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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

Елате да посрещнем първия юлски изгрев  
заедно с великия  

Joe Lynn Turner !
Легендарният вокал на Rainbow и на Deep Purple ще 
се качи на сцената край морето при Камен бряг за-

едно със Звезди Керемидчиев и група „Ахат“. Подгря-
ват млади български рок групи.
Камен бряг – това е мястото!

Очакваме ви!

По повод 60-годиш-
ния юбилей на премиера 
Бойко Борисов, кметът на 
Каварна, Нина Ставрева, 
му подари картина на 
морска тематика от мест-
ната художничка Светла 
Колишева и кристална 
топка с герба на община-
та. Ставрева беше сред 
официалните гости на за-
ключителната част на так-
тическото учение „Шабла 
2019“, на което присъства 
министър-председателят 
Борисов навръх рожде-
ния си ден – 13-ти юни. 

В стрелбите се включиха 
над 1400 военнослуже-
щи от формирования на 
Република България, Ре-
публика Сърбия и САЩ. 
Те бяха наблюдавани 
още от вицепремиера и 
министър на отбраната 
Красимир Каракачанов, 
министъра на отбрана-
та на Република Сърбия 
Александър Вулин и за-
местник-посланика на 
САЩ Джъстин Фридман. 
Присъстваха висши во-
енни офицери от трите 
армии и дипломати.

С КАРТИНА НА КАВАРНЕНКА 
СИ ТРЪГНА ПРЕМИЕРЪТ ОТ 
ВОЕННОТО УЧЕНИЕ В ШАБЛАНа официална церемо-

ния кметът Нина Ставрева 
награди с плакети и гра-
моти отличените участни-
ци от XXII-я Национален 
фестивал на любителски-
те театри с международно 
участие „Каварна 2019”. 
От 2 до 8 юни градът  
беше театрална столица 
и  приюти над 270 любите-
ли актьори, 22 театрални 
състава от цяла България.

„Тази година всички със-
тави бяха много добри. 
Беше трудно да отсеем 
най-доброто от най-до-
брото. Това говори, че с 
годините към този фести-
вал всички престъпват с 

една голяма отговорност, 
взискателност и показват, 

че към така нареченият 
любителски театър из-

искванията се увеличават. 
Това се показва и в рабо-

тата .Каварна си остава 
най-силният и най-кате-
горичният фестивал на 
любителските театри“, 
заяви Крум Гергицов, член 
на журито.

Голямата награда на 
името на професор  Гочо 
Гочев се присъди на спек-
такъла „Българи от старо 
време” от Любен Кара-
велов, реж. Александър 
Павлов Александров, 
сценограф Петя Демиро-
ва - СТК „Стоян Ангелов - 
Чингиза” при НЧ ”Пробуда 
- 1896”, гр. Суворово.

Всички номинации и 
награди ще откриете 

на стр. 3

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ XXII-Я НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ 
НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ ОТИДЕ В СУВОРОВО

Председателят на Об-
щинския съвет Красимир 
Кръстев внася две до-
кладни записки за ком-
пенсация на собствени-
ците на имоти в НАТУРА 
2000, на следващата се-
сия, насрочена за 25 юни 
от 14 часа, в заседателна-
та зала на Община Кава-
рна. Едната е свързана с 
това, Община Каварна да 
завърши процедурите по 
Интегрирания план, като 
включи и мерки за изку-
пуване на степи, а другата 
докладна е свързана с 
това, че отново ще се иска 
информация от проектан-
та за Общ устройствен 
план (ОУП) на какъв етап 
е стигнало изготвяне-
то му. Инициативата е 
подкрепена от Стелиан 
Томов, председател на 
инициативен комитет „За 
Туризма на Калиакра“, 
който в становище до 

медиите и общинските 
съветници заявява, че 
единственият възможен 
начин, чрез който 2501 
собственици могат да 
бъдат компенсирани фи-

нансово - чрез изкупува-
не на имотите им на реал-
ни пазарни и договорни 
цени, може да се случи 
чрез прилагане на мер-
ките на чл. 6, параграф 1 
от директивата за место-
обитанията - чрез въвеж-

дане на компенсаторни 
механизми в утвърден 
План за управление на 
защитените зони. Според 
наредбата за условията и 
реда за разработване и 

утвърждаване на планове 
за управление на защи-
тените зони към Закона 
за биологичното разноо-
бразие, в заключителните 
разпоредби, като струк-
тура е предвидена Глава 
шеста в плана, която да 

предвижда определянето 
на финансовите средства 
по управлението на за-
щитената зона. Ще бъдат 
въведени компенсаторни 
механизми за изкупуване 
на имотите в степите, 
също така ще бъдат по-
сочени източниците на 
финансиране – именно 
Оперативна програма 
„Околна среда” (ОПОС), 
програма ЛАЙФ, които и 
към момента, имат заде-
лени средства за такива 
цели. 

От докладните и ста-
новището на комитета 
става ясно, че МОСВ е 
прекратило договорните 
си отношения с Института 
по биоразнообразие и 
екосистемни изследва-
ния при Българска ака-
демия на науките (ИБЕИ 
– БАН), което прави окон-
чателното завършване и 
утвърждаване на Инте-

грирания план за трите 
защитени зони практи-
чески невъзможен, но 
действащото законода-
телство позволява и на 
общините и на неправи-
телствени организации 
да разработват такива 
планове за управление. 
За това изразиха жела-
ние от Асоциацията на 
парковете в България. 
По думите на Стелиян 
Томов, председателят на 
Асоциацията Тома Белев 
декларира своето жела-
ние да завършат плана, 
съобразявайки се със 
всички заинтересовани 
страни – кмет на община, 
общински съвет и мест-
ните общности. 

Докладните записки 
на Красимир Кръстев ще 
бъдат подложени на об-
съждане от постоянните 
комисии към ОбС тази 
седмица.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ ВНАСЯ В ОБС ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
КОМПЕНСИРАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯ В НАТУРА 2000

Община Каварна е пред 
сключване на договор за 
ограничаване на попула-
цията на безстопанствени 
кучета, съобщи начални-
кът на отдел „Екология” в 
местната администрация 
Елица Петрова. Вече е 
избрана фирма, която ще 
залавя четириногите, кои-
то подлежат на кастрира-
не, маркиране, обезпара-

зитяване и ваксиниране 
срещу бяс.  Общината не 
разполага със собствен 
приют, затова животни-
те ще бъдат връщани 
там, където са заловени. 
”Това е процедура, която 
обявяваме трета година. 
По принцип всяка година 
имаме сключен такъв 
договор, с изпълнител 
за този вид дейност, но 

от три години, поради 
промяна на закона за 
обществените поръчки, 
провеждаме процеду-
ра, която е за събиране 
на оферти, чрез обява”, 
поясни Петрова. Сред-
ствата, заделени за овла-
дяване на популацията 
на бездомните кучета 
тази година са 8 000 лева. 
Очаква се те да стигнат за 

процедурите на около 80 
животни. „За съжаление 
доста от собствениците 
ги изхвърлят напролет и 
през есента”, коментира 
екологът на общината. По 
думите й, основният про-
блем идва от жителите на 
населените места извън 
Каварна, които се осво-
бождават от нежеланото 
потомство кученца, като 

ги изоставят в морския 
град. Дейностите по до-
говора ще се извършват 
поетапно в рамките на 
срока му на действие 
– една година или до из-
черпване на финансовия 
ресурс. Фирмата, която е 
спечелила обществената 
поръчка, е  „Киона-76” 
ЕООД, с ръководител д-р 
Николинка Кирова.

