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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

Кметът на община Ка-
варна Елена Балтаджиева 
присъства на откриването 
на обновеното крило на 
Вътрешно отделение в 
многопрофилната болни-
ца. Придружена от бив-
шия управител на общин-
ското лечебно заведение 
д-р Десислав Тасков и 
новия му ръководител 
д-р Хамза Велиев, тя ра-
згледа новия облик на 
болничните стаи.  

Извършен е пълен ре-
монт на три стаи със са-
нитарните възли към тях, 
манипулационната и две 

общи тоалетни. Обнове-
ни са електрическата и  
ВиК-инсталациите, на-
правена е нова мазил-
ка на стените и тавана, 
подменени са подовите 
настилки и вместо ба-
латум сега е поставен 
теракот, санитарните по-
мещения са с нов фаянс. 
Монтирани са нови осве-
тителни тела и контакти, 
както и нови енергос-
пестяващи радиатори. 
Средствата за ремонта в 
размер на над 60 хил. лв 
са осигурени от община 
Каварна.

„Възхитена съм от ра-
ботата която е свърше-
на, наистина вече хората 
могат да се лекуват в 
човешки условия. Заслу-
гата всъщност не е моя, 
предполагам д-р Тасков и 
предният кмет са иниции-
рали дейността, но за мен 
има финал. В момента хо-
рата ще бъдат по-добре 
лекувани, а и самите спе-
циалисти, предполагам и 
за тях е много по-лесно 
да работят, както и пер-
соналът да си поддържа 
отделението. Да се на-
дяваме, че ще имаме 

повече такива дейности, 
най-вече в болницата, но 
и на други места в общи-
ната, от които хората ще 
могат да се възползват 
пряко”, коментира кметът 
Елена Балтаджиева.  

Новият временен уп-
равител на болничното 
заведение д-р Хамза Ве-
лиев сподели, че се радва 

на ремонта в общинската 
болница. „Както видяхте: 
просторни, хубави стаи, 
чисти и светли! Ще бъде 
много по-удобно и уютно 
на всички пациенти, които 
идват и съответно няма да 
ни напуснат, защото целта 
е да се лекуват при нас”, 
подчерта д-р Велиев.

Следва на 2 стр.

Всеки понеделник от 
13:00 часа до 19:00 часа 
кметът на община Кава-
рна Елена Балтаджиева 
ще приема граждани в 
кабинета си, в сградата 
на Община Каварна. 
Срещите й в село Бъл-

гарево ще се провеж-
дат веднъж месечно от 
15:00 часа до 17:00 часа. 
Всеки гражданин, же-
лаещ да посети прием-
ната на кмета може да 
се запише на телефон: 
0570/8 18 18.

73 000 туристи са посе-
тили и отседнали в общи-
на Каварна от началото 
на годината до края на 

октомври. В сравнение 
със същия период на м.г, 
те са с близо 16 000 пове-
че. Реализираните от тях 

нощувки надхвърлят 276 
000, съобщават от мест-
ната администрация. 

Следва на 4 стр.

В един от послените 
топли и слънчеви дни на 
отминаващата година 
разговаряхме с местните 
рибари, които намират 
време и слизат на буната 
под нос Чиракман, за да 
се отдадат на любимото 
си хоби. 

Енчо Желев от Каварна 
споделя, че на въдица 
освен заргана и попче-
та друго няма. Заргана 
хваща на ем от червеи, 
които купува, а уловът 
е различен всеки ден 
– веднъж 5-6 бройки, а 
друг път може и над 20 
да хване. За попчетата 
казва, че се хващат на 
ем от мида или скарида. 
Докато е прясна още зар-
ганата, я слага на скарата 
и я консумира с бира. Же-
лев споделя, че за него 
годината е била добра и 
фризерът е пълен с риба. 

През тази година риба-
рите са извадили малко 
сафрид и казват, че не е 
като други години. „Тази 
година е зле, нито саф-
рид има, нито чернокоп”, 
споделя Стоян Стоянов, 
който влиза и в морето 
с малка лодка да лови 
риба пред Калиакра, Ру-

салка и  Яйлата. 
Назип Чакър риболува 

основно от буната пред 
Чиракман и споделя, че 
слиза на морето когато 
има време. Хвърля въ-
дица за зарган и казва, 
че най-вкусна тази риба 
става на чироз. Въдича-

рите се надяват до края 
на годината да има още 
хубави дни за риболов. 

