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Ветроходецът Тодор Първанов 
от Морски клуб Балчик заслужава 

престижната награда 
„Общественик на годината”

Тримата приятели от Бал-
чик - Александра, Вален-
тин и Марин, изпълниха 
желанието си да внесат 
искрица топлина в сърцата 
и домовете на най-нужда-
ещите се възрастни хора и 
малки деца в нашата общи-
на. Идеята им беше да за-
радват с подаръци 10 деца 
и 30 възрастни с хранител-
ни пакети. Благодарение 
съпричастността на хора от 
цялата страна и транспорт, 
осигурен от родителите на 
младежите, тя беше преиз-
пълнена. 
„Не сме подозирали колко 
много хора от цялата стра-
на ще се отзоват на нашия 
призив. В дните на кампа-
нията за набиране на про-
дукти и подаръци от 3 до 21 
декември 2019 г., бяхме за-
сипани от пратки“, подчер-
таха инициаторите. В бла-
городната инициатива се 
включват много балчиклии 
и спортисти от страната. 
Сред големите дарители 
са работещите в софийска 
фирма. „Коледният дух до-
косна ученици и учители от 
моето училище - „Христо 
Ботев“ в Балчик. Те събра-
ха подаръци и продукти за 
децата. Беше много мило от 
тяхна страна“, сподели Ва-
лентин Андреев - основен 
двигател на благотворител-
ната кампания.
На 20 декември Дядо Ко-
леда раздаде подаръци 
на 10 хлапета в детската 
градина в Соколово, а 
семействата им получиха 
продукти. „Братче и се-
стриче бяха изненадани 
с червено БМВ и кукла 
Барби - желанията им, 
написани в писмото до 
Добрия старец. Пристиг-
наха две еднакви кукли, а 
в списъка за едно от села-
та имаше две близначки. 
Получиха еднакви пода-
ръци“, разказа за чудесата 
на коледния дух Десисла-
ва Андреева - майката на 

Валентин. Тя подчерта, 
че младежите са прави-
ли всичко сами - със съ-
действието на общински 
служител са изготвили 
първоначалните списъци 
на нуждаещи се и деца в 
неравностойно положе-
ние, сортирали получени-
те продукти и подаръци, 
разпределяли ги.  В ъ з -
растните помагали само 
за транспорта. 
За разнасяне на подаръ-
ци и продукти са пред-
видили два дни. Когато 
започва разпределянето 
на пакетите и играчките, 
става ясно, че ще бъдат 
зарадвани много повече 
хора от предвидените и 
в движение добавят нови 
имена. От 21 до 23 декем-
ври, Александра, Вален-
тин и Марин, подкрепени 
от още няколко приятели 
доброволци, разнасят 
подаръци и торби с хра-
нителни продукти в Бал-
чик и почти всички села 
в общината. Дружината, 
носеща коледния дух, е 
засипана от обаждания по 
телефона - граждани спо-
делят за деца и възрастни, 
които младежите биха 
могли да зарадват за праз-
ниците. „Не мислехме 
колко време ще ни отнеме 
да открием адресите и са-
мите хора. Просто тръгва-
хме и винаги попадахме 
на някой местен, който да 
ни упъти“, разказва Ва-
лентин. 50 малчугани са 
ощастливени в навечерието 
на Коледа, а 60 възрастни 
получават различни храни.
„Беше цяло чудо, че успях-
ме за три дни да обиколим 
толкова много места. В 
някои села ходихме по два 
и три пъти, тъй като пър-
воначалният списък беше 
допълван. Във всеки дом 
виждахме една съвсем раз-
лична страна от живота. 
Живот, за който нито бяхме 
чували, нито подозирахме 

Чудото „Коледен дух“ 
осмисли празника 
на малки и големи

какво представлява. Ще 
ни трябва много време, за 
да осмислим всичко това“, 
разказа развълнуваният Ва-
лентин. 
Доброволците дълго ще 
помнят блясъка в очите на 
децата. Сигурни са, че ще 
организират такава кам-
пания и през 2020 година. 
Впечатлени са от реакци-
ите на някои от възраст-
ните хора, когато им но-
сят торбите с хранителни 
продукти: „Едни гледаха 
скептично изпод вежди, 
докато влизахме в домовете 
им. Някои се притесняваха 
и питаха какво дължат за 
това, което им носим. Дру-
ги разпитваха коя фирма им 
осигурява тези продукти“.
„Искрени и най-дълбоки 
благодарности към всички 
добри хора, които помог-
наха в осъществяването на 
акция „Коледен дух“.  
Невъзможно е да се изброи 
поименно всеки дарител, 
но знайте, че доброто, кое-
то сторихте, е записано в 
нашите сърца.  Поклон 
пред смелостта на тези 
млади хора Валентин, Ма-
рин, Александра, Съни, 
Ники и всички техни прия-
тели, които помагаха. Осо-
бено горда и впечатлена 
бях докато гледах как тези 
младежи, вместо обичай-
ното висене по кафенета, 
бяха ангажирали изцяло 
времето си в правене на 
добро. Заради хората, кои-
то имат сърце да даряват, 
заради хората, които ини-
циират подобни каузи, аз 
имам надежда... надежда, 
че доброто не е изгубено 
и ще победи...“, благодари 
майката на Валентин Де-
сислава Андреева.
Предлагам Александра, Ва-
лентин и Марин да бъдат 
удостоени с наградата „Об-
щественик на годината”.

