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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“

Кметът на община Ка-
варна Елена Балтаджи-
ева встъпи официално 
в длъжност. На първото 
заседание на местния 
парламент тя и новоиз-
браните общински съ-
ветници получиха удос-
товерения за мандат 
2019 - 2023 г. Заедно 
с кметовете на селата 
Българево – Георги Янев, 
Белгун – Благомир Ста-
нев и на Септемврийци 
– Милен Михайлов, те 
положиха клетва да ра-
ботят в името на жители-

те на общината. Кметът 
на Каварна получи сим-
вола на местната власт 
– огърлие от областния 
управител Красимир Ки-
рилов. Заседанието на 
Общинския съвет беше 
водено от  доайенът 
в местния парламент 
Марийка Стоянова и 
продължи с избор на 
председател, в който 
Йордан Стоянов от ГЕРБ 
надделя над останалите 
2 кандидатури на Нина 
Ставрева от коалиция 
„БСП за България“ и Кра-

симир Кръстев от ПП 
„Национален фронт за 
спасение на България“ 
с 12 гласа. Очаква се 
кметът да посочи екипа, 
с който ще работи.

Съветниците в Община 
Каварна са 17, като об-
щинската избирателна 
квота е 297 гласа. Пет са 
политически сили, които 
имат представителство в 
ОбС Каварна през насто-
ящия мандат. Най-голям 
брой квоти има Местна 
коалиция ГЕРБ (СДС) – 6. 

Йордан Стоянов, Мима 
Василева и д-р Евгени 
Чобанов вече имат опит 
в работата на местния 
парламент, докато за ос-
таналите трима от група-
та - Адилина Колишева, 
Христо Христов и Айтен 
Аптулова, това е първи 
мандат.

С по четирима съвет-
ници се нареждат след-
ващите две политически 
сили: коалиция „БСП 
за България“ и партия 

Следва на 3 стр.

Китното ни село Бъл-
гарево празнува своя 
традиционен събор 
всяка година на осми 
ноември. Площадът съ-
бира малки и големи да 
се веселят, потанцуват и 
попеят. 

На този ден Бъл-
гарската православна 
църква почита паметта 
на св. Архангел Миха-
ил – един от седемте 
ангели, стоящи винаги 

край престола на Гос-
под. Архангеловден е 
вторият по значимост 
есенен православен 
празник след Дими-
тровден. Светецът сим-
волизира тържеството 
на доброто, светлината 
и справедливостта.

„Св. Архангел Миха-
ил” се казва и църквата 
в центъра на селото, 
откъдето празникът за-

почва с литургия. След 
тържествената храмова 
церемония идва ред на 
веселието на площада, 
пред читалището в Бъл-
гарево. 

Своите поздравле-
ния към стотиците при-
състващи на събора 
отправиха кметът на 
община Каварна Еле-
на Балтаджиева и на 
Българево Георги Янев. 
За доброто настроение 

на всички тази година 
се погрижи оркестър 
„Добрич“. Дамите и 
децата от Фолклорна 
група „Перуника“ при 
НЧ „Народен Будител 
1940“, с художествен 
ръководител Невелина 
Василева, поздравиха 
жителите и гостите на 
селото с две хубави 
народни песни.
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Това заяви кметът на община 
Каварна на първия си брифинг с 
медиите, непосредствено след 
встъпването си в длъжност 
на тържествената сесия на 
Общинския съвет, на 7-ми но-
ември. 

Какво е първото нещо, което 
искате да кажете на всичките 
хора, които Ви избраха?

Първото, което искам да кажа 
на всички жители на община 
Каварна е, че ще работя за тях, 
заедно с тях, заедно с общинския 
съвет и с всички структури, които 
могат да бъдат полезни за общи-
ната, и най-важното:  няма да до-
пусна да забравя аз самата, кой 
ме е избрал - хората ме избраха. 

