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

ОБЩИНСКИ СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
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Издава Общински медиен център
e-mail: media@kavarna.bg
гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26

ИЗБРАХА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И УТВЪРДИХА НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ „МОЯТ ДОМ – МОЯТА КРЕПОСТ”
Участници от цялата страна се състезаваха в литературната надпревара

Общинският съвет на
Каварна проведе своето
второ заседание за избор на заместник-председател, състав и ръководство на постоянните
комисии.

подкрепиха избора на
членове и председатели
на постоянните комисии
към Общински съвет –
Каварна, които са шест
на брой.
Председател на посто-

Постоянната комисия
по екология, туризъм,
земеделие, еврофондове и програми, ще бъде
ръководена от Мариян
Алексиев. Нейни членове са: Христо Христов,

Дарина Маринова

Единодушно, със седемнадесет гласа „за”
Дарина Маринова оглави местния парламент.
При втора точка от заседанието, отново единодушно, съветниците

янна комисия по бюджет,
финанси и данъчна политика е Марийка Стоянова. В състава й влизат:
Христо Христов, Евгени
Чобанов, Младен Върбанов и Дарина Маринова.

Айтен Аптулова, Виктория Керчева и Пламен
Белчев.
Комисията по духовни
дейности образование,
култура и проблеми на
младежта е с предсе-

дател Нина Ставрева.
В нея ще работят още:
Адилина Колишева, Марийка Стоянова, Красимир Кръстев и Стефан
Стефанов.
Комисията по здравеопазване, спорт, социална
политика и работа с малцинствата се поема от Дарина Маринова. Под ръководството й ще заседават:
Айтен Аптулова, Евгени
Чобанов, Нина Ставрева и
Божимир Тосков.
Следва на 2 стр.

На празника Въведение Богородично, който
се чества и като Ден на
християнското семейство, Народно читалище
„Съгласие” награди участниците в литературен
конкурс за стихотворение и есе на тема „Моят
дом – моята крепост” за
ученици от 4 до 12 клас.
Конкурсът придоби характер на национален
и освен от Община Каварна, в него постъпиха
произведения от градовете: Варна, Сливен,
Панагюрище, Карлово,
Велико Търново, Димитровград, Стралджа, Габрово.
Тричленно жури в състав: Керанка Далакманска – поетеса и журналист, Таньо Божков – филолог, поет и писател и
Анна Томова – филолог
и библиотекар при НЧ
„Съгласие-1890” – класира и оцени получените

МАСОВИ НАПАДЕНИЯ НА ГЕОРГИ БАЛТАДЖИЕВ ПОЕМА ИНВЕСТИЦИИТЕ И
ЖИТНА МУХА В ПШЕНИЧНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В ОБЩИНА КАВАРНА
ПОСЕВИ В ДОБРУДЖА
В Добруджа се наблюдават масови поражения върху пшеничните
посеви от житни мухи и
кафява ръжда. Проблемът се задълбочава в
последните няколко години, като причините са
комплексни, твърдят спе-

циалисти и земеделски
производители. Основната обаче е в задължителната мярка 5 на сто от
обработваемите площи
да не се сеят или третират, което с промените в
климата ги превръща в

развъдници на болести.
„Проблемът идва от
една страна е, че беше
много топло времето и
летежът беше много продължителен. За съжаление обаче тази година
развитието е каламитетно, т.е. епидемиологично

по отношение на мухите“,
заяви проф. Иван Киряков
от Добруджанския земеделски институт. Според
него земеделските производители в момента не
могат да направят нищо
Следва на 4 стр.

