
Писана добруджанска 
каручка от края на XIX 
и началото на XX век е 
най-новото дарение, с 
което се  обогати фондът 
на Исторически музей -  
Каварна, съобщи дирек-
торът му Пенко Георгиев. 
Каручката е красива и в 
много добро състояние. 
В миналото с такива во-
зила стопаните са оти-
вали със семействата 
си да зарежат лозята на 
празника Трифон Заре-
зан. По селата хората са 
обичали да ги показват 
и се гордеели с украсата 
им, припомни директо-
рът на  музея.

През последните ме-
сеци зачестяват случаите 
на дарения от граждани, 
докато в миналото във 
фондовете на музея са 
постъпвали предимно 
нискостойностни доку-
менти, коментира Геор-

гиев. Едно от ценните 
постъпления през по-

следните два месеца е 
Следва на 2 стр.
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ОТДАВА ПОД НАЕМ:  
Гарсониера  -  250лв/мес;

ПРОДАВА: 
Парцел със стара къща .............. 17000Е;
Парцел със стара къща .............. 19500Е; 
Реновирана къща ....................... 70000Е ;   
Реновирана къща ....................... 95000Е ;    
Гарсониера ................................... 20500Е;
Студио- тухла, център ................. 23500E
Двустаен - тухла .......................... 29000Е;
Тристаен - тухла .......................... 43300Е;

КУПУВА/ПРОДАВА  
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ от 2100 до 2300лв/дка. гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26

АДРЕС - НЕДВИжИМИ ИМОТИ
0570/8 55 11, 0889 870 383
гр. Каварна, ул. Г. Кирков 1

Габи ЕООД
ПРЕДЛАГА

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
И ВЪГЛИЩА

(срещу техникума)
Тел. 0898/481 514, 0570/8-21-53

С близо две хиляди 
места за настаняване е 
увеличена легловата база 
в община Каварна за се-
зон „Лято -2018“. В мо-
мента на територията й 
има 3945 легла, съобщи 
кметът Нина Ставрева на 
пресконференция във 
ваканционен комплекс 
„Топола скайс“ в с. Топола. 
Непрекъснат ръст през по-
следните няколко години 
бележат и туристите. От 24 
000 през 2015-а летовни-
ците нарастват на 36 000 

през следващата година и 
на 48 000 през 2017-а. По 
думите й за тазгодишния 
сезон всички почивни 
бази са резервирани, 
като към 30 юни в общи-
ната вече са пребивавали 
15 000 туристи. Наред 
с българите най-много-
бройните туристи и през 
това лято са румънците и 
руснаците, значим ръст 
бележат и гостите от Че-
хия, Словакия и Полша. 
Най-посещаваният турис-
тически обект в общината 

е нос Калиакра, където 
приходите през юни са 
нараснали с 13 000 лева 
спрямо същия период на 
миналото лято. Сред за-
бележителностите, които 
привличат летовниците, 
са и резерватът „Яйла-
та“, историческият ком-
плекс „Онгъла“ и фермата 
за охлюви в Българево, 
нос Чиракман, както и 
най-новите атракции в 
„Топола скайс“, коментира 
Ставрева. 

Факел

ТУРИСТИТЕ В КАВАРНА БЕЛЕжАТ РЪСТ

Зам.-кметът Йордан Йорданов, кметът на общината Нина Ставрева и собствени-
кът на „Топола скайс“ инж. Валентин Вълев по време на пресконференцията.

Административният 
съд в Добрич отмени ос-
пореното от областния 
управител решение на 
Общинския съвет в Ка-
варна от 16 май, с което 
сроковете за строителство 
на пешеходната зона в 
морската част на града 
бяха удължени до 15 юни, 
вместо до 15 май, както 
предвижда законът. Това 
съобщиха от областната 
управа. Областният упра-
вител е върнал решението 
с препоръка за неговата 
отмяна, но Общинският 
съвет не е събрал необ-
ходимия брой гласове за 
тази отмяна. Мотивът на 
съда е, че дейностите по 

проекта „Облагородяване 
на пешеходното простран-
ство в крайбрежна зона 
Каварна“ не са неотложни 
аварийно-ремонтни рабо-
ти и геозащитни мерки и 
дейности, поради което 
изключването им от за-
браната за строителство 
противоречи на закона. 
Съдът осъжда Общин-
ския съвет в Каварна да 
заплати на областната 
администрация сумата 
от 100 лева съдебно – 
деловодни разноски по 
делото. Решението може 
да се обжалва в 14-дневен 
срок пред Върховния ад-
министративен съд.

Факел

СЪДЪТ ОТМЕНИ РЕШЕНИЕ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Директорът на музея Пенко Георгиев показва най-но-
вото дарение, постъпило във фонда на Етнографския 
комплекс.

Водните съоръжения са разположени върху площ от 8 дка и на тях могат да се развличат едновременно около 
1500 души.