ОБЩИНА КАВАРНА РАБОТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА

Снимка: Добрич Онлайн
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Два сигнала за змии са 
подадени от граждани 
до момента в община 
Каварна, съобщи начал-
никът на отдел „Еколо-
гия” Елица Петрова. И 
двете съобщения са за 
забелязани влечуги в 
морската зона на града. 
Няма ухапани граждани, 
но хората трябва да са 
бдителни, защото освен 
от вида смок, районът се 
обитава и от пепелянки. 
”Това, което общината 
прави е да коси площите, 
предназначени за широ-
ко обществено ползване. 
Третирали сме сме ги с 
репелент - единственото 
нещо, което е измислено 

до този момент. Каква 
е успеваемостта е друг 
въпрос”, коментира Пе-
трова.  

Препаратът, който се 
използва срещу змии 
съдържа сяра на прах. 
По думите на еколога, 
предназначението му е 
да отблъсква животните, 
като в никакъв случай 
няма смъртоносен ефект. 

През април от общи-
ната третираха зелените 
площи в града и срещу 
кърлежи. Предстои пов-
торно пръскане през тази 
и следващата седмици 
срещу този вид неприя-
тели, съобщи Елица Пе-
трова. 

ОБЩИНА КАВАРНА ПРЪСКА 
СРЕЩУ ЗМИИ И КЪРЛЕЖИ

Популярната писателка 
Мария Лалева представи 
пред каварненска пуб-
лика своя роман „Живот 
в скалите”. По време на 
презентацията на кни-
гата кметът на община 
Каварна Нина Ставрева 
поздрави майсторката на 
перото и й благодари за 
интереса към каварнен-
ските читатели.

През по-голямата част 
от годината талантливият 
автор живее в Балчик, по 
думите й, докато дойдат 
туристите, след което 
се връща в София, стра-
дайки, докато не се вър-
не отново тук, на север, 
наесен. Романът „Живот 
в скалите” разкрива съв-
сем познати и близки 
чувства, докосва всеки. 
След кратката презента-
ция в интернет, преди да 
излезе, книгата се оказа 
много желана и чакана 
от много читатели, тя се 
превърна в най-комен-
тираното четиво за цяла 
България. 

„Живот в скалите” наис-
тина е една от най-комен-
тираните книги. В общи 
линии се люлее между 
„осанна” и „разпни го”. 
Има крайни коментари 
и аз съм много щастлива, 
и от едното, и от друго-
то. Защото тишината е 
най-лошото нещо, което 
може да се случи за една 
книга, за един автор, за 
един филм и за каквото 
и да е било друго. Хора, 
които силно мразят и 
силно любят, означава, че 
едното и другото е било 

провокирано”, споделя 
Мария Лалева. 

За романа, авторът за-
явява, че е писан дълго. 
За две години и половина 
преустановява писането, 
защото прави сценария за 
филма „Дамасцена”, след 
което отново се потапя 
в скалите и продължава 

с романа.  „Сюжетът на 
книгата започва в Созо-
пол, но това са първите 
80 страници от нея, 260 
са написани тук, на север 
и наскоро се шегувах, че 
аз ще съм 13-ият жител 
на Тюленово и там ще си 
остана, и сигурно така ще 
стане”, с усмивка разкри 
авторът.

Романът е презенти-
ран, като книга за море 
и любов, но авторът не 
се съгласява с това. „Не 
е за море и любов. Кни-
гата всъщност се разви-
ва наистина на море-
то, наистина на скалите. 
Аз дълбоко вярвам, че 
ние сме изтъкани от 4 
енергии и там, където се 
пресичат тези енергии, 

са точно скалите. Това е 
нещо твърдо, върху което 
стъпваш. Петият елемент 
е вътре в теб и това е 
любовта. Това е тая душа, 
за която аз не се сраму-
вам, не се страхувам да 
говоря. Исках да пиша за 
обикновения човек и за 
обикновена история. Ис-
ках да покажа, че нашият 
живот е  такъв, какъвто е 
вашият, нейният… и те са 
абсолютно достойни за 
приказка, и че само от нас 
зависи колко красота ще 
видим в земните си дни и 
нощи. Морето и скалите 
са един символ. И аз ис-
ках да потърсим живот, 
там където ние хората 
мислим, че няма живот. 
Книгата разказва една 
история, погледната през 
очите на пет различни 
герои.Това е книга, която 
започва отвътре и всичко 
което се случва навън, то 
е предшествано отвътре, 
реалността се проявява 
такава, каквато ти я изви-
каш”, коментира Лалева. 

Авторът пише в първо 
лице единствено число, 
с което показва съпри-

частността и близостта, 
приближава читателя до 
това усещане. В романа 
е разказана историята за 
една болна жена, която 
отива на морето да из-
живее последните си дни 
там и да остави малкия си 
син, да бъде отгледан от 
едни доста странни стар-
ци, а не да бъде отгледан 
от кръвните си роднини. 
Всеки герой  разказва 
за една и съща история, 
но всеки разказва нещо, 
което другият не знае. По 
думите на автора, имена-
та на героите в романа не 
са подбрани случайно. Тя 
е искала да има библей-
ска препратка: Михаил, 
Павел, Марина, Луиза 
- арменката и  Демир. 
„Умален модел на начи-
на, по който ние вървим 
и по начина, по който ние 
вярваме  към нещо, кое-
то наричаме Бог. „Дядо 
Боже” е нарицателно на 
всичките вярвания в ска-
лите. Не поетът в мен е 
написал тази книга. В кни-
гата има съвсем истински 
истории. Хейтърите каз-
ват, че книгата е пълна с 

клишета, това не е така. 
Книгата е пълна с неща, 
които са толкова близки 
до нашия живот, че ни се 
струват познати, хората 
ни се струват познати. 
Най-хубавото нещо, кое-
то може да се случи на 
един автор е читателят да 
спре да чете книгата и да 
помисли как би постъпил 
той”, коментира Лалева.

Писателката разкри, че 
вярва дълбоко в две неща 
– в промяната и в любо-
вта. „Ако мислите, че тая 
книга е някаква тради-
ционна, не е. В нея съм 
направила голяма сеч по 
институцията брак. Кога-
то превърнеш една идея 
в институция, ти отнемаш 
красотата, защото го за-
пълваш с догми, правиш 
нещо задължително и 
така ограничаваш човеш-
ката свобода. Своводата 
да си тръгне, свободата 
да се усъмни, свободата 
да се отрече, защото ще 
бъде наказан, а всъщност 
вярата е точно обраното 
да вярваш, че ти е просте-
но преди да си сгрешил. 
Защото няма непростима 
грешка, това е любовта. 
Уважавам простотата на 
изказа. Трудно ще дос-
тигнем до младите хора, 
които искат да открият 
в книгите някакъв свят, 
който да се конкурира 
успешно с интернет иг-
рите и филмите. Ние, 
възрастните трябва да 
ги науччим, че думите са 
красиви, когато са честни, 
а не когато са сложни”, 
убедена е Лалева. 