Георги Балтаджиев е новият заместник-кмет
на община Каварна с ресор „Европейски фондове и
инвестиционна дейност“. Роден е на 15.02.1988 г.,
по образование е строителен инженер, магистър
по специалност „Транспортно строителство“ в
Университет по архитектура, строителство
и геодезия - гр.София. Семеен е, с едно дете. По
времето на кмета Цонев, Балтаджиев е бил
началник отдел „Инвестиционни дейности и
проекти”.
Опитът Ви в администрацията и това, че
бяхте началник отдел
„Инвестиционни дейности и проекти”, ще Ви
помогне ли сега в заеманата длъжност?
Естествено, че ще помогне, всеки опит помага. Аз съм запознат
с работата в общинска
администрация, има някои проекти, които са
започнати аз когато бях
в общината, сега ще ги
завърша на друга длъжност.
Тепърва се запознавате с документи и ситуацията в общината, но на
първо четене имате ли
срокове, които трябва да

спазите за да кандидатстване по нови проекти
или за изпълнението на
стари?
По изпълнението, по
Мярка 7.2 има няколко
проекта, единият е за
пътищата Топола - Икънталъка, Божурец, в с.
Раковски почти е приключило, остава вертикалната и хоризонтална
маркировка и бул. „България”.
За бул. „България”,
кога се очаква да стартира?
Очаква се да стартира
след Нова година. Проектът за бул. „България”
е предимно свързан с
подмяната на уличното

Георги Балтаджиев

осветление, не толкова
на пътната настилка. Пътната настилка ще се поднови в началото на булеварда, където е заустването с главния път и по
протежето на булеварда
до „Калацерка”, само от
северната страна, където
ще се прекарват кабелите за новото осветление.
Другият проект е за една
улица, към СО Божурец.
Тя е трасирана на място,
почистена е, изкопана е,
там е открита площадка,
очаква се да започне същинското строителство.
Следва на 2 стр.

33 творби, от които 12
стихотворения и 21 есета,
от общо 30 участници в
конкурса. Журито ги раздели в две възрастови категории – 4-8 клас и 9-12

клас в двата жанра – есе и
стихотворение, като присъди една поощрителна
и една голяма награда за
прозаичната форма.
Следва на 3 стр.

ЕТПДЖ „Тодор Тодоров“
Производство на пластмасова
и алуминиева дограма –
българска и немска.
Телефони за връзка:

0899865173, 0899866844
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ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ С ПРОЕКТ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА
ДЕЦАТА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В УЧИЛИЩЕ
ОУ „Йордан Йовков”
спечели проект „Традициите – различията
в културите, които ни
сплотяват”, на стойност
15 000 лева, финансиран
от Центъра за образователна интеграция на
децата и учениците от
етническите малцинства. Целта на проекта
е създаване на условия
за обхващане и задържане в образователната
система на учениците
от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до
качествено обучение,
утвърждаване на интеркултурно образование
и възможност за пълноценна социализация,
както и съхраняване на
културната идентичност
на децата от етническите
малцинства. В проекта
ще бъдат включени 80
ученици на възраст от
7 до14 години, 21 родители, 7 ръководители на
групи. В някои дейности,
които са общи за всички
групи, ще се включат
и ученици, които не са
преки участници в проекта. Техният предполагаем брой е около 50.
Продължителността на
проекта е 10 месеца.
Пред родители и ученици, екипът на проекта

представи дейностите,
които са заложени в
него. Ще бъде създаден Клуб „Традиции и
толерантност“, като към

Рамазан байрам, Банго
Василий; с обредите
къносване, прощъпулник, Маето - когато зреят черешите; участие в

него бъдат сформирани
4 секции: „ От извора“
- изучаване на фолклорното книжовно наследство на етносите, драматизации на любими
приказки от фолклора
на етносите, отбелязване на Световния ден
на майчиния език – 21
февруари, изготвяне на
табло с приказките на
баба, творческо състезание „Етносвят“. Секция
„Фолклорна броеница“
предвижда разучаване
на български, ромски и
турски песни и танци;
запознаване с обичаите
Коледа, Лазаровден,
Гергьовден /Едерлези/,

различни училищни и
общоградски празници.
Секция „Дедите разказват” ще бъде посветена на изследователска
дейност, презентации,
екскурзии и др. В края
на проекта ще бъде
подредена изложба на
предмети от бита на
етносите, от носии и
музикални инструменти,
Изявата „Историята на
моя народ” е с конкурсен характер и съдържа
изготвяне и демонстрация на презентация на
тема: „ От древни времена до днес”, и на реферати за известни личности
от различните етноси, с

ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ДАРИХА
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ

В Деня на християнското семейство четвъртокласници от СУ „Стефан
Караджа” в Каварна дариха хранителни продукти за хората в
неравностойно положение.
Малчуганите
от 4 „б” клас
занесоха над
20 торби, пълни с консерви,
боб, леща, макарони, брашно,ориз, олио
и др. в храм
„Успение на Пресвета Богородица“, където отец
Василий Селемет прие
дарението с усмивка. Той
ще разпредели хранителните продукти между
нуждаещите се в енорията. Отец Василий прочете на сърцатите деца
приказка за семейната
закрила и им разказа за
празника. Те от своя страна споделиха някои от

семейните си празнични
и тъжни моменти, и запалиха свещички за здраве.
Благородното дело е
част от Световната сед-

мица на предприемачеството. Припомняме,
че във всеки от учебните дни до 22 ноември
малките каварненци
ще организират събития, в които ще демонстрират силата на своя
предприемачески дух и
желанието за промяна
към добро в мисленето
и в отношенията между
хората.

мото: „За талантливите
няма прегради”.
В Секция „Етнотворилница“ децата ще
пресъздадат богатия и
разнообразен живот на
народите в миналото
и сега в рисунки; чрез
декоративно изпълнение на проекти от дърво, метал, керамика,
текстил, хартия, конци,

3 секции. Секция „ Аз
и моите права” ще се
занимава с разглеждане
на правата на детето,
гражданските права,
свободи и задължения,
националната идентичност. Предвижда се още
запознаване с европейските символи, що е
демокрация, власт и
институции, социално

плат, семена и тесто; ще
бъдат илюстрирани български и ромски легенди, разкриващи общите
елементи в отбелязването на календарните
празници. Учениците
ще извършват изследователска и събирателска
дейност, основа за плана
на секциите.
В една от дейностите
ще бъде създаден и Клуб
“Светът около мен”, с

сближаване и различия.
В резултат на познанията
в секцията, учениците
ще дискутират на тема:
„Моите права като гражданин на Европа”, ще се
съревновават в творческото състезание: ”Аз,
гражданинът на Европа”.
Те ще участват във форуми и дебати по обществено значими, и социални въпроси. Секция
„Моето бъдеще в моя

околната среда, отгоре се
слага хумус, затревява се,
за да стане тревна площ.
Отделно с наши средства, най- належащо е да
се завърши гробищният
парк, който също започна
тогава, около 2015 година.
Може би ще съвпадне
честта, аз да го започна и

довърши със сградите,
трябва да се направи и
пътна връзка.
На какъв етап е изборът на изпълнител на
зимното поддържане на
община Каварна?
Тази година малко се
забавихме. Вероятно заради изборите старото

да го завърша.
На какъв етап е гробищният парк?
Изградени са алеи,
електропроводи, ВиК
комуникации, няма още
изградени сгради, това
предстои.
Казахте, че изграждането на гробищния парк
е изцяло със средства
на общината, на каква
стойност е?
През годините са похарчени може би около
400 хил. лв. общо до сега,
може би още толкова ще
са необходими за да се

ръководство е забавило
избора на изпълнител
на зимното поддържане.
Подадени са две оферти,
колегите работят усилено, сега ги разглеждат.
Очакваме до средата на
декември да имаме избран изпълнител, което
е късно, но предвид прогнозите може би зимата няма да ни изненада
по-рано. Въпреки това общината ще има готовност
и с помоща на общинската фирма „Чиракман” да
реагира. Поръчката е за
две години.