ПИСАНА КАРУЧКА, КАМЕННА КОТВА
И РОДОСКА АМФОРА ДАРЯВАТ НА
МУЗЕЯ

Най-новият аквапарк 
в България отвори врати 
във ваканционния ком-
плекс „Топола скайс“ в 
село Топола. Разположен 
е върху площ от 8 дка , 
съоръжението струва 8 
млн. евро и максимални-
ят му капацитет е около 

1500 души. Развлекател-
ната придобивка пред-
стави пред журналисти 
собственикът на компле-
кса инж. Валентин Вълев. 
Според него големите 
туроператори изискват 
от хотелиерите постоян-
но да разнообразяват 

почивката на туристите 
с развлечения, като въз-
можност да ползват аква-
паркове, екшън паркове, 
спортни площадки. По ду-
мите му такива съоръже-
ния носят на възрастните  
забавления, на децата 
- уникални преживява-

ния, а на хотелите много 
туристи. Строителен ин-
женер по професия - Ва-
лентин Василев е участ-
вал в изграждането на 
много аквапаркове у нас 
и логично стигнал до из-
вода, че воден атракцион

Следва на 2 стр.

Във ваканционен комплекс „Топола Скайс“:

РАЗВЛЕКАТЕЛНА ПРИДОБИВКА ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

Второто издание на 
„БГ поп рок сцена“ ще 
огласи Каварна на 10 
и 11 август, съобщават 

от общината. Един от 
най-актуалните хип-
хоп дуети и водещи на

Следва на 2 стр.

ИДЕ НОВОТО ИЗДАНИЕ НА
„БГ ПОП И РОК СЦЕНА“
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Приключи десета-
та  Лятна приключенска 
фотоакадемия в Камен 
бряг. Нейният организа-
тор Юри Чарийски получи 
плакет и благодарствено 
писмо от кмета на общи-
на Каварна Нина Ставре-
ва за активния и успешен 
принос и неуморните 
усилия за провеждане-
то и утвърждаването на 
форума. Плакетът беше 

връчен от Дарина Коли-
шева, главен секретар на 
община Каварна. Всички 
млади фотографи полу-
чиха грамоти за успешно 
завършване на обучение-
то във фотоакадемията. 

В Камен бряг бъдещите 
фотографи имаха въз-
можността да се запозна-
ят с фототехниката и с ос-
новите на фотографските 
композиции. Програмата 

включваше снимане на 
фоторепортажи по тема, 
заснемане и описание на 
портрети и преработване 
с програмите „Лайтрум“ 
и „Фотошоп”. Децата се 
забавляваха сред при-
родата, запознаваха се с 
подводния и надводен 
свят в околността, участ-
ваха в походи, нощуваха 
под звездите.

Факел

ЗАВЪРШИ ДЕСЕТАТА ПРИКЛЮЧЕНСКА
ФОТОАКАДЕМИЯ В КАМЕН БРЯГ

Младите фотографи получиха грамоти за успешно завършване на фотоакадеми-
ята. 

От септември 2017 го-
дина в Добрич се про-
вежда ежеседмичен фер-
мерски пазар за чиста 
храна. Всеки четвъртък 
от 10 часа до 18.30 часа  в 
Стария Добрич жителите 
и гостите на областния 
град имат възможност 
да се снабдят с био хра-
на, създадена от малки 
местни производители. 
В същото време органи-
заторите на фермерския 
пазар – Община Добрич 
и Кооперация „Хранко-
оп“ – София, осигуря-
ват постоянен достъп на 
потребителите до чиста 
храна. Все по-често освен 
в четвъртък има и извън-
редни издания на фер-

мерския пазар по случай 
традиционни празници и 
фестивали.

За улеснение на бъ-
дещите участници във 
фермерския пазар от об-
щина Каварна организа-
торите припомнят кои от 
продуктите са най-тър-
сени в последните му 
издания. Традиционно 
най-много се предла-
гат плодове, зеленчуци, 
билки, подправки, ядки. 
Потребителите търсят 
млечни, месни, яйчни 
продукти, хляб, хлебни 
изделия,  зърнени храни, 
готови храни, мед и пчел-
ни продукти. Периодично 
гостуват производители 
на натурална българска 

козметика, изготвена от 
висококачествени при-
родни масла.  Предлагат 
се още напитки, плодови 
сокове, био вина, плодо-
ви вина; обособена е  арт 
зона с  бижута с шевици и 
естествени цветя.