МАРИЯ ЛАЛЕВА ПРЕДСТАВИ „ЖИВОТ В СКАЛИТЕ” - КНИГА,
КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА ОСТАВИ ЧИТАТЕЛЯ БЕЗРАЗЛИЧЕН 

Литературна среща с поети 
от Варна, Каварна, Българево и 
Шабла се състоя в библиотеката 
при НЧ „Съгласие-1890” на 10-ти 
юни. Мероприятието е по обща 
инициатива на Община Варна, 
ОДК – Варна, Сдружение на пи-
сателите – Варна и читалището в 
Каварна. Срещата се осъществи 
по идея на гостите от Варна, 
с любезното съдействие на 
Радостина Драгоева – поетеса 
от морската столица, имаща 
силна връзка с нашия град. 
Заедно с нея, на литературното 
четене присъстваха още четири 
дами, за които поезията е както 
развлечение, така и начин на 
живот: Магдалена Маркова - 
ръководител на литературна 
школа „Касталия”, доц. Гергана 
Славова - член на Сдружението 
на писателите, преподавател в 
Икономическия университет и 
ръководител на литературния 
клуб към него, Мариела Русева 
–психолог и галерист в Център 
„Румелина” - Варна и Станка 
Бонева – член на редакционна-
та колегия на в. „КИЛ”. 

С много чувство и ентусиазъм 
гостите прочетоха пред пуб-
ликата, състояща се както от 
пишещи, така и от слушатели, 
прекрасни стихове, повечето 
от които посветени на морето. 
В тази връзка изказваме спе-

циална благодарност на Радо-
стина Драгоева, която подари 
на нашия литературен клуб 
авторско стихотворение, възпя-
ващо нашия красив черномор-

ски град Каварна. Освен това, 
гостите зарадваха читателите 
на библиотеката ни – подариха 
много свои книги, за което им 
благодарим.

Литературният клуб към на-
шето читалище също се пред-
стави достойно. Като негов ръ-
ководител Керанка Далакман-
ска отправи приветствие към 
всички и обмени с варненските 
поети нови творчески идеи 
за бъдещи изяви на клуба. Тя 
прочете няколко свои стихотво-
рения, включени в предишна 
нейна стихосбирка. Стихове за 
морето рецитираха още: Таньо 
Божков, Албена Алексиева, 

Мими Стайкова, Андрейана 
Цонева и Анна Томова  от Кава-
рна, Мая Чалъкова и Параскева 
Атанасова от Българево, и Сте-
фан Жечев от Шабла.

След официалната част всич-
ки имаха възможност да общу-
ват и се опознаят в неформална 
обстановка, размениха си коор-
динати, обмениха вдъхновени 
идеи и предложения. Срещата 
завърши с общи снимки, мно-
го настроение, пожелания за 
приятно и ползотворно лято, 
в което творческият устрем да 
не стихва!

Фотографи: Мариана  
Лазарова и Мариела Русева

МОРЕТО
Широко пред очите се простира
дъхът ми цял от гледката замира.
Мастилено, просторно, необятно -
бушуващо, спокойно или ясно.

Аз винаги го с трепет съзерцавам,
и с радост , и възторг го наблюдавам.
Вълните с грохот тежко се раз-
биват -
горчивите сълзи от мен отмиват.
Обгръща ме безкрайна морска шир,
в душата ми царят покой и мир.
Величествен, сияен кръгозор
разкрива се пред моя ясен взор.

Шумят вълни, а чайките се реят,
самотни птици тъжна песен пеят.
Морето разтревожено бушува -
слънчевият лъч във него плува.

Залезът се спуска над морето
ярък, златен, огненочервен.
Чайките политат във небето
с надеждата за утрешния ден.

Анна Томова

ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩА „МОРЕТО, КОЕТО НИ ПРАВИ БЛИЗКИ”
Фестивал на Tрабанта 

ще се проведе в кавар-
ненското село Българево 
в края на месеца. Ор-
ганизатор на събитието 
е немският гражданин 
Кристиян Валтер, който е 
избрал да живее в китното 
каварненско село. Той е 
голям фен на тази марка 
автомобили и е създал 
„Траби- клуб” Берлин – 
Българево. 

Ще бъдат представе-
ни над 15 трабанта от 
Добрич, Варна, Разград, 
Русе, Исперих и Германия. 
Жителите и гостите на 
Българево ще имат въз-

можността да се докоснат 
до единствения в Бълга-
рия пикап от тази марка, 
както и до известния жълт 
„Трабант” от комедийните 
скечове на „Тутурутка”, съ-
общи кметът на Българево 
Георги Янев, който ще 
открие събитието с при-
ветствие на 29 юни, от 11 
часа, на площада в селото. 
След това посетителите 
ще имат възможност да 
разгледат подробно во-
зилата. 

Организаторите са 
предвидили още щандо-
ве за наденички на скара 
и сладолед, и детски игри.

Джаз, фолклор и етно 
- така „Теодосий Спасов 
Фолк квинтет“ пренесоха 
каварненци и гостите на 
града в други хоризон-
ти. В концерта на 7-ми 

юни пред читалище „Съ-
гласие”, те завладяха 
публиката с магията на 
българския фолклор чрез 
музикалните си интер-
претации. 

КАВАРНА ПОД ЗВУЦИТЕ НА  
„ТЕОДОСИЙ СПАСОВ ФОЛК КВИНТЕТ“ 

ФЕСТИВАЛ НА ТРАБАНТА 
ОРГАНИЗИРАТ В БЪЛГАРЕВО

Теодосий Спасов (кавал), Пейо Пеев (гъдулка), Иван 
Георгиев (гайда), Генадий Рашков (тъпан), Християн 
Цвятков (китара)
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НАГРАДА ОТ СЪЮЗА НА 
НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ЗА 
ВИСОКИ ТВОРЧЕСКИ ПОСТИ-
ЖЕНИЯ

 1.„ГОСПОДИН  БАЛКАН-
СКИ” ОТ ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ, 
РЕЖИСЬОР ЮЛИЯН КУР-
ТЕВ,СЦЕНОГРАФ ПЛАМЕН 
ПЕТРОВ И СЛАВЧО СЛАВЧЕВ 
- ТЕАТЪР „КАСПИЧАН” ПРИ 
НЧ”ПРОБУДА-1928” ГР.КАС-
ПИЧАН

2. „ЗЕХ ТА, РАДКЕ, ЗЕХ 
ТА!”ОТ САВА ДОБРОПЛОД-
Н И , Р Е Ж . К И Р И Л  А Н Г Е -
ЛОВ,СЦЕНОГРАФ  ЛИДИЯ  
КЪРКЕЛАНОВА - ДРАМАТИ-
ЧЕН ТЕАТЪР ПРИ НЧ „НА-
ПРЕДЪК-1869”, ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА И НЧ”СЪЕДИ-
НЕНИЕ-1888” –ДРАГАНОВО

3. „БАЕ СЛАВЕ” –МОНОС-
П Е КТА КЪ Л П О Р О М А Н А 
„ЧАМКОРИЯ” ОТ МИЛЕН 
РУСКОВ, РЕЖ. И СЦЕНОГРАФ 
ПЕТЪР РАНГЕЛОВ - ТЕАТРАЛ-
НА ТРУПА”ХРИСТО ГЪРБОВ” 
ПРИ СДРУЖЕНИЕ „КАМБА-
НА” ГР.ТРЯВНА