град” предвижда запознаване с институциите
в града, възможностите
за бъдеща реализация,
среща с представители
на различни професии,
посещения в местните
предприятия и др. Секция „Аз и другите” е за
усвояване на основни
житейски умения: за
общуване при решаване
на социални проблеми
в бита; вземане на решения; работа в екип;
решаване на конфликти
и постигане на разбирателство; за отстояване на
безопасно поведение и
поемане на отговорност;
действия и условия при
стрес и екстремни ситуации; интеркултурни
взаимоотношения; участие със свой принос в
граждански инициативи
и в училищния живот.
В рамките на проекта
са предвидени посещения на историческия
парк в с. Неофит Рилски
и на старата столица Велики Преслав, известен
като средище на духовен и книжовен живот,
който се свързва със
Златния век по време
на управлението на цар
Симеон I, като описанието на тази дейност е:
докосване до историята
на моята родина.

Освен изброените мероприятия, са предвидени кампании по повод
деня на търпението 25
март; Заедно за един
по-толерантен свят; Еко
пърформанс и Фотоизложба „Моят свят“.
В дейностите са заложени различни методи
на работа, сред които
интерактивни игри и симулации, наблюдение,
практически дейности,
индивидуален подход,
и др. и имат за цел да
развиват таланта на
учениците в избраната
област, да допринесат
за опознаване на някои
професии, да повишат
знанията и уменията
за преодоляване на съществуващите стереотипи и нагласи в мултикултурна среда, да осмисли
ваканциите на децата.
Проект „Традициите различията в културите,
които ни сплотяват” е
втори за ОУ „Йордан
Йовков”. Училището е и
участник в международен проект Екоучилища
от 2013 година, носител е на „Зелен флаг”.
Основното училище е
един от учредителите
на Български младежки
воден парламент и е
член на Ученическия
екопарламент.

Продължение от 1 стр.
Младен Върбанов оглавява комисията по
Териториално развитие
и комуникации. Членове
са Мима Василева, Мариян Алексиев, Пламен
Белчев и Георги Йорданов.
Постоянната комисия
по законност и установяване на конфликт на
интереси е в състав: Дарина Маринова, Христо
Христов, Виктория Керчева и Стефан Стефанов.
Председателското място
заема Мима Василева.
Първата задача, която
им възложи местният
парламент е изработване проект на Правилник
за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии
и взаимодействието му
с общинска администрация. С взетото решение
беше възложено на комисията в срок до 27-ми
ноември да публикува за
обсъждане на интернет
страницата на община
Каварна, проекта за правилник. „Очакваме промени, промените са наложителни, защото има
промени и в законодателството, има решение

и на административен
съд, с който трябва да
се съобразим. Мисля, че
самият правилник е изменян многократно, той
вече е станал тежък и е
нужно да го опресним, и
от тук нататък да оставим
една добра нормативна
уредба и за бъдещите
мандати, така че комисията ще се постарае да го
преведе във вид, който
ще е работещ, и с който
ще успеем да постигнем
поставените си цели”, коментира председателят
на Общински съвет, инж.
Йордан Стоянов.
В последната точка от
дневния ред, Общинският съвет избра за
временно изпълняващ
длъжността управител
на МБАЛ –Каварна д-р
Хамза Велиев. „Дългогодишен лекар в нашата
болница, мисля че достатъчно добре познава и
проблемите на болницата, а има и нужната квалификация да изпълнява
тази длъжност. Имаме
срок от 90 дни да насрочим нов конкурс и да
изберем вече постоянен
управител на МБАЛ-Каварна”, коментира инж.
Стоянов.

ГЕОРГИ БАЛТАДЖИЕВ ПОЕМА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИЗБРАХА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В ОБЩИНА КАВАРНА И УТВЪРДИХА ПОСТОЯННИТЕ
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Продължение от 1 стр.
След Нова година ще
започне рехабилитацията и на ул. „Сава Ганчев”
от бул. „България” до
кръстовището за морето.
Има ли срокове, които
трябва да се спазят в
спешен порядък до края
на годината?
Да има, спортни площадки в спортната зона.
Там ще се изгради нова
спортна площадка. Сега
ще пускаме поръчки, за
избор на изпълнители
и надзор. Другото което
е рекултивация на сметището, доста наболял
въпрос, още до като бях
аз в общината.
Малко повече за сметището, това е стар проект, който сега ще бъде
завършен от Вас ли?
Да, стар проект е, сега
ще го довършим. През
2015 година направихме
проекта, след четири години го започваме наново.
Какво се очаква да се
постигне с този проект?
Очаква се рекултивация
на сметището, което е до
пречиствателната станция
в края на кв. Хаджи Димитър. Там на място ще
се съберат всички разпилени отпадъци, изгражда
се отгоре бариерен слой
от почви, от глини, така
че да не се замърсява
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ОТКРИТ УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ ПОРЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА
ИНИЦИАТИВА ЗА АЛЕКС