От Кооперация „Хран-
кооп“ информират, че 
участници на пазара мо-
гат да бъдат всички малки 
местни производители, 
които не употребяват 
химически торове и ве-
щества при производ-
ството на продукцията 
си. Кооперацията работи 
с повече от 120 произво-
дители от цялата страна, 
организира 6 ежесед-
мични фермерски паза-

ра в различни градове, 
управлява фермерски 
магазин и хранителен 
кооператив, организира 
кетъринг с фермерски 
продукти и др. събития 
съвместно с общините 

по места. Основните цели 
на организацията са под-
крепа на малки местни 
производители на чиста 
храна и улесняване на 
достъпа на потребители-
те до нея. Допълнителна 

информация желаещите 
да участват във фермер-
ския пазар могат да по-
лучат на тел. 0878781697; 
prasheva@abv.bg, pazari@
hrankoop.com

Факел

ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР ОЧАКВА ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА ЧИСТА ХРАНА 

Всеки четвъртък под дърветата на Стария Добрич фермерският пазар предлага 
чисти храни.

През този археоло-
гически сезон продъл-
жават проучванията на 
нос Калиакра и на нос 
Чиракман, съобщи за 
„Факел“ директорът на 
Исторически музей - Ка-
варна, Пенко Георгиев. 
На 1 август под ръко-
водството на директора 
на Националния исто-
рически музей доц. д-р 
Бони Петрунова продъл-
жават разкопките на Ка-
лиакра. Специалистите 
ще работят на сградата, 
където буквално в края 

на миналогодишните 
проучвания, откриха 
нефритената катарама, 
за която писа вестникът 
ви в миналия брой. Те 
ще се опитат да разбе-
рат предназначението 
на това помещение. По 
думите на директора е 
възможно то да се ока-
же част от Генуезкото 
посолство, което синът 
на деспот Добротица 
е разрешил на генуе-
зците да построят на 
Калиакра. Отговор на 
този въпрос археоло-

зите ще получат, когато 
проучат и онези части 
от обществената сграда, 
които още не са детайл-
но изследвани.

По средата на септем-
ври трябва да продъл-
жат разкопките и на нос 
Чиракман – символът на 
Каварна. За наша радост 
проучванията, които бяха 
прекъснати в продъл-
жение на 10 години, се 
подновяват. На Чирак-
ман очакваме да бъдат 
открити нови интересни 
артефакти, които да го 

превърнат, разбира се с 
помощта на общината, в 
атрактивен исторически и 
туристически обект, каза 
още директорът на музея.

Той добави, че от стра-
на на музея се прави 
всичко възможно, за да 
бъдат създадени на архе-
олозите на нос Калиакра 
условия за успешна рабо-
та. Полагат усилия, за да 
се насладят и  туристите 
на многобройните па-
метници, като почистват 
площите край тях.

Факел

Предстоящо

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ 
НА КАЛИАКРА И ЧИРАКМАН

Под ръководството на доц. Бони Петрунова археолозите ще се опитат да разгадаят предназначението на 
сградата, която разкриха миналото лято.

Продължение от 1 стр.
каменна котва, дарена 
от нашия съгражданин 
Валерий Гуйван. Той я 
открил встрани от залива 
на Каварна при любител-
ско гмуркане. Котвата е 
с три отвора и вдълбан 
раннохристиянски кръст, 
който се среща много 
рядко. С такива каменни 
тежести през Средно-
вековието моряците са 

закотвяли корабите в  
заливи с песъчливо дъно, 
а кръстът  вероятно е из-
дълбан по-късно, може 
би през 5-6 век сл. Хр. 
Третото дарение е гърло 
с дръжки от  родоски тип 
амфора, намерена също 
в акваторията на Кавар-
ненския залив.

Според Пенко Геор-
гиев дарителите на му-
зеите трябва да се сти-

мулират, а даренията 
- да стават публично 
достояние. Ако са фир-
ми – да се рекламира 
дейността им, ако са 
граждани –  заедно със 
свидетелството за да-
рение да им се издават 
пропуски за музея, да 
се канят на публични 
чествания и годишнини. 
Хората могат да даряват 
всичко. Находка, пред-

мет от бита или доку-
мент, който изглежда 
недостатъчно ценен в 
очите на обикновения 
човек, се приема по друг 
начин от специалиста, 
в тях той вижда ценна 
информация за района 
и времето, през което 
са служили на хората, 
коментира директорът 
на музея.

Димитър АПОСТОЛОВ

ПИСАНА КАРУЧКА, КАМЕННА КОТВА И 
РОДОСКА АМФОРА ДАРЯВАТ НА МУЗЕЯ

Продължение от 1 стр.
трябва да има и компле-
ксът край Каварна. Опитът 
му подсказал, че водните 
пързалки не трябва да са 
прекалено екстремни, за 
да се избегнат рисковете 
от наранявания при не-
спазване на правилата за 
ползването им. Подбрал 
е най-доброто от постро-
еното у нас досега – и за 
малки, и за големи посе-
тители. Сред най-посе-
щаваните съоръжения е 
басейнът за вълни, който 
по думите му е уникално 
съоръжение, построено 
по съвременна техноло-
гия. На територията на 
комплекса се издига и 
екшън парк, който е вто-
ри по големина след този 
в София.