4. „ФЕЙСБУКЪТ НА ЧУ-
ДОМИР” ПО РАКАЗИ  НА 
ЧУДОМИР, РЕЖ.МИТКО РУ-
ПОВ СЦЕНОГРАФ КАМЕН 
КРУМОВ - ДРАМАТИЧЕН 
ТЕАТЪР ПРИ ПБНЧ ”ЕЛЕНКА 
И КИРИЛ Д.АВРАМОВИ”, 
ГР.СВИЩОВ, ОБЛ.ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО 

5. ,,ВРАЖАЛЕЦ” ОТ СТЛ.
КОСТОВ, РЕЖ.СЕРГЕЙ КОН-
СТАНТИНОВ, ТЕАТРАЛЕН 
СЪСТАВ ПРИ НЧ ”ГЕОРГИ 
ПАРЦАЛЕВ-1901”,ГР.ЛЕВСКИ

НАГРАДА  „ПРЕЛЕТНИ  ПТИ-
ЦИ”

СЕ ПРИСЪЖДА НА АСОЦИ-
АЦИЯ „АПАЙ” – ГР. РИМ ЗА 
ИЗЛОЖБАТА ОЗАГЛАВЕНА 
„РОЗА – РИТЪМ И ПОЕЗИЯ  ОТ 
СЛЪНЧЕВА ИТАЛИЯ”.

НАГРАДИ ЗА МЛАДЕЖКА 
ЖЕНСКА РОЛЯ

III-ТА НАГРАДА СЕ ПРИСЪЖ-
ДА НА ДЖАНЕТ АЛИ ЗА РО-
ЛЯТА Й НА „ДЪЩЕРЯТА” ОТ 
СПЕКТАКЪЛА „ТАРАЛЕЖ” ОТ 
ИВАН РАДОЕВ, РЕЖИСЬОР 
ВЕСЕЛИН КЕРЕМЕДЧИЕВ 
- МЛАДЕЖКА ФОРМАЦИЯ 
ЗА ТЕАТЪР „ИМПУЛС” ПРИ 
НЧ ”РАЗВИТИЕ-1869” ГР. 
РАЗГРАД

II-РА НАГРАДА СЕ ПРИСЪЖ-
ДА НА АНДЖЕЛИНА ЙОРДА-
НОВА  ЗА РОЛЯТА Й  НА „ЕЛЕ-
НА” ОТ СПЕКТАКЪЛА „КОГА 
ЛЮБОВТА ПОБЕЖДАВА” ПО 
АП.ЧЕХОВ-МЛАДЕЖКИ ТЕА-
ТЪР ПРИЯТЕЛИ-ПАЗАРДЖИК

I-ВА НАГРАДА СЕ ПРИСЪЖ-
ДА НА БОЯНА НИКОВА ЗА РО-
ЛИТЕ  Й  В МОНОСПЕКТАКЪЛА 
,,КЪСИ ЧЕХОВИ РАЗКАЗИ” 
ОТ А.П.ЧЕХОВ, РЕЖ.СИЯ ПА-

ПАЗОВА - ДЮТ”ЗЛАТНОТО 
КЛЮЧЕ” ПРИ ЦПЛР-ОДК-
ВАРНА

НАГРАДИ ЗА МЛАДЕЖКА 

МЪЖКА РОЛЯ
III-ТА НАГРАДА СЕ ПРИСЪЖ-

ДА НА НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ЗА 
РОЛЯТА МУ НА „БАЩАТА”  ОТ 
СПЕКТАКЪЛА „ТАРАЛЕЖ” ОТ 
ИВАН РАДОЕВ, РЕЖИСЬОР 
ВЕСЕЛИН КЕРЕМЕДЧИЕВ 
- МЛАДЕЖКА ФОРМАЦИЯ 
ЗА ТЕАТЪР „ИМПУЛС” ПРИ 
НЧ ”РАЗВИТИЕ-1869” ГР. 
РАЗГРАД

II-РА НАГРАДА СЕ ПРИСЪЖ-
ДА  НА  СТЕФАН  МАРИНОВ ЗА  
РОЛЯТА  МУ  НА  „ГРАФ ГРЕГОР  
ЮЗЕКЕВИЧ”  ОТ  СПЕКТАКЪЛА  
„ГЛУПАЦИ” ОТ НИЙЛ САЙ-
МЪН,РЕЖ.И СЦЕНОГРАФИЯ 
СТАНИМИР КАРАГЬОЗОВ - 
„ТАЛАНТИНО” ПРИ ВОЕНЕН  
КЛУБ, ГР.БУРГАС

I-ВА НАГРАДА  СЕ ПРИСЪЖ-
ДА  НА  ГЕОРГИ  МАНЧЕВ  ЗА 
РОЛЯТА МУ  НА  „ГРИГОРИЙ  
СМИРНОВ”  ОТ СПЕКТАКЪ-
ЛА  „КОГА  ЛЮБОВТА  ПО-
БЕЖДАВА?” ПО А.П.ЧЕХОВ, 
РЕЖ.АЛЕКСАНДЪР БРАТОЕВ 
- МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР”ПРИ-
ЯТЕЛИ” ПРИ МЛАДЕЖКИ 
ДОМ ,ГР.ПАЗАРДЖИК

НОМИНАЦИИ  И НАГРАДИ 
В КАТЕГОРИЯ  ЖЕНСКА  РОЛЯ

НОМИНАЦИИ  ЖЕНСКА 
РОЛЯ

1. ВЕСЕЛИНА СПАСОВА - ЗА 
РОЛЯТА Й НА „РАЙНА И БОНА” 
ОТ СПЕКТАКЪЛА „ФЕЙСБУКЪТ 
НА ЧУДОМИР”, ГР.СВИЩОВ 

2. ДАНИЕЛА СТОИЛОВА  ЗА 
РОЛЯТА Й НА „КАКА СИЙКА” 
ОТ СПЕКТАКЪЛА „ФЕЙСБУКЪТ 
НА ЧУДОМИР”, ГР.СВИЩОВ

3. ЕКАТЕРИНА ЛАЗАРОВА 
ЗА РОЛЯТА Й НА „РЕБЕКА - 
ОТ СПЕКТАКЪЛА „ПРАХ  ПРИ  
ПРАХТА”, ГР.СВОГЕ

4. БОРЯНА ЛАЗАРОВА  ЗА 
РОЛЯТА Й НА „ ЖЕНАТА”, - ОТ 
СПЕКТАКЪЛА  „НЕ ВСЕКИ КРА-
ДЕЦ Е МОШЕНИК”,ГР.СОФИЯ

5. ЯНКА ГОСПОДИНОВА 
ЗА РОЛЯТА Й НА „ЗЛАТА” ОТ 
СПЕКТАКЪЛА „КРИВОРАЗ-
БРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”, 
ГР.АЛФАТАР

6. СТЕФКА МАНЪКОВА ЗА 
РОЛЯТА Й НА „КЕКА” ОТ СПЕК-
ТАКЪЛА „РИБАРСКИ СВАДИ”, 
ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА

НАГРАДИ  ЖЕНСКА РОЛЯ
ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА 

РОЛЯ
ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА 

РОЛЯ СЕ ПРИСЪЖДА НА БО-
РЯНА ЛАЗАРОВА  ЗА РОЛЯТА 
Й НА „ ЖЕНАТА” - ОТ СПЕК-
ТАКЪЛА  „НЕ ВСЕКИ КРАДЕЦ 
Е МОШЕНИК” ОТ  ДАРИО  
ФО, РЕЖ.И СЦЕНОГРАФ ВА-