Открит урок по родолюбие
проведоха ученици от СУ „Стефан
Караджа”с директора на Историческия музей в Каварна, Пенко
Георгиев, по повод Световната

ръководител Албена Алексиева, главен учител и обучител на
преподаватели по програмата
„Джуниър Ачийвмънт” в начален
седмица на предприемачеството,
която се отбелязва от 18-ти до 22ри ноември. Събитието се състоя
в в библиотеката на Народно читалище „Съгласие”.
Четвъртокласниците с класен

географското разположение на
селищата и историческото им
развитие, и разказа интересни
факти от историята на древните
Жена от Каварна орга- безвъзмездно”, разкрива Балтов, който изпрати
каварненци.
низира поредна благот- Милчева.
колело от Пазарджик за
Седмицата на предприема- ворителна инициатива
Преди година Милче- малкия Алекс”, припомчеството се провежда от 2007 за семейство от село
Раковски. Галя Милчева
с помощта на приятели успява да осигури
и да дари пералня за
петгодишния Алекс и
неговата майка, която го
отглежда сама. Жената
работи само през лятото и няма възможност
да закупи домакинския
уред. „Приех присърце
каузата „малкият Алекс”,
защото аз самата съм
имала ужасно трудно
детство. Отраснала съм

година и по традиция се домакинства от Образователна програма „
Джуниър Ачийвмънт”- България.

етап, представиха 24 цветни презентации, старателно надписани
и с красиви картини посветени
на три географски области: Дунавска равнина, Стара планина и
Преходна област. Директорът на
музея направи паралел между

Участници от цялата страна се състезаваха в литературната надпревара

НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА
„МОЯТ ДОМ – МОЯТА КРЕПОСТ”
Продължение от 1 стр.
В категорията за поезия във възрастова група
4-8 клас, първо място
беше присъдено на Рая
Григорова от Каварна,
ученичка от 6 А клас на ОУ
„Йордан Йовков”. Отново
в същата категория, но
във възрастова група 9-12
клас, с първо място бе
отличена Мила Василева,
от Каварна, ученичка от
11 А клас на СУ ”Стефан
Караджа”. В категория
есета, във възрастова група 4-8 клас, първото място се присъди на Мария

ня тя. След време, той
помага още веднъж на
детето, като му дарява
лаптоп. Само преди дни
брат и сестра от Каварна
даряват зимни дрешки
на Алекс. „Когато видиш искрата радост в
детските очи, това ти
дава вътрешно удовлетворение”, споделя Галя
Милчева.

Ильова от Панагюрище,
ученичка от 4 А клас на ОУ
„Двайсти април”. В тази
възрастова категория
поощрителна награда
получи Симона Василева
от Сливен, ученичка в 7
А клас на ОУ ”Д-р Иван

Селимински”. Голямата
награда на журито беше
присъдена на есето на
Добромира Миткова от
Варна, ученичка в 9 клас

на Частна професионална
гимназия по инженеринг
технологии и компютърни науки. Всички участници в литературния

конкурс получиха грамоти и малки предметни
награди, осигурени от
Община Каварна и ръководството на читалището. Организаторите
на конкурса се обръщат
към участниците: ” Благодарим на всички, които
взеха участие в това начинание. Радваме се, че
в България има толкова
талантливи деца, които
успяха да ни въздействат по прекрасен начин
чрез произведенията си.
Благодарим и на техните
учители и родители, че са
възпитали такива чудесни млади хора.”