Откъде ще започнете?
От администрацията и гражда-

ните. Първото, което ще направя 
е приемният ми ден да не е през 
работно време, за да мога да 

си върша служебната работа. 
Ще направя така, че освен през 
работното ми време да мога да 
се срещам с гражданите и извън 
работното ми време, защото 
хората са на  работа и не могат да 
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Йордан Стоянов, който беше 
избран за председател на Об-
щински съвет – Каварна с 12 
от гласовете на колегите си, 
се обяви за обединение и съв-
местна работа с тях и адми-
нистрацията, в името на бла-
годенствието на жителите на 
общината. 36-годишният мъж 
е с висше техническо образова-
ние и за втори последователен 
мандат е съветник от ГЕРБ.

За какво ще работите през 
следващите 4 години и как?

Ще работя за гражданите на 
община Каварна, за тeхните 
интереси, за просперитета на 
нашата община и разбира се, ще 
работя за постигане на консен-
сус в нашата община. Време е 
обществото на община Каварна 
да се обедини и да работим 
в една посока, да постигнем 
благополучието на нашите съ-

граждани и дай Боже, всички да 
гледаме в една посока.

Смятате ли, че може да обе-
дините общинските съветници 
за тази кауза?

Каузата е една, каузата е
Следва на 3 стр.

НОВАТА МЕСТНА ВЛАСТ В ОБЩИНА 
КАВАРНА ПОЛОЖИ КЛЕТВА

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА: ЩЕ 
ПОКАЖЕМ, ЧЕ МОЖЕМ ДА РАБОТИМ

ЙОРДАН СТОЯНОВ: ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОБЕДИНИМ, 
ЗАЩОТО КАУЗАТА Е ЕДНА – КАУЗАТА Е КАВАРНА
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Резултатите от идеен 
проект за по-добра кому-
никация между държава-
та и неправителствения 
сектор в областта на кул-
турата бяха представени 
тази седмица в Каварна. 
По време на заключител-
ното събитие се проведе 
и концерт с участието на 
Смесения хор „Черномор-
ски звуци“, гр. Балчик, 
сопраното Петя Плук-
чиева, Детския народен 
хор „Шарено коланче“ 
и Фолклорния танцов 
ансамбъл „Бизоне“ от 
град Каварна. Той се осъ-
ществява по Оперативна 
програма “Добро упра-
вление”, Приоритетна ос 
- Mониторинг и подобря-
ване информираността 
на гражданите.

Основната идея на про-
екта е създаването на 
единна онлайн платфор-
ма, в която да се срещат 
всички държавни струк-
тури и тези от неправи-
телствения сектор, които 
работят в областта на 
културата. Разговаряме с 
Петя Плукчиева, която е 
и административен ръко-
водител на проекта „Как 
да направим комуника-
цията между държавата и 
гражданите по-добра?” и 
идейния носител на про-
екта Нора Константинова. 

Петя Плукчиева – ад-

министративен ръково-
дител на проекта

Откъде изобщо дойде 
идеята да направите 
подобен проект?

Ние сме културно сдру-
жение, регистрирано още 
през 2016 година в об-
ществена полза и до този 
момент работим предим-
но в сферата на културни-
те събития. Тази програма 
ни даде възможност да 
развием идея на член на 
нашето сдружение, г-жа 
Константинова. Тя е идей-
ният ръководител, идеята 
е абсолютно нейна, за 
този тип комуникация. За 
нас това беше интересна 
форма и ние решихме да 
я реализираме. 

За кой вид комуникация 
става въпрос?

Става въпрос за иде-
ен проект на онлайн 
платформа в която, дър-
жавните институции в 
сферата на културата, 

гражданите, неправи-
телствения сектор и 
творците в България, и 
може би в чужбина, да 
комуникират по бързо, 
по-добре, да инициират 
свои партньорства, както 
и да участват в проекти, 

свързани с културата в 
България. 