Рибарите в Каварна, 
които хвърлят мрежи са 
недоволни, че през тази 
есен няма нито черно-
коп, нито кефал. Сафрид 
и чернокоп вадели само 
на „пръчка”, а мрежи-
те са празни. Морските 
вълци споделят, че тази 
година е много слаба 
и за първи път не са си 
заделили сафрид във 
фризерите. Причината за 
слабия сезон те отдават 
на топлата морска вода, 
която съвсем до скоро е 
била  20 градуса, а в този 
период на годината тряб-
ва да по-студена. 

При хубаво време в  
морето на север от Ка-
варна риболуват над 30 
кораба, от Варна, Балчик 
и Каварна.

Следва на 4 стр.

КМЕТЪТ ЕЛЕНА 
БАЛТАДЖИЕВА 
ОБЯВИ ПРИЕМНИ ДНИ 

НАД 21 % РЪСТ НА ТУРИСТИТЕ 
В ОБЩИНА КАВАРНА 

В НАВЕЧЕРИЕТО 
НА НИКУЛДЕН

ОФИЦИАЛНО ОТКРИХА ОБНОВЕНОТО 
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ НА 
БОЛНИЦАТА В КАВАРНА
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Туристическият данък 
да се повиши до 3 лева 
за нощувка на човек в 
местата за настаняване 
с най-висока категория 
- пет звезди, предлага 
местната администра-
ция. В хотелските бази 
с една до четири звезди 
данъкът ще се повиши 
до 0.60-2.00 лева. Това 
предвижда проект за из-
менение на общинската 
наредба за местните да-
нъци, такси и цени на ус-
луги, който е предложен 
за обществено обсъжда-
не. В община Каварна са 
категоризирани 553 мес-
та за настаняване с общ 
капацитет 5824 легла. 
Досега туристическият 
данък в общината беше 
от 30 до 80 ст. за нощув-
ка на човек, сочен, като 
най-ниският за областта. 
Събраният финансов ре-
сурс от началото на тази 
година достига близо 166 
000 лева. Целта на пред-
виденото увеличение е 
в изпълнение на общин-
ската програма за раз-
витие на туризма през 
2020 г. – за поддържане 
и изграждане на инфра-
структура и реклама на 

туристическия продукт 
на общината. 

Средствата за чистота 
ще се вдигнат значител-
но. Планираните разходи 
по план - сметката за 
твърдите битови отпа-
дъци за 2020 г. са близо  
2 328 000 лева или с над 
31 на сто повече спрямо 
т.г, в която общината 
разполага с ресурс от 1 
600 000 лева. Основното 
перо в повишаването е 
нарастването на отчисле-
нията по Закона за упра-

вление на отпадъците 
от 57 лева за всеки тон 
депониран отпадък на 
95 лева догодина. Само 
тук се формира разход 
от около 300 000 лева. За 

рекултивация на старото 
депо са предвидени 67 
000 лева.

662 000 лева са пред-
видени за събиране, 
транспортиране на смет-

та и за нови съдове за от-
падъци. В план-сметката 
са включени средствата, 
необходими за услугата 
по обработката на би-
товите отпадъци в Пре-
товарна станция Балчик 
и Регионалното депо - 
Стожер. Те формират над 
49 на сто от разходите 
за чистота или 1 143 000 
лева. За почистване на 
уличните платна, площа-

дите, алеите, парковете и 
други територии от насе-
лените места, предназ-
начени за обществено 
ползване, предвидените 
средства са в размер на 
522 000 лева. Увеличе-
нието на разходите за 
поддържане чистотата 
там през 2020 г. се дъл-
жи на издръжката на 
Общинско предприятие 
„Чиракман“, във връзка 

с увеличаването на ми-
нималната работна за-
плата и за закупуване на 
техника и инструменти за 
поддържане на зелените 
площи в парковете и гра-
динките. 

Община Каварна въз-
намерява да увеличи и 
данъка върху моторните 
превозни средства с 10 
на сто в двата основни 
компонента – екологи-

чен и имуществен. Еко-
логичният компонент 
във формулата, с която 
се определя този налог 
от началато на 2019 г., 
в община Каварна е с 
най-ниски стойности, 
което не води до жела-
ния ефект за опазване на 
околната среда. Пред-
лага се коефициентът 
да бъде от 1.21 за авто-
мобили без екологична 

категория и с Евро-1 и 
2 до 0.44 лева за Евро-6 
и по-висока категория. 
Според мощността на 
двигателя до 55 kW ще 
се начислява по 0.44 
лева за киловат. За дви-
гатели с мощност над 
245 kW ще се дължи по 
2.58 лева за киловат, 
според предвижданите 
промени.

