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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

 Бунтът на каварненци 
и тяхната саможертвена 
борба срещу петвеков-
ния поробител по вре-
ме на Руско-турската 
освободителната война 
остават в историята на 
града, а и в цяла Добру-

джа. Каварненци високо 
ценят подвига на своите 
деди и прадеди, вдигна-
ли се задружно с оръжие 
в ръка да отвоюват сво-
бодата на своя град. В 
знак на признателност, 
на 23 юли 2018 г. , по 

повод 141 години от 
въстанието, се подна-
сят венци и цветя пред 
паметника на Андрей 
Василев – Амира,  на 
площад  „Защитата на 
Каварна”.

Следва на 2 стр.

Съобщение
за извършена ДезаКаризационна  

обработКа
Община Каварна съобщава, че на 19.07.2018 

г. беше извършена повторна дезакаризационна 
обработка на тревните площи, предназначени за 
широко обществено ползване в града. 

Срещу кърлежи бяха третирани общо 39 000 
кв.м. зелени площи, включващи всички паркове в 

града, прилежащите терени на спортната зала и 
жилищните блокове „Витоша” и „Карвуна”, както 

и детската ясла.

С поклонение пред па-
метника на Васил Левски 
и полагане на венци и 
цветя обществеността в 
Каварна почете 181-та 
годишнина от рождение-
то му. Слово за живота 
и делото на Апостола 
на свободата прочете 
директорът на Истори-
ческия музей в града 
Пенко Георгиев. Деца се 
снимаха за спомен пред 
бюст-паметника на Лев-
ски в градския парк.

Директорът на музея се 
обърна към присъства-
щите с думите: „Днес  е 
благословен ден за бъл-
гарския народ. Преди 181 
години съдбата ни дари с 
един от най-великите  
синове, големия бъл-
гарски революционер, 
пламенен родолюбец и 
истински демократ – Ва-
сил Иванов Кунчев. Той 
е една от най-светлите, 
най-силните и най-без-
спорните личности в на-
шата история. Колкото 
време минава, толкова 
повече името и делото 
му ни правят по-горди и 

по-силни“.  „Васил Лев-
ски е личността, на която 
дължим възраждането и 

съществуването на наша-
та мила Родина.

Следва на 2 стр.

ПОКЛОНИХМЕ СЕ ПРЕД ДЕЛОТО
И ПАМЕТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

От името на Общинския съвет венец поднесоха съвет-
ниците Марийка Стоянова и Валентин Великов.

КАВАРНА ОТБЕЛЯЗВА 141 ГОДИНИ
ОТ КАВАРНЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ

Възстановчици от 46-ти пехотен Добрички полк на Клуб „Традиция“ отдават воен-
ни почести пред паметника на Андрей Василев. 

През първите шест ме-
сеца постъпленията от 
туристическия данък в 

община Каварна са с 50 
на сто повече от същия 
период на миналата го-

дина, съобщи за „Факел“ 
заместник-кметът по фи-
нанси и икономическо 

развитие Митко Недев. 
До края на юни 2017 г. 

Следва на 2 стр.

Митко Недев, зам.-кмет на Общината

КАВАРНА ВЕЧЕ ИМА 
ОБЛИКА НА МОРСКИ ГРАД

Пешеходната зона в морската част на града и плажът от птичи поглед.

Равнището на безра-
ботицата е 3.20% от ико-
номически активното 
население на Общината

Регистрираните без-
работни лица към 30 
юни в Бюрото по труда в 
Каварна, което обслуж-
ва и община Шабла, са 
335, намалението е с 121 
лица спрямо миналия 

месец. Обявените работ-
ни места са 76. Това сочи 
бюлетинът на Бюрото, 
изпратен в община Ка-
варна.

Регистрираните безра-
ботни жени са 170 (с 66 
по-малко от месец май), 
като относителният им 
дял е 51%. 

Следва на 4 стр.