За да стигнете до 
този проект означава 
ли, че  би следвало да 
бъде подобрена комуни-
кацията между непра-
вителствения сектор, 
гражданското обще-
ство, между управлен-
ските органи по отно-
шение на културата?

Да, защото на първия 
етап от нашият проект, 
ние направихме много 
голямо, мащабно онлайн 
проучване, което обхвана 
както държавните инсти-
туции, визирам Минис-
терство на културата, Ми-
нистерство на туризма, 
Културен институт към 

Външно министерство, от 
друга страна неправител-
ствения сектор, в лицето 
на  народните читалища, 
творчески къщи, актьори 
на свободна практика, 
художници на свободна 
практика. Ние направи-
хме онлайн проучвания, 
запитвания до тях: Как те 
биха се чувствали, дали 
имат нужда от такъв тип 
комуникация? Те казаха, 
че за тях това е много ин-
тересно и имат желание 
за такъв тип общуване 
с държавни представи-
тели, както и помежду 
си, защото се оказа, че 
в сферата на културата, 
общо взето ние малко ра-
ботим всеки един за себе 
си, а така повече хора ще 
знаят за съществуването 
на други като нас. 

Кои са основните про-
блеми до които стигна-
хте в рамките на това 
проучване?

На първо място достиг-
нахме до един момент в 
който всички казаха, че 
понякога комуникацията 
потъва някъде, или става 
по-бавна, именно пора-
ди факта, че няма едно 
- единно място, където 

хората да могат по- бързо 
и по-лесно да намерят 
информацията която им 
трябва, точно за опреде-
лен момент и за опреде-
лено събитие. Споделиха, 
че по принцип за тях ще 
бъде по-лесно, ако на та-

кова място те инициират 
срещи, че се надяват по 
този начин дори и сроко-
ве за кандидатстване по 
проекти или за търсене 
на партньор по опреде-
лени събития, нещата 
да се случват по-бързо. 
Тук аз мога да визирам и 
себе си, аз също съм сре-
щала затруднения, когато 
съм търсила партньорски 
организации, когато съм 

искала да реализирам 
проекти на сдружението.

Какво очаквате да се 
случи?

Това е само идеен про-
ект, това е първият етап. 
Вторият етап е, че вече 
започнахме да правим 
проучване -  къде и как 
може да се осъществи са-
мата платформа, защото 
тук държавните институ-
ции  казаха: „Да ние ще 
се припознаем, но когато 
вече платформата бъде 
една реалност“. Ние вече 
сме в този втори етап, 
когато търсим реална 
реализация на самата 
културна платформа. 

Очаквате ли общини-
те да ви съдействат?

Като говорим за адми-
нистрация ние имаме от 
една страна държавна 
администрация, минис-
терства, от друга страна 
имаме общини, които 
също, ако имат жела-
ние, смятат че за тях това 
представлява интерес да 
се включат в тази плат-
форма, за да могат техни-
те културни календари и 
неправителствени секто-
ри и организации, които 
са на техните територии 
да могат да бъдат видими 
за всички останали, защо-
то понякога не са видими. 

Това първото пред-
ставяне на този проект 
ли е ?

Да, то е и финалното 
представяне на проекта, 
който беше 10 месеца, 

но той беше свързан пре-
димно с работни срещи, 
официални срещи, от-
ворени срещи, онлайн 
проучвания, анкетни 
карти, които се анализи-
раха. Това е финалното 
ни събитие, в което ние 
ще направим и кратка 
презентация на самия 
проект и на всичко което 

сме свършили за тези 10 
месеца. 

Защо сте в Каварна?
Защото нашият парт-

ньор в проекта е Турис-
тическо сдружение Кава-
рна и тъй като едната  от 
група дейности беше на 
територията на община 
Каварна, ние избрахме 
те отново да бъдат наши 

домакини. 
Разкажете ни за тази 

конкретна дейност и 
какви резултати има-
те?