 Димитър АПОСТОЛОВ

РАЗВЛЕКАТЕЛНА ПРИДОБИВКА 
ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

ЦЕНИ НА ОБЯВИ И 
РЕКЛАМИ ВЪВ „ФАКЕЛ“
Граждански обяви, рекламни съобщения, поздравления и 

възпоменания гражданите могат да подават  
в отдел „Култура“ на община Каварна,  

ул. „Добротица“, 27, втория етаж.

За обява на физически и юридически лица – за поместване на 1-ва, 2-ра, 
3-та и 4-та страница – за отпечатването в един брой – 0.10 лв./дума;
За реклама на физически и юридически лица, за поместване на 1-ва стра-
ница, за отпечатване в един брой – 0.40 лв./кв. см.
За реклама на физически и юридически лица, за поместване на 2-ра, 3-та 
и 4-та страница, за отпечатване в един брой – 0.20 лв./кв. см.
За възпоменания – отпечатване в един брой – 1.00 лв./бр.
За поздравителни съобщения - отпечатване в един брой, 2.00 лв./бр.
За рекламни снимки – отпечатване с текст до 5 реда – 3.00 лв./бр.



Лек автомобил е пад-
нал  в  тресавище край 
пътя към залива Болата, 
съобщава сайтът „Про 
Нюз Добрич“. Свидетел 
на инцидента разказва, 
че на мястото е имало ли-
нейка, полиция, чакали 
са кран и “Пътна помощ”, 
които да извадят колата 
от водата.

Кметът на Българево 
Георги Янев обяснил, че 
при разминаване на ав-
томобили по пътя едната 
кола е паднала в езерото. 
Колата е “Дачия” с ре-
гистрация от Букурещ. 
В нея са пътували двама 
румънци, които не са 
пострадали.

Според свидетелка 
инцидентът е станал за 
части от секундата. Жена 
правела маневра на за-
ден ход, за да могат да 
се разминат колите. Не 
усетила, че пътят свърш-
ва. Така, въпреки опитите 

на всички наоколо с клак-
сони да я предупредят, 
колата паднала.

Млади момчета са се 
притекли на помощ на 
хората в колата и ско-

чили в тресавището, за 
да могат да обърнат ав-
томобила и да спасят 

живота на хората. Ръката 
на възрастен мъж е била 
извадена от ключицата, 
но няма тежко пострада-
ли при инцидента.

По време на произшест-
вието на Болата е имало 
много хора – румънци, 
руснаци, украинци, бълга-
ри. Наложило се полиция 
да отиде на  място, за да 
се осигури ред при парки-
рането. Освен плажуващи 
в района е имало и много 
рибари – над 40 са били 
лодките в залива.

Част от асфалта по пътя 
е пропаднал. На няколко 
пъти са поставяни пара-
пети или ленти, но от тях 
няма и следа, коментира 
кметът на Българево.

Кметът казва също, че у 
нас румънците се държат 
като безконтролни шо-
фьори, по думите му 80 % 
от катастрофите в района 
са причинени от тях. 

Факел
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След проливните дъ-
ждове през последните 
дни покривът на Народ-
но читалище „Съгласие 
– 1980” в Каварна отново 
протече. Според насто-
ятелството причината е 
поставеният през 2015 
година зелен покрив.

Настоятелството на чи-
талището представи про-
блемите на построената 

през 1963 година сграда 
пред кмета на общината 
Нина Ставрева. Част от 
тях са течащите тавани 
на концертната и лек-
ционната зала, както и 
на част от коридорите и 
подземието, в което по 
техни думи има над 60 
см вода. От читалището 
споделят, че успяват да 
овладеят ситуацията с 

найлони, кофи, отряза-
ни бутилки и всякакви 
други подръчни матери-
али, но това са временни 
варианти. Според тях 
причините за течовете и 
наводненото подземие 
са поставеният през 2015 
година зелен покрив с 
пейки на покрива на чи-
талището и шахтите, кои-
то са били запечатани по 

време на строителството 
на новата сграда, в която 
се помещава общинската 
администрация.

Припомняме, че зе-
леният покрив бе поста-
вен през 2015 година по 
проект „Повишаване на 
привлекателността на те-
риторията на рибарската 
област чрез ремонт и 
реконструкция на същест-

вуващ покрив на Народ-
но читалище „Съгласие 
- 1890“, гр. Каварна“ ,с 
договор за безвъзмез-
дна финансова помощ 
по Оперативна програма 
за развитие на сектор 
„Рибарство“ 2007-2013. 
От Общината обещаха да 
намерят разрешение на 
проблемите в сградата.

Калояна  ДОНЕВА

Огнена фиеста ще оза-
ри и това лято Каварнен-
ския залив, съобщи кме-
тът на общината Нина 
Ставрева за очакваното 
шоу. Туристите и жите-
лите на Каварна ще могат 
да наблюдават светлин-
ната феерия от буна 2 на 
25 август.

