация. 
Последният пример за 
това е събирането на 
стари плочки, останали 
от ремонти, за да може 
да се покрие пода на по-
мещението, на което са 
се отзовали много хора. 
В момента, организация-
та се нуждае и от стари 
килими, и стари одеа-
ла, а всеки гражданин, 
който обича животните 
може да помогне и със 
средства за закупуване 
на храна. 

„Добродушни са хора-
та, много са милосърдни 
и учудващо много хора 
обичат животните. Те 
са общински животни, 
те са наши. Благодарим 

на всички хора от града, 
които безрезервно ни 
повярваха, които безре-
зервно ни помагат и да-
ряват, защото без тях ние 
не можем да продъл-
жим”, казва заключение 
Снежана Донева. 

Седем души се обединяват да открият втори шанс за отхвърлените домашни любимци

ДОБРОВОЛЦИ СЪЗДАДОХА ПРИЮТ ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ

Снежана Донева