Това беше проучване: 
Как общините работят 
в сферата с неправител-
ствения сектор? Да дадат 
добри практики, добри 
примери и осъществихме 
няколко работни сре-

щи на територията на 
община Каварна през 
септември.

Добри практики от 
страна на община Кава-
рна бяха ли дадени?

Да бяха дадени. Вие 
знаете Каварна е град, 
който има традиции за 
развиване на културен 
туризъм, на фестивален 

туризъм преди всичко. Те 
дадоха своите препоръ-
ки, също така, казаха че 
за тях една такава плат-
форма ще бъде много 
добра основа на кому-
никация, защото много 
често когато се обръщат 
към тях за партньорство 
и за иницииране на съби-
тия, най-малкото което е: 
имейлите, които получа-
ват не са ясни, не са точни 
или по някакъв начин не 
достигат до тях. 

Нора Константинова 
– идеен двигател на про-
екта и експерт: 

Работя в сдружението 
от самото му създаване, 
от 2016 година. Забе-
лязах, че колегите ми 
творци, тъй като аз съм 
инженер, изпитват ог-
ромни затруднения, ко-

гато искат да намерят 
информация по даден 
въпрос, напр. кога Опе-
ративните програми са 
отворени за подходящи 
за нас проекти, съответно 
трябва да преровим сто-
тици сайтове понякога, 
като започнем от сайта 
на Министерството на 
културата и минем през 
сайтовете на общините. 
Идеята ми така съвсем 
спонтанно се роди, да 
обединим всичко това 
на едно място. От една 
страна да застанат дър-
жавните институции в 
лицето на Министерство-
то на културата, Минис-
терството на туризма, от 
друга страна да застанат 
всички неправителстве-
ни организации, които в 
действителност се зани-
мават с култура. Тук не 
става въпрос за много 
сдружения на едно място, 

а става въпрос за реално 
същестуващи, реално 
действащи и работещи 
хора в тази сфера. Да 
направим така, че в тази 
платформа да се срещнат 
общи интереси. От една 
страна министерствата 
ще могат да получават 
винаги по всяко време 
актуална информация 
за това кой, къде, какво 
работи и какво прави, 
тъй като се оказа, че това 
е също проблем в ко-
муникацията. Те нямат 
особено добра обратна 
връзка от неправител-
ствения сектор. Ние като 
сдружения ще можем да 
получаваме много бързо 
информация за това, къде 
има проекти по които мо-
жем да кандидатстваме, 
по какви Оперативни про-
грами, съответно общи-
ните, които ще заложат 
техните проекти, фести-
вали, конкурси, концер-
ти, всичко това ще бъде 
събрано на едно място. 
Впоследствие решихме, 
че трябва да имаме място 
за въпроси и отговори, 
изобщо всеки един въ-
прос, който ги вълнува 
хората в културата да 
могат да си го поставят и 
много бързо да получат 
отговор. Наша задача е 
да направим тази коор-
динация, т.е. ние не само 
ще изискваме Министер-
ството на културата да 
кажем като основен наш, 
надявам се бъдещ парт-
ньор в тази платформа 
да качва информация, но 
и ние самите ще търсим 
тази информация и ще 
бъдем проводника тази 
информация да стигне 
по- бързо и по- лесно до 
хората, които се интере-
суват от нея. 

Какво предстои?
Предстои най-сложната 

част, самото осъществя-
ване на проекта. Това ще 
бъде първоначално соф-
туерна програма, която 
да може да осъществи 
тази платформа. Самата 
платформа трябва някак 
да може да се издър-
жа, разбира се в този 
процес ние ще трябва 
да популяризираме още 
повече нашите идеи, за 
да може все повече хора 
и от бизнеса да се при-
познаят в нея. Надявам 
се, че културният бизнес в 
България ще обърне вни-
мание на това. В нея ще 
има място и за бизнеса, 
или по-скоро за бизнеса в 
културата, няма да бъдем 
насочени само към НПО 
сектора и към държавни-
те институции. 