Планираните приходи 
от данъка върху мотор-
ните превозни средства 
за настоящата година са 
в размер на близо 586 
000 лева, като досега 
са събрани около 440 
000 лева, посочват от 
общината. През новата 
данъчна година ще се на-
блегне на събираемостта 
на всички видове местни 
такси и налози. 

Проектът за изменение 
на общинската наред-
ба за местните данъци, 
такси и цени на услуги, е 
публикуван на интернет 
страницата на общината 
за обществено обсъжда-
не. Очакват се мнения и 
предложенвия на граж-
дани и заинтересовани 
институции до 22 де-
кември.

ОБЩИНА КАВАРНА ПРЕДЛАГА НА ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА  3 МЕСТНИ НАЛОГА

Вече като народен 
представител, за какво 
ще работите и какво ис-
кате да се промени в до-
сегашната политика към 
болничните заведения?

Всичко това за което 
говорим вече 3 годи-
ни, просто по-сериозен 
ангажимент от страна 
на държавата към от-
далечените болници, 
към малките общински 
болници, пограничните 
болници, които не са рав-
нопоставени с тези които 
са в големите градове, за 
да могат да продължат 
да съществуват. Винаги 
става въпрос за финан-
сови средства, да се уве-

личат тези, които реално 
болницата заслужава да 
получава, за да я пазим 
и да я има. Най-важното 
е дадем възможност на 
колегите да работят спо-
койно, а от друга страна 

да помогнем и на па-
циентите да бъдат по-
добре лекувани. За това 
ни трябва вече и апарату-
ра, компютърни томогра-

фи, всичко от което имат 
нужда отделенията. Това 
е един огромен проблем 
навсякъде. 

Гордея се, че вече не-
врология, детско отде-
ление преди няколко 

години, вътрешно отде-
ление в МБАЛ - Каварна, 
изглеждат така добре. 
Нашата болница става 
все по-хубава и наистина 
е като една кукла. Сега 
въпросът е да си вър-
шим работата спокойно 
и пациентите да знаят, 
че когато се налага ние 
можем да им помогнем. 

Започнаха преговори 
по новия рамков дого-
вор, какви са очаква-
нията Ви?

Очакванията са добри. 
Това което се прави е да 
се увеличи цената на 
клиничните пътеки, по 
които работят именно 
тези болници, които са 
първо ниво на компе-
тентност. Подчертавам, 
че те не са равнопоста-
вени с останалите, за-
щото това което се дава 
повече, преди беше за 
големите университет-
ски  и областни болни-

ци, а реално общински-
те нямаха увеличения. 
И втората ми идея е 
финансирането, което 
получаваме от държа-
вата за отдалеченост, за 
труднодостъпност и за 
други дейности, наисти-
на да се увеличи. Целта 
е този болничен субект, 
каквато е Многопрофил-
ната общинска болница, 
да бъде на едно ниво с 
другите болници, които 
се намират в големите 
градове, не говорим за 
университетските, вто-
ро и трето ниво, които 
разчитат на най-високо 
специализираната дей-
ност. Да не забравяме, 
че през тази болница 
минават над 2000 чо-
века, жители на нашата 
община и на община 
Шабла, която също тряб-
ва да има ангажимент 
към тази болница. Над 
2000 души разчитат на 
това здравеопазване, а 
реално тези болници, 
по- труднодостъпни об-
служват  близо  2 млн. 
души, тоест за да ги спа-
сим трябват усилия, а не 
само говорене. Така че, 
това е моята задача, като 
народен представител, 
наистина да настоявам 
за по-справедливо фи-
нансиране и смятам, че 
когато доводите са раз-
умни, добре аргументи-
рани, нещата се случват 
и има чуваемост. 