В курорта „Русалка“  
започнаха снимките на 
най-новия детски сери-
ал, съобщиха от Бъл-
гарската национална 
телевизия, която  е про-
дуцент на поредицата. 
Проектът носи заглави-
ето „Островът на сините 
птици“ и е вдъхновен 
от романа „Островът“ 
на българския писател 
и журналист Алексан-
дър Секулов. Лентата е 
издържана в любимия, 
макар и позабравен, стил 

на приключенския филм, 
в който през забавни 
случки, типични за всяка 
лятна ваканция, малките 
герои на сериала науча-
ват много за безценното 
в живота. 

Главни действащи лица 
в сериала са пет деца на 
9 и 11 години, които се 
срещат в морски курорт 
и изживяват невероятни 
приключения заедно. 

Потопени в приключе-
ния, децата преживяват 

Следва на 4 стр.

БНТ СНИМА ДЕТСКИ 
СЕРИАЛ В „РУСАЛКА“

Трудова борса

РЕКОРДНО НИСКА 
БЕЗРАБОТИЦА 
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Продължение от 1 стр.
Ние всички идваме тук 

не само да се преклоним 
пред паметта му, ние 
идваме и с радостно 
настроение. Това е така, 
защото ако България 
трябваше да има рож-
ден ден, то най-под-
ходящата дата за това 

е 18 юли.  Парадокс и 
до днес е фактът, че за 
българите по-големият 
празник е обесването, а 
не рождението на Лев-
ски. Давани са различни 
обяснения за това. Дали 
е чувството за вина, че 
навремето никой не е 
направил опит да го спа-

си по пътя му към София. 
Дали защото почитаме 
повече възкресението, 
отколкото рождение-
то. Затова след смъртта 
си Левски възкръсва в 
народната памет. Жи-
вотът и делото на Васил 
Левски остават за бъ-
дещите поколения като 

пример за всеотдайност 
и родолюбие. Трябва 
да следваме неговите 
завети и за да пазим 
нашата Родина, защото 
както казваше Николай 
Хайтов: „Изтървем ли 
България, изтърваме 
всичко!“

Факел

ПОКЛОНИХМЕ СЕ ПРЕД ДЕЛОТО
И ПАМЕТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

РЕШЕНИЕ № 481 по Протокол №36 от 26.06.2018г.
на Общински съвет – Каварна

На  основание чл.  21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 
8, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 от ЗОС, чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от  Наредба 

№ 2 на Общински съвет – Каварна за реда на придобиване,  управле-
ние и разпореждане с общинско имущество  Общинският съвет – 

Каварна  реши:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя от общинския поземлен 

фонд находяща се в землището на гр.Каварна, а именно:

аоС №/дата вид и описание на имота Кат. Площ на имота  
(дка)

2285/25.04.2013 г. Имот с идентификатор 
35064.119.11 по КККР на гр. 
Каварна, с НТП  – „лозе“.

3 6,000 дка

2. Определя начална тръжна цена в размер на 60 лв./дка съгласно Решение № 
265 по протокол № 20 от 28.03.2017 г.

3. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно наддаване, 
съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени 
конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на 
община Каварна на Общински съвет – Каварна, за срок от 3 (три) стопански години, 
считано от 2018 г./2019 г., 2019 г./2020 г., 2020 г./2021 г.

4. Решението да се обяви на електронната страница на община Каварна, в един 
местен и един регионален вестник .

5. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите съгласно закона 
действия.

РЕШЕНИЕ № 482 по Протокол №36 от 26.07.2018г. 
на Общинска съвет – Каварна

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 24а,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, 
чл. 8 , ал. 1 и чл. 14 от ЗОС, чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от  

Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна  за реда на придобиване,  
управление и разпореждане с общинско имущество  Общинският 

съвет – Каварна  реши:
1. Дава съгласие да се отдадат под наем земеделски земи от общинския поземлен 

фонд находящи се в землището на с. Войниково, общ. Тервел, а именно:

№ аоС №/дата вид и описание на имота Кат. Площ на 
имота  
(дка)