Марияна ВЪРБАНОВА
в.”Балчик”, редактор

Тодор Кирилов Първанов 
е роден на 7 юни 1994 
година в град Балчик .За-
вършва СОУ ”Христо Бо-
тев” в родния си град през 
2013 и ВВМУ „Никола Й. 
Вапцаров” през 2018 г.  

със специалност инженер 
„Корабни машини и меха-
низми” .
 В момента морски инж. 
Тодор Първанов е трети 
помощник-капитан  на 
турски моторен кораб, 

който плава в Италия – 
Каляри, Генуа, Ливорно.
Тодор Първанов е състеза-
тел в Морски Клуб Балчик 
вече 12 години.  Спечелил 
е много награди и отличия 
в различните ветроходни 

класове – „Оптимист” ,” 
Кадет” и „420”. Вицере-
публикански шампион 
през 2010 година в клас 
„Кадет” и Държавен пър-
венец през 2013 година в 
клас „ 420” .
Управителният съвет на 
СНЦ „Морски клуб” Бал-
чик предлага Тодор Пър-
ванов да бъде удостоен 
със званието „Обществе-
ник на годината” за дълго-
годишната му състезател-
на дейност, за донесените 
редица престижни отли-
чия за Морски клуб Бал-
чик, за отдадеността му 
при обучението и разви-
тието на подрастващите 
ветроходци през 2019 г., за 
завоюваното първо място 
в националната ранглиста 
за клас „420” от балчишки 
ветроходци. Приносът и 
всеотдайността на Тодор 
Първанов в дейността 
на Морски клуб Балчик 
заслужават престижната 
награда.

Александър СЛАВЧЕВ
Председател на СВЦ 

„Морски клуб” Балчик  

Обявиха кога ще е Фестивалът на 
лавандулата в Генерал Тошево 

през 2020 г.

Организаторите на тради-
ционния вече Национален 
фестивал на лавандулата 
обявиха, кога ще се про-
ведат двете му издания 
през тази година. Седмото 
издание на празника по 
традиция ще се осъщест-
вява с активното участие и 
солидна подкрепа на двете 
„лавандулови” общини – 
Чирпан и Генерал Тошево. 
Датите вече са известни – 
19, 20 и 21 юни – Чирпан и 
Средно Градище, а 27 юни 
– Генерал Тошево.
 Жители и гости на двата 
региона, както и приятели 
на Фестивала от страната и 
чужбина, ще имат възмож-
ността да се включат в раз-
личните аспекти от Фести-
вала в неговата мащабна 
програма. За седма поред-
на година специален гост 
ще бъде звезда от между-
народна величина. Както 
и досега, организаторите 

канят утвърдени, любими 
и талантливи изпълнители, 
близки до сърцето на своя-
та публика.
През настоящия програмен 
период от 2014 до 2019 в 
област Добрич се засилва 
интересът към отглеждане-
то на технически култури и 
площите нарастват  7 пъти 
и заемат 16% от общите за 
страната. Ръст има и при 
тези със зеленчуци, те са 
скочили близо два пъти, а 
трайните насаждения – с 
15 процента.
Това съобщи в Добрич 
заместник-министърът 
на земеделието и храни-
те Вергиния Кръстева. Тя 
посочи, че площите с ла-
вандула в област Добрич, 
заявявани за директна под-
крепа, са нараснали пет 
пъти в сравнение с 2014 
година. При нас се намира 
близо 40 процента от цяло-
то производство на лаван-

дула.
72 239 дка с лавандула бяха 
ожънати през лятото на 
2019 г. в Добричка област. 
Тези площи превръщат ре-
гиона в първенец по произ-
водство на етерично масло 
от лилавата билка. Сухите 
числа показват главолом-
но нарастване на трайните 
насаждения с лавандула 
през последните години в 
Добруджа: през 2018 г. – 
почти 40 000 дка, а година 
по-рано – 24 000 дка. А 10 
години по-рано в цяла До-
бричка област е имало едва 
около 600 дка с ароматна-
та билка, т.е. по-малко от 
десет пъти в сравнение с 
настоящите площи. 
Главоломно нарасна и 
броят на дестилериите, 
за да отговори на нужди-
те на производството. В 
цяла Добруджа се нароиха 
предприятия от различен 
калибър – както модерно 

оборудвани, с голям капа-
цитет, лаборатории и мощ-
ности, така и малки казани 
в задните дворове.
Само в община Генерал 
Тошево са разположени 
една трета от посевите с 
лавандула в целия регион. 
Там през това лято имаше 
11 действащи дестиле-
рии и преди прибирането 
на реколтата в процес на 
изграждане бяха още 4. 
Всичко това породи осно-
вателни притеснения как-
во ще се случи с масовата 
истерия по лавандулата, 
която превърна златните 
добруджански полета в ли-
лави. 
Добивите от етерично 
масло през лятото на 2019 
г. се оказаха драстично 
по-ниски в сравнение с 
предходни години. Дос-
тигнаха едва по 5,6, рядко 
7-8 кг от декар. Това е по-
вече от двойно по-малко в 
сравнение с предходната 
стопанска година, когато 
на места в дестилериите са 
добивани по 15, дори 19 кг 
масло. Въпреки очаквания-
та на земеделските произ-
водители, ниските добиви 
не доведоха до по-високи 
цени. Масово лавандуло-
вото масло се изкупуваше 
около 70-80 лв. за кило-
грам. През октомври це-
ната се срина още повече 
и достигна 50-55 лв./кг. А 
само година по-рано мас-
лото наистина се превърна 
в злато и цените удариха 
тавана от 250, дори 280 
лв./кг. Това отново подхра-
ни масовото втурване към 
бизнеса с етерично-масле-
ни култури.