Продължение от 1 стр.
„Това е един ангажи-

мент за всяка управа на 
една община, защото 
по-социална дейност от 
това да съществува Мно-

гопрофилна болница в 
твоята община – няма”, 
сподели д-р Десислав 
Тасков. „Труден ангажи-
мент, но напълно смя-
там, че ще се справи и 
д-р Велиев. Той е чо-
век, който наистина знае 
всичко, тоест имаме една 
системност в мисленето, 
в отношенията, и правим 

всичко възможно да я 
има тази болница, да 
може да съществува, и 
да бъдат обгрижвани па-
циенти, а когато имаме и 
по-добри условия е мно-

го добре. Не става въпрос 
да сме като хотел със 
звезди, но става въпрос, 
че когато пациентът бъде 
лекуван в болничното 
заведение, той трябва 
да се чувства като чо-
век, а не като социално 
слаб, тоест да има нор-
мални условия: чисто, 
спретнато, топло, уютно, 
със санитарните му въз-
можности. И ние да си 
свършим вече работата 
като лекари, максимал-
но бързо да излекуваме 
пациента, но той да бъде 

поставен в една нормал-
на среда на живот. Много 
се радвам, че  това се 
случва. А аз обещавам 
да помагам. Искам да 
кажа, че община Каварна 
и особено колективът на 
болницата ще имат един 
приятел, който наистина 
ще помага да се случват 
нещата, а има с какво да 
се помогне.” 

Д-Р ТАСКОВ: ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ ТРЯБВА ДА СА РАВНИ 
НА ОСТАНАЛИТЕ МНОГОПРОФИЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ОФИЦИАЛНО ОТКРИХА ОБНОВЕНОТО ВЪТРЕШНО
ОТДЕЛЕНИЕ НА БОЛНИЦАТА В КАВАРНА
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ÂÑÅÊÈ 
ÌÅÑÅÖ

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

За четвърта поредна 
година в навечерието 
на Андреевден, семей-
ство от Каварна с двама 
именици – баща и син, 
гостува на Детска ясла 
„Щастливо детство”. За 
първи път отбелязват съ-
местно празника когато 
малкият Андрей е на 2 

години. Двамата Андрее-
вци с обща фамилия  
Еневи бяха поздравени 
от малките възпитаници 
на яслата, които  пре-
създадоха характерните 
народни обичаи. 

От  Андреевден ната-
тък денят започва да рас-
те колкото грахово зърно. 
Затова на трапезата има 

варива. Вярва се още, че 
светецът прогонва зима-
та и дългите нощи. По 
българското Черноморие 
той е почитан наравно 
със Свети Никола като 
повелител на бурите, а 
в Северна България на 
този ден празнуват в 
чест на мечките, като се 

вярва, че Свети Андрей е 
техен господар. Според 
народното предание све-
тецът победил мечката, 
впрегнал я в рало и изо-
рал земята. За празника 
се варят боб, царевица, 
леща, като на сутринта се 
хвърлят през комина, за 
да има храна за мечките, 
които слизат от гората. 

„Това е един прекрасен 
празник, на който наши-
те деца пеят, танцуват и 
поздравяват. Андреев-
ден се превърна в тради-

ция за нас, защото мал-
кият и големият Андрей 
са наши възпитаници, а 
това събиране е с благот-

ворително-възпитателна 
цел. Всяка година те ни 
носят подаръци. Тази го-
дина един прекрасен го-
лям телевизор, а ние сме 

обещали да направим 
един малък киносалон, 
за най-маките деца на 
Каварна и ще си изпъл-

ним обещанието. Тук 
ще могат ежеседмично 
да гледат любимите си 
детски филмчета. Както 
знаете „Ръката която да-
рява, никога не обедня-
ва” и малкият Андрей от 
малък, ще бъде възпитан 
в благотворителност”, 
сподели директорът на 
Детска ясла „Щастливо 
детство”, Валентина Ге-
оргиева. Тя пожела на 
имениците да са здра-
ви и щастливи. „Бащата 
има много медали тази 
година от колоездене, 

от тенис, искаме да му 
пожелаем занапред да 
има още повече пости-

жения”, с усмивка доба-
ви Георгиева.  

Андрей Енев на свой 
ред сподели радостта си: 
„За мен винаги е било 

удоволствие да идвам 
в тази детска ясла, за 

децата също. Искам да 
им дам пример вина-
ги да се сещат от къде 
са тръгнали, да виждат 
първите стъпки на мал-
ките деца, да им помагат 
и да им дават пример. 
Искам да благодаря и 
на целия екип на ясла-
та, че запазват българ-
ските традиции, това е 
много хубаво, най-вече 
за подрастващите. На 
именниците пожелавам 
преди всичко здраве!”. 
С Андреевден в ясла 
„Щастливо детство” за-
почват тържествата за 
коледните празници. 