СИЛКА ЙОРДАНОВА - АРТ 
С Д РУ Ж Е Н И Е „А РЛ Е К И Н” 
ПРИ НЧ”С В.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ-1924” ГР.СОФИЯ

III-ТА НАГРАДА ЗА ЖЕНСКА 
РОЛЯ СЕ ПРИСЪЖДА НА ЯНКА 
ГОСПОДИНОВА ЗА РОЛЯТА Й 
НА „ЗЛАТА” ОТ СПЕКТАКЪЛА 
„КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИ-
ЛИЗАЦИЯ”, ОТ ДОБРИ ВОЙ-
НИКОВ,РЕЖ.ПЕТЪР ЧАПКЪ-
НОВ - ТС ПРИ НЧ”ЙОРДАН 
ЙОВКОВ-1894” ,ГР.АЛФАТАР

II-РА НАГРАДА ЗА ЖЕНСКА 
РОЛЯ СЕ ПРИСЪЖДА НА ЕКА-
ТЕРИНА ЛАЗАРОВА ЗА РОЛЯТА 
Й НА „РЕБЕКА - ОТ СПЕКТА-
КЪЛА „ПРАХ  ПРИ  ПРАХТА”, 
ОТ ХАРОЛД ПИНТЪР, РЕЖ.И 
СЦЕНОГРАФ МАРИЕТА ЛЮ-
БЕНОВА - ЛТ ”АСОРТИ”ПРИ 
НЧ”ГРАДИЩЕ-1907”, ГР.СВО-
ГЕ

I-ВА НАГРАДА ЗА ЖЕНСКА 
РОЛЯ СЕ ПРИСЪЖДА НА ВЕ-
СЕЛИНА СПАСОВА - ЗА РО-
ЛЯТА  Й  НА „РАЙНА,БОНА” 
ОТ СПЕКТАКЪЛА „ФЕЙСБУКЪТ 
НА ЧУДОМИР”, ПО РАКАЗИ  
НА ЧУДОМИР, РЕЖ.МИТКО 
РУПОВ СЦЕНОГРАФ КАМЕН 
КРУМОВ - ДРАМАТИЧЕН 
ТЕАТЪР ПРИ ПБНЧ ”ЕЛЕНКА 
И КИРИЛ Д.АВРАМОВИ”, 
ГР.СВИЩОВ, ОБЛ.ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО 

НОМИНАЦИИ  И  НАГРАДИ 
В КАТЕГОРИЯ МЪЖКА РОЛЯ

Н О М И Н А Ц И И  М Ъ Ж К А 
РОЛЯ

1. ЗДРАВКО ЖЕЧЕВ ЗА РО-
ЛЯТА МУ НА „ХАДЖИ ГЕНЧО” 
ОТ СПЕКТАКЪЛА „БЪЛГАРИ 
ОТ СТАРО ВРЕМЕ” ,ГР.СУ-
ВОРОВО

2. РАДОСЛАВ КОЛЕВ ЗА 
РОЛЯТА МУ НА „ГАНЬО БАЛ-
КАНСКИ” ОТ СПЕКТАКЪЛА 
„ГОСПОДИН  БАЛКАНСКИ” 
ГР.КАСПИЧАН

3. ДИМИТЪР АХЧИЕВ ЗА 
РОЛЯТА МУ НА „КРАДЕЦ” 
ОТ СПЕКТАКЪЛА ,,НЕ  ВСЕКИ  
КРАДЕЦ  Е  МОШЕНИК”  ,ГР.
СОФИЯ

4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЗА 
РОЛЯТА МУ НА „ГУНЧО” ОТ 
СПЕКТАКЪЛА „ИМА ЛИ СМИ-
СЪЛ ДА УТЕПВАМЕ  МЕЧКА” ,

ГР.РАДНЕВО
5. МИРОСЛАВ РАЙКОВ ЗА 

РОЛЯТА МУ НА „ФОРТУНАТО”, 
ОТ СПЕКТАКЪЛА „РИБАРСКИ 
СВАДИ” ,ГР.ДОЛНА ОРЯХО-
ВИЦА

6. СЛАВЧО ПЕНЕВ ЗА РО-
ЛЯТА МУ НА „НИКОЛАЙ” ОТ 
СПЕКТАКЪЛА „ЗЕХ ТА, РАДКЕ, 
ЗЕХ ТА!” ГР.ГОРНА ОРЯХОВИ-

ЦА И С.ДРАГАНОВО
7.РУМЕН СТОЯНОВ ЗА РО-

ЛЯТА МУ НА „ПОП КРЪСТЮ” 
ОТ СПЕКТАКЪЛА „ВЕЛИКДЕН-
СКО ВИНО”, ГР.КАРЛОВО

НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАЩА 
МЪЖКА РОЛЯ СЕ ПРИСЪЖ-
ДА НА СЛАВЧО ПЕНЕВ ЗА 
РОЛЯТА МУ НА „НИКОЛАЙ” 
ОТ СПЕКТАКЪЛА „ЗЕХ ТА, 
РАДКЕ, ЗЕХ ТА!” ОТ САВА ДО-
БРОПЛОДНИ,РЕЖ.КИРИЛ 
АНГЕЛОВ,СЦЕНОГРАФ  ЛИ-
ДИЯ  КЪРКЕЛАНОВА - ДРА-
МАТИЧЕН ТЕАТЪР ПРИ НЧ 
„НАПРЕДЪК-1869”, ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА И НЧ”СЪЕДИ-
НЕНИЕ-1888” –ДРАГАНОВО

III-ТА НАГРАДА ЗА МЪЖКА 
РОЛЯ СЕ ПРИСЪЖДА НА МИ-
РОСЛАВ РАЙКОВ ЗА РОЛЯТА 
МУ НА „ФОРТУНАТО”, ОТ 
СПЕКТАКЪЛА „РИБАРСКИ 
СВАДИ” , ОТ КАРЛО ГОЛ-
ДОНИ, РЕЖ.И СЦЕНОГРАФ 
СТЕФКА ПЕТРОВА - ТЕА-
ТРАЛЕН СЪСТАВ”ВДЪХНО-
ВЕНИЕ” ПРИ НЧ”ХРИСТО 
КОЗЛЕВ-1883”, ГР.ДОЛНА 
ОРЯХОВИЦА

II-РА НАГРАДА ЗА МЪЖКА 
РОЛЯ СЕ ПРИСЪЖДА НА  
РАДОСЛАВ КОЛЕВ ЗА РО-
ЛЯТА МУ НА „ГАНЬО БАЛ-
КАНСКИ” ОТ СПЕКТАКЪЛА 
„ГОСПОДИН  БАЛКАНСКИ” 

, ОТ ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ, 
РЕЖИСЬОР ЮЛИЯН КУР-
ТЕВ,СЦЕНОГРАФ ПЛАМЕН 
ПЕТРОВ И СЛАВЧО СЛАВ-
ЧЕВ - ТЕАТЪР „КАСПИЧАН” 
П Р И Н Ч”П Р О БУД А-1928” 
ГР.КАСПИЧАН