Фойерверките в нощ-
ното небе ще осветят и 
нос Чиракман, свързан 
с култа на траките към 
огъня. Историческият 

нос в древността е бил 
светилник и ориентир за 
корабите в морето.

Преди да  започне 
огненото шоу на от-
критата сцена край мо-
рето ще излезе Дичо с 
най-новите си поп- и 
рокхитове, информират 
от общината. Началото 
на празника на фойер-
верките е в 21.00 часа, 
а входът за събитието е 
безплатен.

Факел

ФОЙЕРВЕРКИ ЩЕ ОЗАРЯТ 
КАВАРНЕНСКИЯ ЗАЛИВ

Каварненската рок група Acsses зарадва феновете на твърдата музика с впечатля-
ващ концерт на площадката пред читалище „Съгласие – 1890“.

Румънският автомобил в тресавището на Болата

ЛЕК АВТОМОБИЛ ПАДНА В ТРЕСАВИЩЕ В БОЛАТА

ЧИТАЛИЩЕТО ОТНОВО НАВОДНЕНО ОТ ДЪжДОВЕТЕ

Жътвата на пшеница в 
община Каварна завър-
ши, информират от об-
ластната служба „Земе-
делие“. Прибрана е ре-
колтата от общо 172 640 
дка при среден добив 
585 килограма от декар. 
Според експерти от служ-
бата добивите са падна-
ли значително заради 
продължилите дъждове, 
които са удължили твър-
де много  жътвената кам-
пания. Високи добиви 
обаче отчитат стопаните 
от рапицата, от която 

се добива биогориво и 
масло за хранително-вку-
совата промишленост и 
козметиката. От засетите 
15 300 дка с тази култу-
ра каварненци отчитат 
най-високи постижения в 
областта – 300 кг/дка. За-
върши жътвата и на друга 
маслодайна култура в 
общината - лавандулата. 
Прибрана е реколтата от 
3000 декара при среден 
добив 600 килограма – 
който е също най-висок 
в Добричка област.

Факел

На 21 юли, около 01:00 
часа, в град Каварна е 
извършена проверка на 
лек автомобил „Форд” с 
добричка регистрация. 
В хода на проверката е 
установена суха тревна 
маса с тегло 1,84 грама, 
реагираща на полевия 
тест на наркотичното 
вещество канабис. С по-
лицейска мярка за срок 
от 24 часа са задържани 
С.М. (18 г.), Г.К. (18 г.) и 
И.И. (18 г.) и тримата от 
град Каварна. По случая 

е образувано бързо по-
лицейско производство.

***
На 25 юли е получено 

съобщение за извърше-
на кражба от оставена 
без надзор раница от 
дворно място в с. Камен 
бряг. По данни на тъжи-
теля в раницата е имало 
лаптоп, зарядно устрой-
ство, електронен четец 
и външна батерия. По 
случая е образувано дос-
ъдебно производство.

Факел

РЕКОРДНИ ДОБИВИ 
ОТ РАПИЧНО 
СЕМЕ И ЛАВАНДУЛА

Криминална хроника

ЗАДЪРжАНИ ТРИМА С КАНАБИС
Роденият в Каварна 

Севдалин Ангелов Нико-
лов (19 г.), живеещ на ул. 
„Родопи“ 7, е осъден от 
Районния съд в Каварна 
на „Обществено пори-
цание“  чрез общинския 
седмичен вестник „Фа-
кел“ след наложената му 
присъда-споразумение, 
постановена на 23 юли 
2018  г. Това съобщиха от 
Районната прокуратура. 
Деветнайсет годишният 
Севдалин Николов се 
признал за виновен в 

това, че от края на 2017 
г. до 17 юли 2018 г., като 
пълнолетно лице, без да 
е сключвал брак, е живял 
съпружески с ненавър-
шилата 16 години Роза-
лина Емилова Илиева.

Съдът е одобрил спо-
разумението между об-
виняемия и Районната 
прокуратура наказател-
ното производство срещу 
него да бъде прекратено, 
след като се признал за 
виновен за деянието, в 
което е обвинен.

Освен публичното 
наказание „Обществе-
но порицание“ съдът 
налага на обвиняемия 
наказание „Пробация“, 
изразяваща се в явяване 
и подписване пред про-
бационен служител два 
пъти седмично в продъл-
жение на 1 година. Ли-
цето трябва да положи 
и 100 часа безвъзмезден 
труд в полза на обще-
ството в продължение 
на 1 година.

Факел

ПОРИЦАНИЕ ЗА 19-ГОДИШЕН, жИВЯЛ 
БЕЗ БРАК С НЕПЪЛНОЛЕТНА

Обявление
на Заповед № 497/ 25.07.2018г.
Община Каварна на основание чл. 