Чисто практически, 
от кога ще заработи 
тази платформа?

Не бих могла да дам 
точен срок, защото за 
осъществяването на една 
такава вече доста мащаб-
на идея са необходими 
поне 2-3 години. 

ПРОЕКТ ЗА ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА 
НА КУЛТУРАТА ПРЕДСТАВИХА С КОНЦЕРТ
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ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА: ЩЕ ПОКАЖЕМ, ЧЕ МОЖЕМ ДА РАБОТИМ
Продължение от 1 стр.
стигнат до кмета, т.е. ще направя 
приемен ден от 15.00 до 20.00 
часа например.

Казахте, че ще започнете от 
администрацията, какво озна-
чава това? Какви промени са 
нужни там?

Първо трябва утре да дойде 
първият ми работен ден и ще раз-
берете. Ще работя прозрачно, ще 
се види, ще стане ясно на всички. 

Кога ще бъде ясен кметският 
екип?

Кметът е този, който си избира 
екипа. Досега на никого не е обе-
щавано нищо и ще си го избера 
аз, за да не е зависим от никой и 
да работи за хората. 

Досегашната ви работа като 
зам.- кмет, макар и в друга 
община, как ще Ви помогне за 
новия пост?

Опитът, който натрупах не само 
като заместник-кмет, но и преди 
в тази община, ми показа как 
трябва да работи един кмет и как 
не трябва да работи. 

Ще оповестите ли скоро със-
тоянието на общината, такава 
каквато я поемате?

Няма как да не оповестя, ще 
се оповести, съответно ще се 
извършат проверки, които ще 
докажат какво е състоянието на 
общината, за да може жителите 
да разберат, как започваме да 
работим. Като една къща, за-
почваме от проектирането, след 
това започваме от разрешението 
за строеж, след това строим, 
обзавеждаме и въвеждаме в 

експлоатация, и тогава хората 
могат спокойно да живеят в нея. 
Принципно така го виждам.

Надеждите ви за четири го-
дишното управление?

Ще покажем, че можем да 
работим, наистина ще покажем 
- всички, както казах, заедно. 
Гражданите ще покажат какво 
искат, а аз заедно с екипа си, с об-
щинския съвет, всички вие даже, 
които сте пред мен, ще покажете 
какво трябва да направим и ще го 
направим.

Продължение от 1 стр.
Каварна и всеки, който 
днес положи клетва, даде 
дума да работи за благо-
денствието на нашите съ-
граждани, така че е редно 
всички да се обединим 
върху точно тази клетва.

Вие бяхте общински 
съветник и досега, какво 

според Вас трябва да се 
промени в работата на 
общински съвет?

Общински съвет трябва 
да работи като отбор, 
трябва да се поставят 
точни и ясни цели, да си 
ги следваме и по този 
начин да градим нашата 
община  стъпка по стъпка. 

ЙОРДАН СТОЯНОВ: ВРЕМЕ Е ДА 
СЕ ОБЕДИНИМ, ЗАЩОТО КАУЗАТА  
Е ЕДНА – КАУЗАТА Е КАВАРНА

Ученици от ОУ „Йордан 
Йовков“ отбелязаха „Часът 

на Йовков“ и „Йовковата 
седмица“ със стихотворения 
и драматизации върху произ-
ведения на Йордан Йовков, 
Елин Пелин и Иван Вазов. 
Директорката на училището 
Радка Илиева приветства 
всички ученици, учители и 
родители. Гости на търже-
ството бяха народната пе-
вица Галина Дурмушлийска 
и поетесата Керанка Далак-
манска, които поздравиха 
всички присъстващи с тема-
тични песни и стихотворе-
ния. С рецитал се включиха 
и деца от втори клас, а му-
зикален поздрав отправиха 

талантливите певици от ДНХ 
„Шарено коланче“.