I-ВА НАГРАДА ЗА МЪЖКА  
РОЛЯ  СЕ ПРИСЪЖДА   НА 
РУМЕН СТОЯНОВ ЗА РОЛЯТА 
МУ НА „ПОП КРЪСТЮ” ОТ 
СПЕКТАКЪЛА „ВЕЛИКДЕН-
СКО ВИНО”, ОТ КОНСТАН-
ТИН  ИЛИЕВ, РЕЖ. АЛЕК-
САНДЪР ДОЙНОВ, СЦЕНОГ-
РАФ  ИВАН  ХАДЖИЙСКИ 
– Ч И ТА Л И Щ Е Н  Т Е АТ Ъ Р 
„ЕЛ Е Н А С Н Е Ж И Н А” П Р И 
НЧ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1861, 
ГР.КАРЛОВО

НАГРАДА ЗА СЦЕНОГРАФИЯ
НАГРАДАТА ЗА СЦЕНО-

ГРАФИЯ СЕ ПРИСЪЖДА НА 
СТЕФКА ПЕТРОВА ЗА СПЕКТА-
КЪЛА „РИБАРСКИ СВАДИ” 
ОТ КАРЛО ГОЛДОНИ - ТЕА-
ТРАЛЕН СЪСТАВ ”ВДЪХНО-
ВЕНИЕ” ПРИ НЧ”ХРИСТО 
КОЗЛЕВ-1883”, ГР.ДОЛНА 
ОРЯХОВИЦА

НАГРАДА ЗА РЕЖИСУРА
 НАГРАДАТА ЗА РЕЖИСУРА 

СЕ ПРИСЪЖДА НА БОГДАН    

ПЕТКАНИН ЗА СПЕКТАКЪЛА 
„МИЛИОНЕРЪТ”  ОТ ЙОР-
ДАН  ЙОВКОВ- ТЕАТРАЛЕН 
СЪСТАВ ПРИ ДОМ НА ЕНЕР-
ГЕТИКА ПРИ АЕЦ КОЗЛОДУЙ 
, ГР.КОЗЛОДУЙ

НАГРАДИ ЗА МЛАДЕЖКИ 
СПЕКТАКЪЛ

III-ТА НАГРАДА СЕ ПРИСЪЖ-
ДА НА СПЕКТАКЪЛА „ЖИ-
ВОТЪТ, МАКАР И КРАТЪК” 
ОТ СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ, 
РЕЖ.И СЦЕНОГРАФ СВИ-
ЛЕН СТОЯНОВ - ТЕАТРАЛНА 
ФОРМАЦИЯ „ФЕНИКС” ПРИ 
СДРУЖЕНИЕ „ФЕНИКС 2009”, 
ГР.ВАРНА

II-РА НАГРАДА „КОГА  ЛЮ-
БОВТА  ПОБЕЖДАВА, ПО 
А.П.ЧЕХОВ, РЕЖ.АЛЕКСАН-
ДЪР БРАТОЕВ - МЛАДЕЖКИ 
ТЕАТЪР”ПРИЯТЕЛИ” ПРИ 
МЛАДЕЖКИ ДОМ ,ГР.ПА-
ЗАРДЖИК

I-ВА НАГРАДА СЕ ПРИСЪЖДА 
НА СПЕКТАКЪЛА „INSIDE OUT 
TEEN” ДРАМАТИЗАЦИЯ ПО 
ТЕКСТОВЕ НА МАРИЯ КАСИ-
МОВА-МОАСЕ,ЙОАНА МИР-
ЧЕВА,ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА И 
НИКОЛАЙ ПАУНОВ,СЦЕНИЧ-
НА АДАПТАЦИЯ  МИЛЕНА 
ВИДЕР,СЦЕНОГРАФ РОЗИНА 
МАКАВЕЕВА - ТЕАТРАЛНА 
РАБОТИЛНИЦА”МАРИАН 
БАЧЕВ И АКАДЕМИЯ ФЮ-
ЖЪН АРТ”ПРИ НЧ”НИКОЛАЙ 
ХАЙТОВ-1936” ГР.СОФИЯ

X.    КАТЕГОРИЯ НАГРАДИ ЗА 
СПЕКТАКЪЛ

НОМИНАЦИИ ЗА СПЕКТА-
КЪЛ

1.„БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕ-
МЕ” ОТ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, 
РЕЖ.АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ 
АЛЕКСАНДРОВ, СЦЕНОГ-
РАФ ПЕТЯ ДЕМИРОВА - СТК 
„СТОЯН АНГЕЛОВ-ЧИНГИЗА” 
ПРИ НЧ”ПРОБУДА-1896” ,ГР. 
СУВОРОВО

2.„ГОСПОДИН  БАЛКАН-
СКИ” ОТ ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ, 
РЕЖИСЬОР ЮЛИЯН КУР-
ТЕВ,СЦЕНОГРАФ ПЛАМЕН 
ПЕТРОВ И СЛАВЧО СЛАВЧЕВ 
- ТЕАТЪР „КАСПИЧАН” ПРИ 
НЧ”ПРОБУДА-1928” ГР.КАС-
ПИЧАН

3.,,НЕ  ВСЕКИ  КРАДЕЦ  
Е  МОШЕНИК” ОТ  ДАРИО  
ФО, РЕЖ.И СЦЕНОГРАФ ВА-
СИЛКА ЙОРДАНОВА - АРТ 
С Д РУ Ж Е Н И Е „А РЛ Е К И Н” 
ПРИ НЧ”С В.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ-1924” ГР. СОФИЯ

4.„ИМА ЛИ СМИСЪЛ ДА 
УТЕПВАМЕ  МЕЧКА” ОТ ПАН-
ЧО ПАНЧЕВ,РЕЖИСЬОР ИВЕ-
ЛИН КЕРАНОВ,СЦЕНОГРАФ 
ДОБРИНКА ДОЙЧЕВА -  ОБ-
ЩИНСКИ  ТЕАТЪР „АНГЕЛ  
КОЛЕВ”  ПРИ ОБЩИНСКИ 
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА”НОНЧО 
ВОДЕНИЧАРОВ”,ГР.РАДНЕ-
ВО

5.„З Е Х ТА, РА Д К Е, З Е Х 
ТА!”ОТ САВА ДОБРОПЛОД-
Н И , Р Е Ж . К И Р И Л  А Н Г Е -
ЛОВ,СЦЕНОГРАФ  ЛИДИЯ  
КЪРКЕЛАНОВА - ДРАМАТИ-
ЧЕН ТЕАТЪР ПРИ НЧ „НА-
ПРЕДЪК-1869”, ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА И НЧ”СЪЕДИ-
НЕНИЕ-1888” –ДРАГАНОВО

6. „МИЛИОНЕРЪТ”  ОТ 
ЙОРДАН  ЙОВКОВ, РЕЖ. 
БОГДАН  ПЕТКАНИН - ТЕА-
ТРАЛЕН СЪСТАВ ПРИ ДОМ 
НА ЕНЕРГЕТИКА ПРИ АЕЦ 

КОЗЛОДУЙ , ГР.КОЗЛОДУЙ
7.„ГЛУПАЦИ” ОТ НИЙЛ 

САЙМЪН,РЕЖ.И СЦЕНОГРА-
ФИЯ СТАНИМИР КАРАГЬО-
ЗОВ - „ТАЛАНТИНО” ПРИ 
ВОЕНЕН  КЛУБ, ГР.БУРГАС

XI .НАГРАДА  НА  ПУБЛИ-
КАТА  СЕ  ПРИСЪЖДА  НА  
СПЕКТАКЪЛА „ГЛУПАЦИ” 
ОТ НИЙЛ САЙМЪН,РЕЖ.И 
СЦЕНОГРАФИЯ СТАНИМИР 
КАРАГЬОЗОВ - „ТАЛАНТИ-
НО” ПРИ ВОЕНЕН  КЛУБ, 
ГР.БУРГАС