124 б, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) обявява, че е изда-
дена Заповед № 497 от 25.07.2018г. на 

кмета на община Каварна, с която е 
разрешено изработването на Подробен 
устройствен план- план за застрояване 

(ПУП- ПЗ) за имот с идентификатор 
35064.203.78 по КККР на гр. Каварна, 

община Каварна, област Добрич.

Обявление
на Заповед № 501/ 26.07.2018г.
Община Каварна на основание чл. 

124 б, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) обявява, че е изда-
дена Заповед № 501 от 26.07.2018г. на 

кмета на община Каварна, с която е 
разрешено изработването на Подробен 
устройствен план- план за застрояване 
(ПУП- ПЗ) за УПИ XV в кв. 62 по регу-
лационния план на гр. Каварна, община 

Каварна, област Добрич.

Продължение от 1 стр.
„Гласът на България“ по 
bTV Павел и Венцислав 
Чанов, известен на фе-
новете като Венци Венц, 
са най-новите имена, 
записани в програмата 
на фестивала. В първата 
вечер на шоуто на сце-
ната на плажа ще излезе 
и музикалният тандем 
Тита и Криско. Групата 
JERAMY? , която тръгва 
към европейските музи-
кални сцени от Каварна, 
ще забавлява публиката 
с рокендрол хитове. От 
общината информират, 
че група „СкандаУ“ е от-
менила участието си във 
фестивала. Групата изра-
зила несъгласие с реда на 
участието си и отказала 

да изпълни своя ангажи-
мент, въпреки подписа-
ния договор и полученото 
авансово плащане, което 
само по себе си е преце-
дент в подобни отноше-
ния, коментират органи-
заторите на шоуто. Във 
втората вечер на „БГ поп 
рок сцена“ ще излязат 
Михаела Филева и група 
„Контрол“. Формацията 
„Легендите“ ще пред-
стави живата история 
на българския рок под 
наслова „Песните, които 
всички обичаме“. Входът 
за концертите, които ще 
се състоят в морската 
зона, е свободен за всич-
ки посетители, обявяват 
от община Каварна.

Факел

ИДЕ НОВОТО ИЗДАНИЕ НА
„БГ ПОП И РОК СЦЕНА“
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БЪРЗА ПОМОЩ
 ■ Тел. 150, 8-30-05.

АПТЕКИ
 ■ Аптека “ЛАЛЕВА”, 

УЛ. “Г. Кирков” N 5 А, тел. 
8-51-17. Почивен ден- неделя

 ■ ЕТ “ВЕТ - САНОС”, Ве-
теринарна аптека, д-р Софка 
Стоянова; гр. Каварна, ул. “Д. 
Христов” N 8, дом. тел. 8-23-65, 
GSM 0887/307 343 - по всяко 
време.

 ■ ЕТ “ЙОАННА БАБА-
ДАЛИЕВА” – Агроаптека, гр. 
Каварна, ул. “Добротица” 81, 
тел. 0570/8-54-57, 0888/410 
075.

Лекарски кабинет
 ■ Д-Р ИВАНОВ – СПЕ-

ЦИАЛИСТ-НЕВРОЛОГ, 
преглежда всеки работен 
ден, сутрин от 9 до 12 ч., 
след обяд от 14 до 17 
ч., в сградата на “Евро-
футбол”; преглежда с 
направление по Здравна 
каса и осъществява посе-
щение по домовете, тел. 
0886/555 069.

СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ
 ■ Д-р Вера КАРЕЛИНА 

работи със Здравната каса, 
приема всеки ден в 5-ета-
жен блок “Витоша” от 9 до 
12 и от 15 до 18 ч., тел. 8-32-
05, GSM 0898/801 605. Д-р 
Веселина Захариева, 
стоматолог-специалист; д-р 
Николай Захариев – сто-
матолог. От понеделник до 
петък – от 8.00 – 12.00 ч. и от 
14.00 – 17.00 ч. Зъбни снимки, 
здравна каса. Телефони: 8 – 
55 – 93; 0888 89 93 93; 0889 
364 964

 ■ Д-р ПЛЕШКОВА - ра-
боти със Здравната каса 
- работно време: понеделник, 
сряда, петък - от 8.30 до 13 ч.; 
вторник и четвъртък - от 14 до 
18 ч. Тел. за справки: 8-23-20.

 ■ Д-р Лилия АТАНАСО-
ВА, стома-толог, приема от 
8.30 до 12 ч. в болницата, ет. I, 
кабинет 15, дом. тел. 8-54-07., 
работи със здравната каса 
GSM 0887/11 78 87

 ■ Зъболекарски каби-
нет – Д-Р НИ- КОЛАЙ РАШ-
КОВ. Намира се на общинския 
пазар. Работи по договор със 
ЗК и здравно неосигурени 
лица. Работно време: всеки 
делничен ден от 8.30 до 12.00 
ч. След обяд: от 14.30 до 18.00 
ч. Събота: от 8.30 до 12.00 ч. 
За спешни случаи – по всяко 
време. Сл. тел. 8-48-94, моб. 
0889/920 854.