при разведени родители”, разказва Милчева.
„ Стана ми страшно болно, че в 21 век, предвид
предстоящата зима, жената няма да има как да
пере. За тази кауза ми
помогна една дама от
Балчик, Мария Гуенова,
която след като разбра
от мен за нуждата на
семейството, веднага
откликна и дари почти
нова пералня. За транспортирането на уреда
от Балчик до Раковски
ни помогна едно немско
семейство, абсолютно

ва разбира, че малкият
Алекс мечтае за велосипед. „За колелото, когато
разбрах, ми стана много
мъчно и много болно.
Написах един апел в социалните мрежи и веднага се отзова Кирил
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ФК „КАЛИАКРА 1923“ НЕ СЕ ЯВИ И В ДОНЧЕВО

„Устрем“ /Д/ спечели служебно, от ЗС на БФС – Варна решават бъдещето на каварненци в Трета лига

Във втори пореден
кръг и общо трети път
от началото на сезона
в Североизточна трета
лига не се яви за мач
по програма отборът
на „Калиакра 1923“. Каварненци не пристигнаха в неделния ден в
Дончево за срещата от
XIV кръг срещу местния
„Устрем“. По този начин
домакините записаха
служебна победа с 3:0,

с която се укрепиха на
втора позиция в класирането на Североизтока с актив от 30 точки.
Плюс това тимът от добричкото предградие ще
зимува на второ място
в групата, тъй като има
преднина от 4 точки
пред преследвачите при
един оставащ шампионатен кръг до края на
календарната 2019 г.
И а ко с ъ с т а вът н а

„Устрем“ /Д/ бележи
исторически върхове в
развитието си, на срещуположния полюс са
каварненци. Според разпоредбите на БФС, при
положение че даден
отбор не се яви за три
двубоя от първенството, то той се изважда
автоматично от групата.
В такъв случай топката
е в полето на ръководните фактори от Зонал-

ния съвет на футболната
централа във Варна, откъдето трябва да се произнесат относно съдбата
на тима от крайморският
град. Явно проблемите
в редиците на ФК „Калиакра 1923“ от организационен и най-вече
финансов характер са
трудно преодолими, довели до сегашното негативно състояние.
Добрич Онлайн

Н а р а б от н а с р е щ а
екипът на Областен информационен център
– Добрич представи две
актуални процедури по
Оперативна програма
Околна среда 2014-2020
г., насочени към екологичната мрежа Натура
2000 и биоразнообразието. На представители

кампании, утвърждаващи екологичната мрежа
Натура 2000 от една страна, и от друга създаване
на условия за осмисляне
на ролята й в развитието
на местната общност. Ще
се популяризират възможностите за развитие,
бизнес модели, добри
практики и опит от други

Натура 2000, е за период
от 10 години. Основни
дейности по тази процедура са разработване
или актуализиране на
планове за действие за
видове по съгласувани
задания и за видове, за
които няма налични такива, посочени в насоките за кандидатстване.

Продължение от 1 стр.
във връзка с този проблем. „Много от тях ми се
обаждат да питат дали да
пръскат, но и да пръскат
и да не пръскат полза
няма“, сподели той.
Според земеделския
производител Петър Петров основната причина
за увеличаване плътността на житната муха е
Общата селскостопанска
политика. „За да могат
да усвоят земеделските
производители този дял
от зелените плащания е
задължително да остават
5% от обработваемите
площи като екологично
насочени. В случая, тъй
като е забранено да се
пръска - те се превръщат
в развъдници“, каза той.
И според проф. Киряков този начин за обвърз-

ИНОВАТИВЕН ПОГЛЕД КЪМ НАТУРА И ГРИЖА ЗА МАСОВИ НАПАДЕНИЯ НА ЖИТНА МУХА
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ПРЕДСТАВИ ОИЦ - ДОБРИЧ В ПШЕНИЧНИТЕ ПОСЕВИ В ДОБРУДЖА