НОМИНАЦИИ ЗА КАМЕРЕН 
СПЕКТАКЪЛ

1.„БАЕ СЛАВЕ” –МОНОС-
П Е КТА КЪ Л П О Р О М А Н А 
„ЧАМКОРИЯ” ОТ МИЛЕН 
РУСКОВ, РЕЖ. И СЦЕНОГРАФ 
ПЕТЪР РАНГЕЛОВ - ТЕАТРАЛ-
НА ТРУПА”ХРИСТО ГЪРБОВ” 
ПРИ СДРУЖЕНИЕ „КАМБА-
НА” ГР.ТРЯВНА

2.„ВЕЛИКДЕНСКО ВИНО” 
ОТ КОНСТАНТИН  ИЛИЕВ, 
РЕЖ. АЛЕКСАНДЪР ДОЙ-
НОВ, СЦЕНОГРАФ  ИВАН  
ХАДЖИЙСКИ – ЧИТАЛИЩЕН  
ТЕАТЪР „ЕЛЕНА СНЕЖИ-
НА” ПРИ НЧ”ВАСИЛ ЛЕВ-
СКИ-1861, ГР.КАРЛОВО

3.„В ТЪРСЕНЕ НА САМИЯ 
СЕБЕ СИ, ИЛИ ДРУГ ЧО-
ВЕК”ОТ ПЬОТР ГЛАДИЛИН, 
РЕЖ.И СЦЕНОГРАФ ПЕТЪР 
ТОСКОВ - ОБЩИНСКИ ТЕА-
ТЪР ПРИ ДК”ЕНЕРГЕТИК”, 
ГР.ГЪЛЪБОВО

XII. НАГРАДА  ЗА  КАМЕРЕН  
СПЕКТАКЪЛ  СЕ  ПРИСЪЖДА  
НА  СПЕКТАКЪЛА „В ТЪРСЕНЕ 
НА САМИЯ СЕБЕ СИ, ИЛИ 
ДРУГ ЧОВЕК”ОТ ПЬОТР ГЛА-
ДИЛИН ,РЕЖ.И СЦЕНОГРАФ 
ПЕТЪР ТОСКОВ - ОБЩИНСКИ 
ТЕАТЪР ПРИ ДК”ЕНЕРГЕ-
ТИК”, ГР.ГЪЛЪБОВО

XIII.НАГРАДА  ЗА СПЕКТА-
КЪЛ

III-ТА НАГРАДА „ИМА ЛИ 
С М И С Ъ Л Д А У Т Е П ВА М Е  
МЕЧКА” ОТ ПАНЧО ПАН-
ЧЕВ,РЕЖИСЬОР ИВЕЛИН 
КЕРАНОВ,СЦЕНОГРАФ ДО-
БРИНКА ДОЙЧЕВА -  

ОБЩИНСКИ  ТЕАТЪР „АН-
ГЕЛ  КОЛЕВ”  ПРИ ОБЩИН-
СКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА”-
НОНЧО ВОДЕНИЧАРОВ”,ГР.
РАДНЕВО

II-РА НАГРАДА СЕ  ПРИ-
СЪЖДА  НА СПЕКТАКЪЛА ,,НЕ  
ВСЕКИ  КРАДЕЦ  Е  МОШЕ-
НИК” ОТ  ДАРИО  ФО, РЕЖ.И 
СЦЕНОГРАФ ВАСИЛКА ЙОР-
ДАНОВА - АРТ СДРУЖЕНИЕ 
„АРЛЕКИН” ПРИ НЧ”СВ.СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1924” 
ГР.СОФИЯ

I-ВА НАГРАДА  СЕ  ПРИСЪЖ-
ДА  НА СПЕКТАКЪЛА „МИ-
ЛИОНЕРЪТ”  ОТ ЙОРДАН  
ЙОВКОВ, РЕЖ. БОГДАН  ПЕТ-
КАНИН - ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ 
ПРИ ДОМ НА ЕНЕРГЕТИКА 
ПРИ АЕЦ КОЗЛОДУЙ , ГР.КО-
ЗЛОДУЙ

”  ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА 
ИМЕТО НА ПРОФЕСОР  ГОЧО 
ГОЧЕВ СЕ ПРИСЪЖДА НА 
СПЕКТАКЪЛА „БЪЛГАРИ ОТ 
СТАРО ВРЕМЕ” ОТ ЛЮБЕН 
КАРАВЕЛОВ, РЕЖ.АЛЕКСАН-
ДЪ Р П А В Л О В А Л Е КС А Н-
ДРОВ, СЦЕНОГРАФ ПЕТЯ 
ДЕМИРОВА - СТК „СТОЯН 
АНГЕЛОВ-ЧИНГИЗА” ПРИ 
НЧ”ПРОБУДА-1896” ,ГР. СУ-
ВОРОВО

НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ ОТ XXII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА 
ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „КАВАРНА 2019”
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Обявление за издадена
Заповед № 357/31.05.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от 
Закона за устройството на територията обявява, 

че е издадена  Заповед № 357/31.05.2019 г. на 
кмета на община Каварна, с която се разрешава 

изработването на проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II-840 
и УПИ III-841 в кв.22, по регулационния план на гр. 
Каварна, община Каварна, представляващи имоти 
с идентификатори 35064.501.840 и 35064.501.841 

по кадастрална карта на гр. Каварна , община 
Каварна, област Добрич.

Обявление за издадена
Заповед № 372/05.06.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от 
Закона за устройството на територията обявява, 

че е издадена  Заповед № 372/05.06.2019 г. на 
кмета на община Каварна, с която се разрешава 

изработването на проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ 

I, кв.179, по регулационния план на гр. Каварна, 
община Каварна, явяващ се имот с идентификатор 

35064.501.4241, по кадастрална карта на гр. 
Каварна , община Каварна, област Добрич.

Обявление за издадена
  Заповед № 358/31.05.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от 
Закона за устройството на територията обявява, 

че е издадена  Заповед № 358/31.05.2019 г. на 
кмета на община Каварна, с която се разрешава 

изработването на проект за подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за 
УПИ II -116, УПИ III-116, УПИ XVIII-116, УПИ XIX в 
кв.8 и част от улица кв. 1 и улица , по регулационния 

план на Голф комплекс с. Божурец, с. Топола, 
община Каварна, област Добрич.

Съобщение до 
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) 
от Административно процесуалния кодекс, 

във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за 
устройството на територията,

СЪОБЩАВА НА  
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА,

в качеството и на заинтересовано лице по чл. 
131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Николай 
Генов Стоянов - собственик на имот с иденти-
фикатор 35746.232.17 по КККР на с. Камен бряг, 
община Каварна, област Добрич, че е изработен 
подробно устройствен план - план за застроява-
не (ПУП-ПЗ) за  ПИ 35746.232.9  по КККР на с. Камен 
бряг, общ. Каварна.

Проектът се намира в отдел  „Устройство 
на територията и инвестиции“ в община 

Каварна, като заинтересованите могат да 
се запознаят със същия  и направят писмени 

искания и предложения до общинска адми-
нистрация гр. Каварна, в 14 дневен срок от 

съобщаването на основание  чл.128, ал.(5) от 
Закона за устройство на територията.