1. 2276/29.11.2012 г. Имот с номер 121007 в земли-
щето на с. Войниково, общ. Тер-
вел с ЕКАТТЕ 11911 и НТП –нива

3 35,014 дка

2. 2277/29.11.2012 г. Имот с номер 149002 в земли-
щето на с. Войниково, общ. Тер-
вел с ЕКАТТЕ 11911 и НТП –нива

4 57,006 дка

 2. Определя  начална цена  при отдаване под  наем чрез публичен  търг  на земя от 
общинския поземлен фонд, находяща се в землището на с. Войниково, общ.Тервел 
в размер на 67 лв. на декар за една стопанска година.

3. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно наддаване 
съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени 
конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на 
община Каварна на Общински съвет – Каварна, за срок от 3 (три) стопански години, 
считано от 2018 г./2019 г., 2019 г./2020 г. и 2020 г./2021 г.

4. Решението да се обяви на електронната страница на община Каварна, в един 
местен и един регионален вестник .

5. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите съгласно закона 
действия.

Продавам
 работеща крачна

шевна машина 
Singer.

Тел. 0889900833

Възстановчици от 46-ти пехотен Добрички полк на Клуб „Традиция“ пресъздават 
потушаването на Каварненското въстание.

Продължение от 1 стр.
След десанта на руските 

войски, на 22 юни 1877 г. 
при Мачин, каварненци и 
българи от околните села 
геройски бранят града 
от башибозушки орди, 
местни турци и черкезка 
конница, които превръ-
щат Добруджа в пепели-
ща. Тези събития стават 
известни в историята като 
Каварненско въстание.

Над трихилядна орда 
обсажда барикадираната 
от 25 юни Каварна, в коя-
то се събират и бежанци 
от околните села. Наче-
ло на защитата застава 
каварненският търговец 
и народен лечител Анд-
рей Василев Димитров с 
прякор Амира. Наред с 
Амирата застават и Петър 

Абаджията от Търново, 
Жечо Крачитала и П. Х. То-
доров, и двамата от Котел, 
местните Никола Терзи, 
Димитър Папазоглу и др. 
За кратко време Андрей 
Василев успява да вдъхне 
чувство на решителност и 
в мирния земеделец, и в 
предпазливия гражданин, 
и в покорния селянин и 
направил  от тях неустра-
шими  бойци  за самоза-
щита. След 14 дни турците 
преодоляват отбраната и 
се отдават на плячкосване, 
клане и изнасилвания, а 
накрая подпалват града. 
Някои от оцелелите за-
щитници се отправят към 
останките от крепостта 
Калиакра, други се укре-
пяват в новото българско 
училище, а Амира препу-

ска към руските позиции 
да търси помощ.

Каварна е спасена от 
пълно унищожение, а 
жителите ѝ от гибел бла-
годарение на арменеца 
Еранос Ераносян, начал-
ник на военния телеграф 
в Балчик, който без раз-
решението на властта, 
изпраща телеграма до 
чуждите консули във Ва-
рна и посланици в Цари-
град, в която съобщава 
за тежкото положение. 
Дипломатите реагират 
веднага пред Високата 
порта и принуждават тур-
ските управници да изпра-
тят военни кораби, макар 
преди това многократно 
да отклоняват молбите на 
каварненци.

Факел

КАВАРНА ОТБЕЛЯЗВА 141 ГОДИНИ
ОТ КАВАРНЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ

Продължение от 1 стр.
в общинската хазна от 
туристи са влезли 31 хил. 
лева при 45 хил. лева 
през първото полугодие 
на 2018 г. Броят на ту-
ристите и на нощувките 
обаче бележи лек спад. 
За първите шест меса 
на м.г. в хотелите, апар-
таментните комплекси, 
ваканционните селища, 
частните квартири, стаи-
те за гости и останалите 
лицензирани места за 
настаняване са регис-
трирани 14 434 туристи 
и 56 404 нощувки при 
13 093 туристи и 53934 
нощувки през тази го-
дина. Престоят на един 
турист е бил средно 3,9 
дни  през 2017 г. при 4,1 
дни до 30 юни, т.г.