на общините от област
Добрич и неправителствения сектор бяха
представени процедурите BG16M1OP002-3.019
„Споделена визия за
екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и
BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране
на планове за действие
за видове“. Беше акцентирано върху целите на
процедурите, допустимите кандидати, дейности, разходи, както и
сроковете за кандидатстване.
С бюджет 1 785 000
лева първата процедура дава възможност на
бенефициентите да се
проведат 25 регионални

региони/държави, свързани с възможностите,
които мрежата предоставя и които са приложими за територията й
в съответния регион в
България.
На присъстващите бяха
дадени примери за добри практики в други
европейски страни, насочени към отговорен
дърводобив, биологично земеделие, зелен туризъм и зелена инфраструктура.
Процедурата на планове за действие за видове
цели и определяне на
възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата

Допустими кандидати
и по тази процедура са
общини, юридически
лица с нестопанска цел
и структури или звена на
МОСВ и МЗХГ. Средствата
по тази мярка са 4 609 675
лева, като максималния
размер на БФП за проект
за план за действие за
животински вид/видове е
300 000 , а за растителен
вид/видове - 100 000.
И по двете процедури е
възможно партньорство
и проведената работна
среща инициира стартиране на диалог за потенциално сътрудничество
между представителите
на общините и неправителствените организации.
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Бяха изнесени данни и
за нападението от житни мухи. Направени са
обстойни обследвания
на територията на Добричка област, съобщиха
специалистите.
Проф. Иван Киряков
поднесе информация
за интегрираното третиране срещу вредите-

за трети път инсектициди.
Значи нещо има, нещо не
се случва както трябва, за
да се налага толкова много продукти за растителна
защита да бъдат вкарвани в производството”,
каза проф. Киряков.
Масовото нападение
от житни мухи е от 2-3
до 10%, като има еди-

Дарина Василева

ли. „Наблюдава се през
последните няколко години, че многократно

защита. „Прогнозата и
сигнализацията, която извършваме в отдел
„Растителна защита”
към Областната дирекция по безопасност на
храните се основава на
обследванията, които
извършваме в трите
района на Добричка
област. Съумяваме да
прогнозираме появата
и развитието на основните вредители, които са
икономически важни за
отглеждането на културите в Добруджа”, заяви
началникът на „Растителна защита” към ОДБХ
Дарина Василева.
Проблемни са полетата, с т.нар. междинки, където не може да

Петър Петров

проф. Иван Киряков

ване със затревяване на
площите, за да могат да
бъдат разорани създава
проблеми в Добруджа.
„Трябва по някакъв начин
да спрем това масово
оставане на стърнищата
продължително време до декември. Те са резервоар за болести, за неприятели и от там идват
и основните проблеми“,
каза в заключение той.
ВРЕДИТЕЛИТЕ ЗАСЕГА
СА НА РЪБА НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРАГ
Кафявата ръжда в житните полета на Добруджа
е засегнала до 5% от
посевите, колкото е и
икономическият праг на
вредност на тази зараза,
съобщиха от Растителна
защита на среща, организирана от областната
служба по земеделие.
На нея беше разисквано и състоянието на
есенниците като цяло.

увеличихме броя на третирането. Имаше едни
години, в които института
подаваше информация,
че трябва да се третира,
защото има заплаха от
ръжда или мана. Сега в
един момент се оказа, че
започнахме да вкарваме
продукти - до 3 - 4 фунгицида на година. Тази есен
някои хора вече хвърлиха

нични полета и с 30 на се пръска и реално се
сто заразени посеви, превръщат в развъднисъобщиха от Растителна ци на вредители. Без-

Ларва на житна муха

проф. Иван Киряков
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смислено е на този етап
пшеницата да се третира
с каквито и да било препарати, защото освен
ларви, специалистите
откриват и какавиди на
житните мухи, т.е. развитието им е в напреднала
фаза и инсектицидите
няма да им подействат,
категорични са експертите.
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