13 пожара са гасили в 
предходния отоплителен 
сезон 2018/2019 огне-
борците от Каварна, като 
12 от тях са в коминни 
тела. Основните препо-
ръки преди началото на 
новия е да се поддържат 
отоплителните уреди, да 
се прави задължителната 
профилактика, както и 
навременно почистване 
на комините, съветват от 
пожарната служба.  „Да 
не се гори мокра дърве-
сина, защото тогава се 
получава едно вещество, 
креозот, изключително 
горимо, лесно запалимо, 

което е причина за по-
жари в комините. От там 
могат да прераснат и в 
жилището, ако има пук-
натини в димоотвода”, 

отбелязва началникът на 
районната противопо-
жарна служба гл.инспек-
тор Олег Трайчев. 

„В зависимост от въз-
никналия пожар, от сте-
пентта му на разрастване 
и разпространение е има-
ло и по-сериозни случаи. 

Адекватното реагиране е 
много важно. По-големи-
ят проблем е по селата, 
тъй като разстоянието 
до тях е по-голямо, ако 
има обилен снеговалеж 
достъпът е затруднен, а 
от там вече и времето за 
реакция се увеличава, 
което е достатъчно за раз-
пространение на пожара, 
който може да се стане 
сериозен, и да нанесе ма-
териални щети”, комен-
тира шефа на пожарната. 

Пожарната служба в 
Каварна разполага с два 
автомобила, многофунк-
ционално, високопроходи-

мо УТВ и спасителна лодка.
През тази година при-

ключи конкурсът за сво-
бодното място по линия 
на оперативната дейност 

в службата. През 2020 
година предстои да бъде 
назначен кандидатът, ко-
муто предстои обучение. 
„Това е една надежда 
за нас, по линия на опе-
ративната дейност ще 
запълним щата на 100%. 
По другото направление 
- превенции и контрол 
щатът е запълнен минала-
та година, нещата вървят 
оптимистично. Проблем-
ни остават сградата и 
личните предпазни сред-
ства на служителите. Все 
още нямаме достатъчно 
топлозащитно облекло, 
това включва каски, ръ-

кавици, спасителни ко-
лани, специални ботуши 
за такава среда. Сградата 
не само, че продължава 
да се амортизира, ами 

и отоплението е изклю-
чително, изключително 
трудно. Зимният период 
е най-тежък, тъй като е 
само на ток, нямаме друг 
вид отопление, само ло-
кални уреди, климатици, 
които не вършат работа, 
ако температурата пад-
не под 5 градуса. Освен 
това има  има изискване 
в гаражните клетки да се 
поддържа температура 
от минимум + 5 градуса, 
за да не замръзва водата 
в пожарните автомобили. 
Надяваме се в най-скоро 
време да започне про-
цедура за проектиране, 

а в последствие и за из-
граждане на нова сграда, 
когато има начало има 
и решение”, коментира 
Трайчев.

На 2 декември стар-
тира предоставянето 
на услугата топъл обяд 
на одобрените потре-
бители по Оперативна 
програма за храни и/
или основно материално 
подпомагане, Фонд за 
европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се 
лица, Операция тип 3: 
”Осигуряване на топъл 
обяд - 2016-2020”.

Храната ще се приготвя 
в Домашния социален 
патронаж и ще се пре-
доставя в определените 
за целта места, както 
следва: Домашен социа-
лен патронаж - на ул. „Г. 
С. Раковски” №13  в кв. 
„Хаджи Димитър“ и в 
селата Българево,  Било,  
Белгун,  Видно, Врани-
но, Могилище, Свети 
Никола,  Хаджи Дими-
тър,  Раковски,  Селце, 
Септемврийци и  Камен 
бряг. Одобрените по-
требители ще могат да 
получат своя топъл обяд 
всеки делничен ден, от  
11 до 13:30 часа. Пре-

доставянето на услугата 
е с продължителност до 
29.02.2020 г.