Справката сочи, че 

през тази година ще се 
доближим до резулта-
тите от миналото лято 
или ще отчетем малък 
спад. Основните фак-
тори за намалението 
виждам в отлива на ру-
ските туристи от Бълга-
рия към Турция, наскоро 
завършилото Световно 
първенство по футбол 
и не на последно място 
дъждовния месец юни, 
коментира Митко Недев.

В средата на юни влезе 
в експлоатация хотелски-
ят спа комплекс „Роял 
гранд“, който е реализи-
рал за 15 дни 2750 нощув-
ки, за пръв път от много 
години в Каварна отново 
се чува чешка и полска 
реч. „Топола скайс“, който 
претърпя разширението с 
откриване на аквапарк, за 

първа година пък отчита 
повече нощувки от ком-
плекс „Бялата лагуна“. 
Тези дни отвори врати 
хотел „Отдих“, който също 
отчита приходи, посочи 
зам.- кметът. С 13 хил. 
лева повече от 2017 г. са 
постъпленията от туристи 
на нос Калиакра, а оста-
налите обекти запазват 
нивото от предходното 
полугодие.

След завършването на 
пешеходната зона в мор-
ска част на града Каварна 
вече има облика на мор-
ски град, продължават 
грижите, които общината 
полага за благоустро-
яването и обезопасява-
нето на брега, допълни 
Митко Недев. Туристите 
се впечатляват от стопа-
нисването на плажа и 

от новите съоръжения. 
До дни със средствата 
от туристическия данък 
започва почистването 
на реката, намираща се 
в крайбрежната зона. 
Ще бъдат премахната 
храстовата растителност, 
дърветата и отпадъците, 
които създават опасност 
от преливане, ще бъдат 
отнети и част от наноси-
те, дошли с пороите. В 
момента подготвяме тех-
ническата спецификация 
с дейностите за почиства-
нето, което никога досега 
не е правено. Надяваме 
се собствениците на за-
ведения, гражданите и 
гостите на града да из-
хвърлят отпадъците си на 
регламентираните места, 
а не в коритото на рекич-
ката. Активно съдейст-
ваме за почистването на 
пътищата и благоустро-
яването на терените край 
курортните комплекси, за 
да се поддържат в чист и 
приветлив вид, обясни 
заместник - кметът.

Димитър аПоСтоЛов

Митко Недев, зам.-кмет на Общината

КАВАРНА ВЕЧЕ ИМА 
ОБЛИКА НА МОРСКИ ГРАД

Средно училище „Сте-
фан Караджа“ в Кава-
рна и през учебната 
2018/2019 година ще 
прилага иновативни 
практики в обучението 
на учениците. Това съоб-
щи пред „Факел“ дирек-
торът му Емил Андонов. 
Министерският съвет 
е одобрил списъка на 
иновативните училища в 
България за следващата 
учебна година заедно 
с още шест  училища от 
област Добрич. Списъкът 
е приет след като учили-
щата са представили в 
МОН своите проекти за 
иновации. Те са насочени 
към разработване и въ-
веждане на иновативни 
елементи по отношение 
на организацията или 
съдържанието на обуче-
нието.

 По думите на директо-
ра традиционният метод 
на обучение остарява, 
това се чувства и от уче-
ници, и от родители. За-
това ставаме свидетели 
на навлизащи нови, мо-
дерни практики, които 
действат по различен от 
досегашния принцип. 
При тях ученикът е в цен-
търа на образователния 
процес и сам достига 
до познанието, прави 
изводи и заключения. 
Тъй като в началния етап 
е развито изключител-
но нагледно-образното 
мислене, децата са из-
ведени от класната стая 
и усвояват знанията в 
реална среда. В библио-
теката, сред полето или 
на брега на морето. А 
в часовете се включват 
различни специалисти 

– капитани на кораби, 
полицаи, агрономи, во-
енни. Същевременно се 
осъществява връзка с 
детските градини, осо-
бено с подготвителните 
групи. По този начин 
бъдещите първоклас-
ници по-безболезнено 
преодоляват разликата 
с предучилищното обу-
чение.