Спорният директор на 
Българската федерация 
по тенис Пресиян Коев се 
срещна с талантливи мла-
ди спортисти от Тенис клуб 
„Каварна“. Той им показа 
някои основни хватки в 
тениса по време на откри-
та тренировка към която 
се присъедини и кметът 
на община Каварна Нина 
Ставрева. Тя благодари 
на Пресиян Коев, че прие 
поканата на Общината и 
насърчава младите надеж-
ди. „Сърдечно благодаря 
за подкрепата на Пресиян 
Коев, за това, че той оси-
гури присъствието на 23 
деца от Каварна на голе-
мия тенис турнир „Sofia 
Open“. Благодарение на 
него те успяха да се докос-
нат до големия тенис и да 
се запознаят със световни 
шампиони от този спорт“, 
заяви тя.

Спортният директор на 
БФТ Пресиян Коев бла-

годари за поканата и за-
върши срещата с думите 
„ В Каварна тенисът не е 
просто спорт, той е тра-
диция.“

Да спортуваш е модерно!

СПОРTНИЯТ ДИРЕКТОР НА БФТ ПРЕСИЯН КОЕВ 
ДАДЕ ОТКРИТ УРОК ПО ТЕНИС В КАВАРНА

Областно ученическо 
състезание под наслов: 
„Ваканция здравей!Да 
играем безопасно!”, се 
проведе на 7-ми юни в 
Добрич. Това беше и за-
ключителният етап на ра-
ботата на полицейските 

служители по Национал-
на програма „Работата на 
полицията в училищата“.

Мероприятието беше 
организирано от инспек-
торите на Детска педаго-
гическа стая в областта 
и  Местните комисии за 
борба срещу противо-
обществените прояви 
на малолетни и непъл-
нолетни от общините в 
региона.

Общо 40 деца се вклю-
чиха в състезанието об-
ластната надпревара.  От 
град Каварна участваха 
два отбора от V и VІ клас 
на СУ “Стефан Караджа“, 
които достойно пред-
ставиха общината, като 

доказаха своите знания 
и умения за безопасно 
поведение по време на 
ваканционните дни.

На всички участници 
бяха връчени награди, 
осигурени от Местни-
те комисии за борба с 
противообществените 
прояви, а на отличилите 
се наградите бяха осигу-
рени от Главна Дирекция 
„Национална полиция“.

ДВА КАВАРНЕНСКИ ОТБОРА 
СЕ ВКЛЮЧИХА В ОБЛАСТНО 
УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

На 10 май, тази година, 
две от кучетата, за които 
се грижи Лиляна Ива-
нова от Каварна изчез-
ват от двора й по улица 
„Мистрал” в Морската 
зона на града. Десет дни 
по-късно тя и нейният 
баща виждат как мъж 
вкарва третото им куче 
Кара в жълто „Рено Кан-
го” и изчезва.

„Две от кучетата ни – 
Сара и Тони, изчезнаха 
безследно. Те никога 
досега не са отсъства-
ли. Или са пред вратата 
ни, или максимум са в 
най-близката сянка до 
сградата. Понякога тичат 
след колата от радост и 
после пак се връщат вед-
нага в двора. Кучетата 
ни при никакви обстоя-
телства не хапят и не 
нападат хора или други 

кучета. Тони дори е мно-
го плашлив и се доверява 
само на най-близките 
като им ближе ръцете 
за благодарност”, каза 
притеснената жена.

След като четириноги-

те не се прибират през 
следващите дни стопани-
те им решават, че може 
би някой ги е откраднал. 
„Не знаехме дали въоб-
ще са живи, или са били 
продадени някъде, изоб-
що нищо”, споделя Лиля-
на Иванова. Тя и нейните 

близки започнали да 
разпитват съседите, но от 
кучетата нямало и следа. 
Притеснените хора се 
свързали с организация 
за защита на животните, 
чрез която проверили 

близките приюти, но пак 
без резултат.

Десет дни след изчез-
ването на кучетата Сара 
и Тони, към 8:30 часа се 
чуло силно скимтене. 
Бащата на Лилия вед-
нага хукнал към съсе-
дите, откъдето идвало 
скимтенето. „Стигайки 
долу баща ми видя как 
служител на хотел, който 
се намира до нас, вкарва 
насилствено нашата Кара 
в колата си и тръшка сил-
но вратата”, разказа тя.

Разтревожените сто-

пани отново се свързват 
с организацията за за-
щита на животни вече с 
конкретна информация. 
„Заедно пуснахме жалба 
в полицията, давайки 
подробно описание на 
колата, регистрационния 
номер и описвайки под-
робно обстоятелствата 
около отвличането на 
Кара, на което станахме 
свидетели”, заяви Лиля-
на Иванова.

След известно вре-
ме от организацията се 
свързали със стопаните 
на изгубените кучета 
с информация за куче 
в с. Поручик Чунчево, 
което може да е едно от 
техните. „Ние мислехме, 
че става въпрос за Кара, 
която беше прясно от-
влечена. Човек от село 
Чунчево (тук в региона) 
беше видял как някой 
изхвърля куче от жълта 
“баничарка” – лек авто-
мобил „Рено Канго”. На-
мерихме човека и той ни 
заведе приблизително 
до мястото. Там извика-
хме няколко пъти и след 

няколко секунди нашата 
Сара вече тичаше с все 
сила към нас. С думи 
не мога да Ви опиша 
радостта й, тя скачаше 
и плачеше от радост. 
Прегърнати на задната 
седалка на колата ни си 
я прибрахме след почти 
две седмици в неизвест-
ност, разказа Лиляна.

Животните са отгле-
дани са от бебета, имат 
всички ваксинации, обез-
паразитени са, марки-
рани, имат паспорти и 
са стерилизирани при 
ветеринар.

Разтревожените ка-
варненци все още не са 
открили две от кучетата 
си, които много обичат и 
искат те да се приберат. 
Ако някой има информа-
ция за местоположение-
то на животните може да 
потърси собствениците 
на тел. 0892716072. Че-
тириногите отговарят 
на имената Тони и Кара. 
Стопаните предлагат въз-
награждение от 100 лв. 
за куче.

Добрич Онлайн

ЖЕНА ОТ КАВАРНА ТЪРСИ ИЗГУБЕНИТЕ СИ КУЧЕТА

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА 
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР. КАВАРНА, В ЧАСТТА ЗА УПИ І-1190, 
УПИ ІІ ,,ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ПЕШЕХОДНА ЗОНА В КВ. 150

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каварна 
съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен 
план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190, УПИ 
ІІ ,,за озеленяване“ и пешеходна зона в кв. 150.
Проектът предвижда продължаване на пешеходната зона между УПИ І и УПИ ІІІ от 
улица ,,Добротица“ до улица ,,Черноморска“.
Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа 
и от 13,00 до 17,00 часа в стая № 208 в сградата на Общинска администрация Каварна. 
Обществено обсъждане ще се проведе на 24.06.2019 г. от 11.00 часа в заседателната 
зала на втори етаж в сградата на Общинска администрация Каварна - стая 209. 

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община 
Каварна, на адрес: гр. Каварна, ул. ,,Добротица“ № 26 се приемат и писмени 

мнения, предложения и въпроси, относно изработения проект. 