В с е к и  п о т р е б и тел 
може да се информира 
дали е одобрен на сайта 
на община Каварна от 
списъците изнесени на 
партера на общинската 
администрация , както и 
в стая 312, ет. 2.  Одобре-
ните представители на 
целевите групи съгласно 
чл.5 от Наредба № РД-07-
1 от 04.04.2016 г. за реда 
и условията за определя-
не на целевите групи по 
ОПХ ще получават без-
възмездно топъл обяд, 
включващ супа, основно 
ястие и хляб в работните 
дни на всеки месец, а 
при реализирани иконо-
мии ще се предоставя и 
десерт.

Проект „Топъл обяд 
Каварна – 2016 г.” е на 
стойност  256 940, 05 лв. 
за срок от 15 месеца в 
рамките на 301 работни 
дни и ще подпомогне 
200 представители на 
целевите групи.

БАЩА И СИН ИМЕНИЦИ ПРАЗНУВАТ ЗАЕДНО АНДРЕЕВДЕН 
С ПОДАРЪЦИ ЗА ДЕТСКА ЯСЛА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”

ЗАПОЧНА ПРЕДОСТАВЯНЕТО 
НА ТОПЪЛ ОБЯД  
НА 200 НУЖДАЕЩИ СЕ 

ОГНЕБОРЦИТЕ АПЕЛИРАТ ЗА ОТГОВОРНО 
ОТНОШЕНИЕ В ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

Олег Трайчев
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ВЕСТНИК „ФАКЕЛ” ПРИЕМА ПОРЪЧКИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА  
КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ КАРТИЧКИ И ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

Продължение от 1 стр.
От Общината уточня-

ват, че данните не са 
окончателни и следва да 
се повишат, след постъп-
ване и на декларациите 

от туристическите обек-
ти, които не са подадени 
в срок.

По традиция най-нато-
врени в сезона са били 
месеците август – с над 
20 000 гости и юли – с 
18 000. Реализираните 
от летовниците нощув-
ки в активния сезон – 
юни, юли и август са 240 
920, като превес имат 
чужденците. Основният 
поток чужденци е от Ру-
мъния, но голф-компле-
ксите привличат и много 
скандинавци, и герман-
ци, споделя  Деан Дуков, 
собственик на ресторант 
в Каварна. „За нас беше 
един много добър сезон. 
В нашия бранш основно 
разчитаме на туристи, 
които са опитали наша-
та услуга и очакваме да 

се върнат пак при нас. 
Профилът на нашия ту-
рист е доволният клиент. 
Имаме около 30% ръст на 
посещаемостта в нашето 
заведение.”

Красимир Митев раз-
вива селски туризъм в 
Българево от 2011 година 
и всеки сезон бележи 
ръст. „ Откакто сме от-
ворили, се развиваме 
– всяка година градим 
по малко отгоре. Факт 

е, че тази година може 
би се задържахме на 
миналогодишното ниво, 
макар, че имахме по-сил-
ни пролет и есен. През 
лятото на моменти се 

получиха необичайни 
„дупки”, които не успях-
ме да компенсираме, но 
мисля, че сме на ниво 
от м.г.” 

Той разчита на инди-
видуални посещения, не 
работи с туроператори, 
а ползва активно интер-
нет платформите, но и 
той като Дуков залага 

на доволните клиенти. 
„Държим един доста се-
риозен процент от хора, 
които идват години на-
ред, ако не всяка година, 
то през година и може 
да се каже, че имаме 
едно такова стабилно 
ядро, върху което вече 
градим. Точно в силния 
сезон по-голямата част от 
гостите ни са чужденци, 
а по периферията са пре-
димно българи.” 

70 на сто от летовни-
ците тук са семейства с 
деца и като изключим 
румънците, които харак-
терно за целия регион 
са най-многобройни, в 
къщата за гости отся-
дат поляци, англичани и 
руснаци. Напоследък и 
принципно организира-
ният немски турист също 
предпочита индивидуал-
на почивка. 

За привличането на 
туристи обаче е необхо-
димо всички да вложат 

усилия, споделя Дуков. 
„Има какво да се же-
лае – инфраструктурно 
навсякъде. Но истината, 
според мене, е в публич-
но-частното партньор-
ство: да си взаимодейст-
ват както инвеститорите, 
бизнеса, на локално мяс-
то с община, област или 
държава. И тогава може 
би ще имаме правилна-
та рецепта да се случат 
нещата.”

У нас все още липс-
ва готов туристически 
продукт, който да е съ-
образен с даденостите 
на всеки регион. На на-
ционално ниво трябва 
да се изготви стратегия 
за по-дълъг период от 
време, а не година за 
година, споделя пред-
приемачът.