През новата учебна 
година се разширява 
обхватът на учениците, 
подлежащи на инова-
тивно обучение. Към до-
сегашните деца от първи 
и втори клас се добавят 
бъдещите първокласни-
ци, с което общият брой 
на малчуганите, с които 
се работи по новия начин 
стават 131, посочи Емил 
Андонов. По думите му 
учителите от СУ „Стефан 

Караджа“ не експери-
ментират на сляпо, а 
ползват опита на други 
училища, като например 
СУ „Климент Охридски“ 
в Добрич, което е със 
същия статут. 

През изминалата учеб-
на година беше  извър-
шена съвместна провер-
ка на иновацията, която 
предлагаме. Монито-
рингът беше осъществен 
от МОН, съвместно с 
различни вузове и не-
правителствени органи-
зации. Наблюдаващи-
те останаха доволни от 
видяното и ни дадоха 
отлична оценка, както 
на документацията, така 
и на практическата ре-
ализация на проекта, 
обобщи директорът на 
училището.

Факел

РАЗШИРЯВА СЕ ОБХВАТЪТ НА ИНОВАТИВНОТО 
ОБУЧЕНИЕ В СУ „СТЕФАН КАРАДжА“



Справки на тел.: 0570/8-18-19.

3Вторник, 24 юли 2018 г. брой 26 (2134)акценти

ПЗГ „К.А.Тимирязев” 
ще извърши спешни и не-
отложни ремонтни дей-
ности на физкултурния 
салон, който е затворен 
за ползване от 8 години 
по предписание на ХЕИ. 
Средствата са отпусна-
ти директно от МОН по 
сметката на училището 
и са на стойност 50 хил. 
лева. Временно изпълня-
ващият длъжността  ди-
ректор на учебното заве-
дение Атанаска Костова 
съобщи, че ремонтните 
дейности ще стартират 

до седмица и се очаква 
да завършат до края на 
август. 

Вътрешните ремонт-
ни дейности включват 
укрепване на пропукана 
стена с метални скоби и 
бетон. Подмяна на до-
грамата, цялостно из-
мазване и подмазване, 
подмяна на радиатори 
и боядисване. Външни-
те дейности включват 
поставяне на улуци и 
изграждане на тротоари, 
които няма да позволят 
подливането от дъждо-

вете да  увреди стената. 
Директорът очаква фир-
мата, която ще извърши 
ремонта да предвиди и 
тригодишна гаранция. 
Баните и тоалетните на 
физкултурния салон са в 
добро състояние, уточни 
Костова. Преди време 
там е извършен ремонт, 
включващ подмяна на  
теракот и фаянс.  Пред-
стои и ремонт на покрива 
на работилницата, в коя-
то се провеждат практи-
ки и се държат стругове, 
инструменти и техника. 

Ремонтът ще бъде из-
вършен със собствени 
средства на училището.

Атанаска Костова е 
провела разговори с 
местни селскостопански 
бизнесмени, от които е 
получила уверение за 
помощ при поддържа-
нето на училищния двор. 
„В момента състоянието 
на училищния двор с 
площ 140 дка в е много 
лошо. Там не се отглежда 
нищо и е в занемарено 
състояние, допълни ди-
ректорът. 

Първият етаж на пан-
сиона в  учебното за-
ведени е ремонтиран и 
се използва от ученици. 
Там има 5 апартамента 
с по 2 стаи с 3 легла, ко-
ридор, баня и тоалетна. 
Има оборудвана кухня 
с печка и хладилник. 
През изминалата учебна 
година там постоянно 
са били настанени 12 
ученици, а приходящите 
и временно настанените 
са били 8.  