„ЧАСЪТ НА ЙОВКОВ“ ОТБЕЛЯЗАХА СЪС СТИХ И ПЕСЕН 

Керанка Далакманска

Галина Дурмушлийска

НОВАТА МЕСТНА ВЛАСТ В ОБЩИНА КАВАРНА ПОЛОЖИ КЛЕТВА
Продължение от 1 стр.
ВМРО-Българско нацио-
нално движение. В гру-
пата на социалистите са 
бившият кмет на община 
Каварна Нина Ставрева, 

която има опит и като 
съветник, Виктория Кер-
чева с втори и Марийка 
Стоянова с трети ман-
дат. За първи път клетва 
положи Пламен Белчев. 

В групата на воеводите 
всички лица са нови, като 
единствено   Младен 
Върбанов има опит в 
местното самоуправле-
ние, но в изпълнител-

ната власт, като замест-
ник-кмет в община Кава-
рна. Останалите местни 
законотворци от тази 
група са Мариян Але-

ксиев, Божемир Тосков 
и Стефан Стефанов.

Двама са представи-
телите на Местна коали-
ция АТАКА (ПП АБВ, ПП 

АТАКА), които също са 
пионери в ОбС: Дарина 
Маринова и Георги Йор-
данов.

Национален фронт за 

спасение на България 
(НФСБ) има една квота и 
тя е на бившия предсе-
дател на ОбС – Каварна 
Красимир Кръстев.
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Продължение от 1 стр.
Българевци са гостоприемни хора 

и на този ден очакват гости, които 
с радост гощават. Масите им са 
отрупани и по традиция почти във 
всяка къща се хапват вкусни зелеви 
сармички, и се точи руйно вино, с по-
желания да са живи и здрави всички 
именици, жители и гости на първото 
по големина село в Община Каварна!

* * *
Рози ноемврийски нацъфтели
селото ми празнично красят,
също като майски наедрели
влюбено ме гледат и зоват.
Сякаш искат да ми кажат -
красотата ще спаси света
или път да ми покажат -
онзи верния към любовта.
Рози кърваво червени

разтуптяват моето сърце.
С техните послания смирени
грейва с пламък младо ми лице.
Празнично щастлива засиявам

сред цариците на всичките цветя.
Рози ще събирам и раздавам
и от обич страстна ще летя!

* * *

Ноември слънцето усмихна,
направи ми кафе с каймак.
Дори и вятърът притихна -
спокойно е и топло пак.

А листопадът ми изпрати
невиждана, неземна красота
и сякаш злото той отпрати
отново да повярвам в любовта.
Във тази, дето хората сплотява
и дава им надежда, и крила,
с прегръдки щедри заразява -
така щастлива май не съм била...
И бързам да отпия от кафето,
което уж без захар ми горчи,
погалила със мисли аз морето
дочувам как и то се буди и бучи...
Ноември листопадно покорява
и гали с нежност сетивата,
безкрайни мигове на обич подарява
и търси смисъл в тишината.

Автор на статията, стиховете 
и снимките: Мая Чалъкова, 

секретар на НЧ „Народен Будител 
1940“, Българево

Кой е най-ранният и 
най-скъпият ти спомен 
от Каварна?

Най-ранният ми спо-
мен е когато бях в първи 
клас. Помня, че с мои 
приятели слязохме долу 
на морето, където имаше 
един вързан сал, с който 
щяхме да пътешестваме 
и да откриваме нови све-
тове. Бяхме се запътили 
към Турция, не помня 
защо бяхме избрали точ-
но тази дестинация, но 
това беше идеята ни. 
Майка ми ме видя и ме 
наказа. Това е първият 
спомен, който изникна 
в съзнанието ми като си 
помислих за Каварна. 
Иначе най-хубавите ми 
спомени са през лятото, 
аз бях непрекъснато око-
ло батковците и когато 

идваха туристи, и главно 
какички, ми беше много 
хубаво. Забавлявахме се 
страшно много, летата 
бяха уникални. Нямам 
лоши спомени от Кава-
рна.