БЕНЗИНО СТАНЦИИ
 ■ Б е н з и н о с т а н ц и я 

“АДМИРАЛ”, ул. България,  
работи денонощно. 

 ■ БУЛТРЕЙД” - горива, 
масла - на едро и дребно. 
Работно време денонощно. 
Тел. 8-61-70.

 ■ БРАТЯ ТОНЧЕВИ” 
ООД, ул. “България” 71, ра-
боти денонощно, тел. 8-53-00.

СПРАВОЧНИК

Електронното издание на вестника четете на сайта на община Каварна: www. kavarna.bg и фейсбук страницата на общината.

Фестивалът „Джаз на село“, 
който правим в Камен бряг, 
се роди инцидентно преди 
четири години. Исках по 
случай завършването на по-
редната Приключенска фо-
тоакадемия  заедно с братя 
Владигерови да си устроим 
парти. Те се съгласиха и дори 
попитаха, „А като подарък 
не може ли и едно концерт-
че да завъртим“. Оказа се, 
че в Камен бряг има много 
стойностна публика, която 
разбира тяхната музика. Това 
не са само туристи, отседна-
ли за през лятото, а и хора от 
селото. Най-много ме учуди, 
че те харесаха изпълненията 
на Владигерови и това ми 
даде стимул да организирам 
фестивала и през следващата 
година.

За голямо съжаление през 
тази година те не участват, но 
в замяна на това на подиума 
пред кметството  се качват 
Аюни Суле от Гана с Алексан-
дър Даниел и експеримента-
торът Росен Захариев. През 
първата вечер пеят Веселин 
Веселинов-Еко и Милен Куко-

шаров със специален гост 
Стоян Янкулов - Стунджи, а 
през втората фестивална вече 

в главната роля е триото на 
Теодосий Спасов.

Питате ме как съм успял да 

накарам Теодосий Спасов и 
другите да дойдат в Камен 
бряг. Отговорът е в приятел-

ството.  Аз тези музиканти съм 
ги следил с години, слушал 
съм ги във Виена, снимал 
съм ги още по времето на 
черно-бялата аналогова фо-
тография.

Именно защото идва в Ка-
мен бряг, Теодосий Спасов е 
голям музикант. Този виртуоз 
на кавала е свирил в най-го-
лемите световни концертни 
зали, но не се притеснява да 
излезе и пред публиката в 
това малко село, да свири на 
такъв малък фестивал.

Откъде тръгва връзката 
между фотографията и музи-
ката ли?  Обичам да снимам 
музиканти, за тази любов ме 
запали един американски фо-
тограф. Снимките на джазови 
концерти са много трудни, 
защото изпълнителите свирят 
в полумрак. По онова време 
и техниката, и фотофилмите 
бяха с ограничени възмож-
ности и съм успявал, само 
защото имах опит, бях сръ-
чен и упорит. И така години 
наред. Оттогава датират и 
приятелствата ми с известни 
музиканти.

Валентин Люцканов от 
клуба за подводен ри-
болов  „Черноморец“ 
(Бургас) спечели купата 
„Каварна“ и специалната 
награда за най-голяма 
простреляна риба в трето-
то издание на турнира по 
подводен риболов. Бурга-
злията се завърна с девет 
риби с общо тегло 4.430 
кг. Втори стана Веселин 
Томов от клуб „ Несебър“, 
трети се класира съотбор-
никът му Мирослав Илчев. 
Призът за най-млад участ-
ник в турнира отиде при 
Ангел Златанов от клуб 
„Портос Кария“ (Шабла).

Третият турнир по под-
воден риболов за купата 
„Каварна“ е кръг от на-
ционалното състезание 
за купата „България“.  И 
през тази година то бе 
организирано съвмест-
но с варненския клуб по 
водни спортове „Балтек“ 
с председател Георги 

Доков, на когото при 
откриването благода-
ри заместник-кметът на 
община Каварна Йор-
дан Йорданов. През тази 
година в състезанието 
участваха рекорден брой 
- 40 майстори на харпуна 
от клубове от Варна, Ша-
бла Приморско, Созопол, 

Несебър и Бургас.
Преди старта на турни-

ра Георги Доков каза, че 
поради високата темпе-
ратура на морската вода 
не бива да се очаква улов 
на екзотични риби. Точно 
затова  състезателите се 
отправиха към залива на 
Калиакра, където водите 

са дълбоки и се срещат 
почти всички риби, оби-
таващи Черно море. На-
малената видимост също 
е затруднила харпун-
джиите, но те изразиха 
мнение, че това е едно от 
най добрите състезания, 
с много добър улов.