антоанета  
анДонова

РЕМОНТИРАТ ЗАТВОРЕНИЯ ФИЗКУЛТУРЕН 
САЛОН НА ПЗГ „ТИМИРЯЗЕВ“

Областен информационен център – Добрич 
КаНИ

 представители на бизнеса, рибари, хотелие-
ри, занаятчии, общински съветници, кме-

тове и кметски наместници, доставчици на 
социални услуги, неправителствени органи-
зации, работодатели, собственици на нови 
и съществуващи предприятия, граждани и 
медии за участие в информационна среща 

на тема: „Европейски средства за бизнеса в 
селските райони“.

Събитието ще Се проведе на
25 юли (Сряда) 2018 г., 

С начален чаС 14:00 чаСа. в кон-
ферентната зала на хотел „от-

дих“ гр. каварна, бул. българия 67, 
градСки парк.

По време на срещата ще бъдат представени 6.4.1 
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, 
подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопан-
ства по Тематична подпрограма за развитие на малки 
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от ПРСР 2014-2020, както и отворени про-
цедури по Програмата за морско дело и рибарство. 
Ще се акцентира на целите, основните параметри, 
допустими кандидати и проекти, които ще могат да 
получат финансиране, допустими дейности и разхо-
ди. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина 
на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. 
Информацията е насочена към всички потенциални 
бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, 
основните параметри, допустими кандидати и проекти, 
които ще могат да получат финансиране, допустими 
дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запоз-
нати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и 
договаряне.

Читалището в Бълга-
рево ще има скоро нова 
табела, съобщи чита-
лищният секретар Мая 
Чалъкова. Средствата за 
фирмения знак са даре-
ни от Арусяк Савишева, 
която е от с. Българево, 
но живее в САЩ. Идеята 
за дарението се родила 
преди две години, но се 
реализира сега.

„Започвайки работа, 
първата и основната ми 
цел беше да сменим та-
белата на читалището, 
защото Българево е пър-
вото по големина село 
в общината. Сградата е 

голяма и хубава, чита-
лището развива активна 
дейност. Българево и 
българевци заслужават 
читалищната сграда да 
има подходяща фирме-
на табела, която да се 
вижда отдалеч. Тя е в 
центъра, тя е и лицето 
на селото, изтъкна се-
кретарят на читалището. 
Табелата е с размери 150 
на 80 см., освен името на 
читалището на нея ще 
присъства и гербът на Р 
България. До седмица 
тя ще бъде поставена на 
стената на читалището.

Калояна Донева

БЪЛГАРЕВКА ОТ САЩ 
ДАРЯВА ЧИТАЛИЩЕТО 

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 09.08.2018 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪрГ С ЯвНо НаддаваНЕ

за отдаване под наем на земеделска земя – лозе от оПФ с площ от 
6001кв.м. в землището на гр.Каварна, за срок от 3 (три) стопански години  

-  2018/2019г.; 2019/2020г. 2020/2021г. до прибиране на реколтата.

Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор 35064.119.11 (три, пет, нула, 
шест, четири, точка, едно, едно, девет, точка, едно, едно) по КККР на гр.Каварна, 
местност „Шабленски лозя“ с площ от 6001кв.м. (шест хиляди и един квадратни 
метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 
ползване: Лозе, трета категория, при граници и съседи: 35064.119.10, 07257.13.126, 
35064.119.3, 35064.118.16. Имотът е актуван с АОС №2285/ 25.04.2013г., вписан под 
№136, т.IV, вх.р.№1200/29.04.2013г. на СВ Каварна.

Начална тръжна цена на обекта на търга е 360,06лв. без ДДС на година.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 

26,  до 17.00 часа  на 03.08.2018год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 07.08.2018г. в деловодството 

на община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 

36,00лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка 
на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 
979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  06.08.2018 год.  