150 хилиляди туристи 
са посетили нос Калиакра 
през сезон 2019, съобщи 

директорът на Истори-
ческия музей в Каварна, 
Пенко Георгиев. „Имаме 
спад на организираните 
посещения, поради фа-
лирането на голямата 
английска туристическа 
компания „Томас Кук” 
и представителя й  за 
България - „Астрал Хо-
лидейз”, с който имахме 

договор. От там имаме 
и неразплатени суми, 
въпреки, че ни увериха, 
че ще намерят някакви 
начини да се разплатят 
с хората. От друга стра-
на имаме повишаване 
на неорганизиранире 

туристи”, разкри Геор-
гиев. За атрактивността 
на обекта допринасят и 
археологическите откри-
тия. ”Има повишаване на 
интереса към Калиакра. 

През месеца, в който 
се провеждаха архео-
логическите разкопки, 
съответно откритията 
миналата и тази година 
допринасят за повише-
ния интерес от страна на 
българския турист, тъй 
като тази информация 
достига по-трудно до 
чужденците. Българите 
определено следят пуб-
ликациите в медиите и 
когато видят, че нещо се 

е случило, определено 
се интересуваха: какво, 
кога, как”, разкри Геор-
гиев.  

Чуждестраните турис-
ти, които са посетили нос 

Калиакра през този сезон 
са основно румънци, рус-
наци и финландци. „По-
ляците тази година, както 
и миналата се завръщат и 
отчитаме по-голям брои 
на полски туристи по 
нашите обекти”, посочва 
Георгиев. 

Имаме повишаване на 
туристите и по музейните 
обекти в града. „Може би 
във връзка с по-добрата 
реклама, поставихме та-
бели на ключови места, 
които да указват къде 
се намират музейните 
обекти”, допълни дирек-
торът на ИМ-Каварна.

НАД 21 % РЪСТ НА ТУРИСТИТЕ В ОБЩИНА КАВАРНА 

Продължение от 1 стр.
Технят работен ден 

започва в пет сутринта и 
завършва след пет вечер-
та. Риболовните кораби 
тралят между 20 и 30 
метра дълбочина пред 
Калиакра, Камен бряг и 
Тюленово с пелагичен 
трал, който дърпат около 
2 часа. Работят за барбун 

и чернокоп, в мрежата 
средно те хващат и около 
15-20 кг. дребен карагьоз 
- харип. Морските вълци 
казват, че рибата все още 
стои в дълбоките хладни 
води. 

Продукцията основно 
от барбун, моряците спо-
делят, че я изнасят в Гър-
ция, като цената е около 
3 лв. за кг. Барбунът в 
България не е толкова  
популярна риба, въпреки 

отличните й вкусови ка-
чества. Месото е розово, 
приготвя се пържена. 

За Никулден, ако пряс-

ната риба се окаже не-
достатъчна, любители 
и професионалисти ще 
разчитат на фризери-

те, но задължително на 
собственоръчен улов.

К а в а р н е н ц и  ч е с то 
си похапват риба, като 
предпочитат черномор-
ската, споделя и Петър 
Петров, работещ в един 
от големите магазини 
за рибни деликатеси в 
града ни. За предстоящ-
ия празник – Никулден 
обаче, хората купуват 
предимно шаран и то-
лостолоб. На този ден 

се търси риба с люспи, 
която да бъде изчистена 
в къщи, за да е богата 
годината. 

В  н а в е ч е р и е то  н а 
празника се предлага 
и жива риба - шаран 
на цена от 6 лева кило-
грама. Целият толосто-
лоб също е на цена 6 
лева, а котлетите му и 
филетата се предлагат 
от 7 до 8 лева за кило. 
Сладководната риба 
е представена още от 
сом, пъстърва, мряна и 
таранка. Черноморската 
в момента е на пазара 
е сафрид, хариб, кефал 

и див минокоп.  Целият 
калкан е на цена от 24 
лева за килограм, а фи-
лето е с 4 лева по-скъпо.  
Гръцката риба е ципура 
и лаврак. Голямо изо-
билие има още от зам-
разени, мариновани, 
солени и пушени риби, 
чироз, както и разноо-
бразие от останалите 
океански и морски да-
рове: рапани, скариди, 
калмари и др.

В НАВЕЧЕРИЕТО НА НИКУЛДЕН
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