Факел

Л и те р а т у р е н  к л у б 
„Йордан Кръчмаров“ гос-
тува в Каварна по повод 
70 години от рождението 
на поета, чието име носи 
клубът на творците в 
Балчик. Срещата между 
членовете на балчиш-
кия клуб и събратята им 
по перо от Каварна се 
състоя в библиотеката 
на читалище „Съгласие 
– 1890“, съобщава Анна 
Томова.

Спомени, преживя-
вания и впечатления от 
досега си с рано отишлия 
си добруджански поет 
споделиха творци и от 
двата литературни клуба. 
Те четоха стихотворения 
на Кръчмаров.  Творби 
на поета рецитира  ак-
тьорът Любен Чаталов, 
който сподели размисли 
за личността на Йордан 

Кръчмаров.
Йордан Кръчмаров е 

роден през 1948 г. в бал-
чишкото село Гурково. 
Пише поезия, разкази и 
новели, публицистика 
и пътеписи, фейлетони 
и епиграми. През 1982 
година става член на 
Клуба на младите тво-
рци и на Дружеството на 
писателите в Добрич. На 
16 май 1986 г., след ли-
тературно четене пред 
ученици от добричката 
Хуманитарна гимназия, 
умира внезапно от ин-
фаркт. За творчеството 
му отзиви пишат по-
етите Стефан Цанев, 
Георги Константинов и 
литературните критици 
Светлозар Игов, Стефан 
Влахов-Мицов, Иван 
Карадочев.

Факел

Единствената в Бълга-
рия проява за старинна 
музика събира  утвърде-
ни изпълнители и млади 
таланти

Фестивалът на старин-
ната музика, песен и танц 
„Stravaganza“ вдига за 
дванайсета поредна го-
дина завеси в Каварна 
в дните от 1 до 7 август, 
информират от община 
Каварна, която е сред 
организаторите на про-
явата. 

Желанието им е му-

зикално-артистичното 
събитие да прерасне в 
международен фести-
вал, пресъздаващ и при-
общаващ българското 
и световното старинно 
културно наследство. В 
настоящия момент няма 
друг арт форум, в който 
стиловото многообразие 
да е толкова богато - от 
мистичната Античност, 
през мрачното Средно-
вековие и се стигне до 
пищността и богатството 
на Западноевропейския 

Ренесанс във всичките 
му течения, заяви артис-
тичният директор на фес-
тивала, певицата Петя 
Плукчиева.

В рамките на фес-
тивала се провеждат 
концерти на изявени 
професионални изпъл-
нители, множество об-
разователни лектории, 
семинари, конферен-
ции, на които се дис-
кутират стратегиите и 
методите за популя-
ризирането и съхраня-

ването на българското 
музикално-сценично 
творчество.

”Stravaganza” е желано 
и дългоочаквано съби-
тие, което носи в себе си 
огромен творчески, об-
разователен и емоцио-
нален потенциал. В това 
са убедени и изпълните-
лите, прекрачили прага 
на майсторските кла-
сове на именити наши 
вокални и музикални 
педагози, и почитателите 
на класическата музика, 

коментират организа-
торите.

Фестивалното откри-
ване ще бъде на 1 август 
от 18:30 часа в  художест-
вена галерия „Христо 
Градечлиев“ с изложба 
на Стефан Четроков.

Програмата:
04.08 от 18:30 часа
Концерт за класическа 

китара в Експозицията 
„Добруджа и морето”;

05.08 от 18:30 часа
Заключителен концерт 

на участниците в май-

сторски клас по класиче-
ска китара на д-р Столина 
Добрева в ХГ ,,Христо 
Градечлиев“;

06.08 от 18:30 часа
Изложба на Елена Ру-

сева в ХГ ,,Христо Гра-
дечлиев“ 

07.08 от 19:00 часа
Заключителен концерт 

на участниците в май-
сторския клас ,,Вокална 
техника“ на Петя Плукчи-
ева на площад ,,Защитата 
на Каварна“.

Факел

ФЕСТИВАЛЪТ ЗА СТАРИННА МУЗИКА 
„СТРАВАГАНЦА“  ВДИГА ОТНОВО ЗАВЕСИ

ГОСТУВА ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ
„ЙОРДАН КРЪЧМАРОВ“ 

БУРГАЗЛИЯ СПЕЧЕЛИ КУПАТА „КАВАРНА“

Заради топлата морска вода състезателите предпочетоха да ловуват в залива 
на Калиакра.

Юри Чарийски за „Джаз на село“

КАК ОТ ФОТОГРАФИЯТА СЕ РОДИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ

На сцената на "Джаз на село" в Камен бряг е дуетът „Велтшмерц“ (Веселин Веселинов-Еко и Милен 
Кукошаров)с гост Стоян Янкулов – Стунджи.


