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Обявление за издадена
Заповед № 565/09.08.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, 
ал. (2) от Закона за устройството на терито-
рията обявява, че е издадена  Заповед № 
565/09.08.2019 г. на кмета на община Каварна, 
с която се разрешава изработването на проект 
за подробен устройствен план – план за за-
строяване (ПУП-ПЗ) в частта за УПИ I , кв. 210 
по регулационния план на гр. Каварна, община 
Каварна,  област Добрич.

Обявление за издадена
Заповед № 566/09.08.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) 
от Закона за устройството на територията обявя-
ва, че е издадена  Заповед № 566/09.08.2019 г. на 
кмета на община Каварна, с която се разрешава 
изработването на проект за подробен устрой-
ствен план – план за регулация и застрояване 
(ПУП-ПРЗ) за УПИ IX и УПИ XII , кв. 68 по регула-
ционния план на гр. Каварна, община Каварна,  
област Добрич.

Завърши XIII –то из-
дание на Националния 
фестивал за старинна 
музика, песен и танц 
„Страваганца” - Каварна 
2019. И през тази година 
организаторите на този 
единствен по рода си 
музикален форум за-
радваха любителите на 
класическата музика с 
изпълнения на различ-
ни артисти в невероят-
ните концерти, които 
съпътстваха програмата. 
В препълнените зали на 
Художествена галерия 
”Христо Градачлиев”, 
звучаха класически про-
изведения на великите 
композитори Моцарт, 
Доницети, Верди, Пучи-
ни, Офенбах и пр. Много 
емоциално, чувствено и 
вълнуващо преживяване 
за всички присъстващи 

беше заключителният 
концерт на майсторския 
клас по оперно пеене за 
млади таланти на доц. 

д-р Николай Моцов.  В 
него участваха оперните 
певци:  Петя Милено-
ва, Нели Нечева, Дари 
Бракалова, Тереза Бра-

калова, Венера Мелеки, 
Никола Попов и Теодор 
Петков, както и техният 
ментор доц. Моцов.

Бурни овации и много 
положителни емоции съ-
пътстваха класическите 
произведения, предста-
вени от младите таланти, 

участници в майсторския 
клас по класическа кита-
ра на д-р Столина Добре-
ва. В своя заключителен 

концерт те демонстри-
раха усвоеното по време 

на фестивала, с 
което впечатли-
ха публиката. 

В навечерие-
то на храмовия 
празник „Свето 
Успение Бого-
родично”,  се 
състоя заклю-

чителният тържествен 
концерт „Усещане за 
вечност“, с който беше 
закрит фестивала „Стра-
ваганца”. Във вечерта на 
християнската музика с 
църковни песнопения 
каварненската публи-

ка беше зарадвана по 
утвърждаваща се вече 
традиция от Дамски ка-
мерен хор при Храм „Св. 
Атанасий”, гр. Варна с 
диригент Евгения Григо-
рова и солисти: Жасмина 
Богословова, Светлана 
Рафаелян и Любомир 
Григоров. 

* Снимките са пре-
доставени от Атанас 

Димитров -AtaDim

За девети път в село 
Петрово, община Сан-
д а н с к и  с е  п р о в ед е 
Фолклорният фестивал 
„Песни от извора”. В него 
взеха участие групите  
за обработен фолклор 
от селата Челопечене и 
Могилище.

Фестивалът започна в 
10 часа, на 3-ти август, с 
приветствие на кмета на 
община Сандански – Ки-
рил Котев. Той поздрави 
любителите на българ-
ския фолклор и поже-
ла на всички да запазят 
огъня в сърцата си и с 
любов да съхраняват и 

предават традициите на 
поколенията. Той получи 
специален подарък от 
гостите от златна Добру-
джа – жетварска ритуал-

на питка, както и реклам-
ни материали за община 
Каварна, предоставени 
със съдействието на кме-
та Нина Ставрева. 

Добруджанци извиха 
хора, като развяха на-
ционалния трибагреник 
и  знамето на Каварна. 
Организаторите и гос-
тите на фестивала бяха  

впечатлени от участието 
на нашите колективи. По-
вече от 300 самодейци от 
цялата страна показаха 
красотата на традициите 
от своите родни места. 
Всички те получиха спе-
циално изработени купи 
и грамоти за принос към 
съхраняването на бъл-
гарския фолклор.  

Съчетанието от изпъл-
ненията на живо и кра-
сивата местност, където 
ежегодно се провежда 
фестивалът, го правят 
уникален в региона.

Събитието край изво-
ра на Петровска река 
няма състезателен ха-
рактер. Целта е да бъдат 
съхранени и популя-
ризирани автентични 
изворни песни от бъл-
гарския фолклор. Тази 
година за първи път на 
финала на фестивала, 
като подарък за всич-
ки участници и гости, 
македонският славей 
– Карамфил Божиков 
поднесе китка от изпъл-
нения. Със своите песни 
той допълни колорита 
на празника, а кръшните 
хора край извора на Пет-
ровска река продължиха 
до късния следобед.

Мария Алексиева

ДОБРУДЖАНЦИ ИЗВИХА ХОРА КРАЙ ПЕТРОВСКА РЕКА

ПО-ОДУХОТВОРЕНИ ИЗПРАТИХМЕ ФЕСТИВАЛА „СТРАВАГАНЦА”