Вече не живееш в Ка-
варна, връщаш ли се 

мислено към родния 
град понякога?

Майка ми дойде да жи-
вее в Добрич през 2001 
година, една година след 
нея се премести и баща 
ми, който вече не е сред 
нас. Аз идвах за по ден, 
два, но не ми харесваше, 
защото нямах приятели 
в града и казвах: „Не 
искам да стоя тук, няма 
с кого да изляза”. Даже 
бях сигурен, че не ис-
кам да живея в Добрич. 
С течение на времето 
намерих много готини 
хора тук и до ден днешен 
си поддържаме връзка, 
и всеки ден откривам 
нови и нови приятели.  
Връщам се мислено от 
време на време, сега е 
все по-рядко, защото 
нищо не ме връща там, 

няма ги същите хора, 
няма ги същите лета. 

Ако още тогава някой 
ти беше казал, че ще 
станеш актьор, щеше ли 
да повярваш?

Определено нямаше 
да повярвам, тогава аз 
се занимавах с рисуване 

и ходех на кръжоци по 
керамика при госпожа 
Недева. По онова време 
сегашният преподавател 
на школата Тодор Черве-
няков беше по-напред-
нал и аз гледах да се уча 
от него, защото той пра-
веше невероятни неща. 
Така че съм проявявал 
някакъв афинитет към 
изкуствата още тогава, но 
никога не съм мислил, че 
ще стана актьор.  Но все 
пак може да се каже, че 
имах някакви заложби, 
когато бях на 15 години в 
Каварна дойде актьорът 
Митко Ялнъзов, за да 

постави, заедно с теа-
тралната трупа, пиесата 
„Джонатан Ливингстън 
Чайката”.  Аз отидох на 
импровизирания кас-
тинг, поговорих с Митко 
и той ме взе за малка 
роля.  Играех съдия.

Значи можем да ка-

жем, че актьорската ти 
кариера е тръгнала от 
Каварна. Тогава ли се 
зароди любовта ти към 
театъра?

Определено мога да 
кажа, че актьорската ми 
кариера тръгна от Ка-
варна на тази крехка 
възраст.  

Любовта ми към театъ-
ра се зароди спонтанно, 
аз винаги съм обичал да 
измислям някакви шеги, 
дори и в училище често 
се закачах с учителите. 
Разбира се, повечето 
имаха чувство за хумор, 
но имах една учителка 
по български език, която 
в четвърти клас ми се ска-
ра и ме изгони от часа. 
Изгони ме, защото беше 
първи час, рано сутринта, 
на всички ни се спеше, 
аз тогава гледах много 
анимационни филмчета, 

а там бях виждал как ко-
таракът си слага клечки 
за зъби на очите, за да 
подпре клепачите си да 
не се затварят. Аз реших 
да пресъздам тази сцена, 
сложих си клечките, тя 
ме видя и ме изгони като 
се закани да не ме пуска 

повече в часовете си. 
Но вече в съзнател-

ните си години посеща-
вах всички театрални 
постановки, които са се 
играли на каварненска 
сцена, било то с профе-
сионални актьори или 
с любителски състави.  
Една моя братовчедка, 
която работеше като хи-
гиенист ме пускаше без 
билет.  Може би точно 
в този период се зароди 
любовта ми към театъра. 

Как попадна в Драма-
тичния театър „Йордан 
Йовков” в Добрич?

Учех актьорско май-
сторство в Театралния 
колеж в София и нямах 
никакво намерение да 

се прибирам. За жалост 
баща ми почина и аз 
се прибрах в Добрич, 
за да съм по-близо до 
майка ми. Работих разни 
други неща. Един ден 
директорът на Кукления 
театър „Дора Габе” Пе-
тър Петков ме покани 
да бъда част от трупата, 
поиграх известно време, 
но нещата не се случваха 
както на мен ми се иска-
ше. След няколко месеца 
отидох на интервю в Раз-
градския театър, погово-
рих с директора Пламен 
Панев, светла му памет, и 
той ме прие. Оттам общо 
взето ми стартира про-
фесионалната кариера 
в драматичния театър. 
Тогава господин Панев 
не ме познаваше и ми 
направи впечатление, 
че човек, който не ме е 

виждал никога, нито на 
сцена, нито в живота, 
ми се довери и ми даде 
една от главните мъжки 
роли в постановката „Ал-
бена” по Йордан Йовков.  
След това той почина и 
на негово място дойде 
друг директор, с който 
работихме също толкова 
добре и все още рабо-
тим, казва се Богдан Пет-
канин.  В момента даже 
играя в негово предста-
вление с Мариан Бачев 
и Сашо Кадиев, казва се 
„Аз досадникът”. Тогава 
той беше временно из-
пълняващ длъжността, 
след което дойде новият 
директор, който направи 
„услуга” на всички млади 

актьори, като ни накара 
да напуснем театъра. 
Върнах се в Добрич, по-
говорих си с директорът 
на Драматичния театър 
в Добрич Иван Мандев, 
срещнах се с режисьора 
Стефан Спасов и започ-
нахме съвместна рабо-
та. Първото ми предста-
вление в Добрич беше 
„Преспанските камбани”.

В колко представле-
ния си играл, откакто си 
в добричкия театър?

В шест и сега подготвя-
ме следващото - засега 
са: „Преспанските кам-
бани”,  „Службогонци”, 
„Юнаци с умни калпа-
ци”, „Любовен пилотаж”, 
„Вампир”, „Боряна” и 
в момента репетираме 
„Дамски шивач”.  Мога 
да кажа, че всички роли, 
в които съм се превъплъ-
щавал са ми любими, 
например най-лесна ми 
беше тази на слугата 
в „Любовен пилотаж”, 
защото не беше чак тол-
кова тежка и за мен беше 
някак сладка. 

Трудно ли влизаш от 
роля в роля?

Не, гледам бързо да си 
науча текста и след това 
се впускам в приключе-
нието. 

В реалния живот игра-
еш ли роли?

Със сигурност играя, 
няма начин да не играя, 
но примерно гледам по-
вече да е към шегата, да 
е весело и приятно на 
хората около мен. Никога 
не съм и не бих използ-
вал актьорския си талант 
за нещо лошо. 

Коя е ролята, която 
мечтаеш да изиграеш?

Няма такава, всяка 
една нова роля ми е меч-
та. Много съм щастлив и 
доволен от това, което 
ми се случва в Драма-
тичен театър „Йордан 
Йовков”. 

Какво ще пожелаеш 
на каварненци?

Пожелавам на кавар-
ненци да се усмихват и 
да бъдат щастливи. Ус-
мивката е нещо красиво. 

Калояна Донева

ФИЛИП ЯНЕВ: „КАРИЕРАТА МИ НА АКТЬОР ТРЪГНА ОТ КАВАРНА”
Актьорът Филип Янев, който в момента 

е част от трупата на Драматичен театър 
„Йордан Йовков”, разказва с огромна усмивка, 
че сценичната му кариера започва в Каварна, 
когато е бил едва на 15 години. Роден е в Добрич 
преди 39 години, но това е просто фактология, 
предизвикана от обстоятелствата. Детството 
и юношеството си прекарва в крайморския град, 
където живее 20 години. Филип често се връща 
в незабравимите летни дни, изпълнени с игри и 
забавления. „За мен Каварна е един много хубав 
спомен, спомням си истинските приятелства, 
спомням си мечтите, които имахме, копнежите 
и незабравимите изживявания”, споделя той. 

БЪЛГАРЕВО ОТБЕЛЯЗА АРХАНГЕЛОВДЕН  С ТЪРЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ И ПРАЗНИЧЕН СЪБОР