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
необходими документи за участие:
Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  

Община Каварна с настъпил падеж; 
Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от 

пълномощник;
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ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 09.08.2018 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна

 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪрГ С ЯвНо НаддаваНЕ
 за отдаване под наем на земеделска земя от оПФ в землището на с.войниково, общ.тервел за срок 

от три стопански години - 2018г./2019г., 2019г./2020г. и  2020г./ 2021г. до прибиране на реколтата.
Обект на търга са следните поземлени имоти, частна 

общинска собственост:
НИВА с площ от 35,014дка, представляваща имот 

№121007  в землището на с.Войниково, общ.Тервел, 
трета категория, при граници и съседи: №121030 – 
нива ДПФ, №121036 – нива на Ивайло Линков Цве-
танов, №121026 – нива на Стоян Илиев Тончев и др., 
№000137 – местен път на Община Тервел, №000133 
– Полски път на Община Тервел. Имотът е актуван с 
АЧОС №2276/29.11.2012г., вписан под акт №11, т.VIII, 
вх.р.№3410/13.12.2012г. на СВ Тервел.

НИВА с площ от 57,006дка, представляваща имот 
№149002  в землището на с.Войниково, общ.Тервел, 
четвърта категория, при граници и съседи: № 149001 
– нива на „Албена“ АД, №000059 – полски път на Об-
щина Тервел, №149003 – нива на ДПФ, №149016 – нива 
на ДПФ, №149015 – нива на ДПФ, №149032 – нива на 
Стефка Ангелова Евдокиева и др. Имотът е актуван с 
АЧОС №2277/29.11.2012г., вписан под акт №10, т. VIII, 
вх.р.№3409/13.12.2012г. на СВ Тервел.

Началната тръжна цена на обекта на търга е 6165,34лв. 
без ДДС на година.

Тръжните документи се закупуват от касата на об-
щината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 
03.08.2018год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 

Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 

07.08.2018г. в деловодството на община Каварна, ул.”До-
бротица” № 26.

Депозитна вноска, представляваща 10% от началната 
тръжна цена, в размер на 616,53лв. се внася на касата на 
Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка 
на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код 
СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕ-
СВВGSF до  17.00 часа  на  06.08.2018 год.  

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  

необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията 

на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във 
вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен 
с клаузите на договора.

4. Декларация, че участникът няма непогасени задъл-
жения към отдел „МДТ” при община Каварна, общината, 
Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен фонд, 
общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 
от ЗСПЗЗ.

5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът 
няма не погасени задължения към държавата.  

6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че 
кандидатът се представлява от пълномощник.

На 14 юли, около 22:30 
часа в полицията в Кава-
рна е получено съобще-
ние за жена в безпомощ-
но състояние до парки-
ран товарен автомобил 
„Даф” със софийска ре-
гистрация. По данни на 
шофьора на автомобила 
59-годишната жена се е 
подхлъзнала и паднала 
от кабината. Същата е 
настанена в МБАЛ Доб-
рич с контузия на гръб-
начен мозък и парализа 
на крайници. Водачът на 
камиона е задържан за 
24 часа. Материалите по 
случая са докладвани в 
прокуратурата. По случая 
е образувано досъдебно 
производство. Запознати 
със случая коментират, 
че се разследват три вер-
сии. Едната е по обяс-
нението на шофьора, 
че пострадалата сама е 
паднала. Според другата 
жената е била изхвърле-
на от кабината. Третата 

версия е, че е възможно 
да е блъсната от ками-
она, докато е вървяла 
по пътя. И двамата са от 
района на София. Към 
момента разследващи-
те нямат информация 
каква е била причината 
жената да се качи в ка-
миона, най-вероятно, 
тя е пътувала с него. В 
момента пострадалата е 
настанена в отделението 
по неврохирургия. Много 
е вероятно да остане 
напълно парализирана 
от шията надолу. Пробле-
мът е, че нейните близки 
не се интересуват от нея, 
информират от здравно-
то заведение . Според тях 
досега не е осъществена 
връзка с нито един неин 
родственик. Жената, коя-
то вече е в съзнание и го-
вори, сама е споделила, 
че има деца, но те имат 
лошо отношение и не се 
грижат за нея.

Факел

ПОТРОШЕНА жЕНА 
Е БИЛА ОТКРИТА 
КРАЙ КАМИОН

До края на седмицата 
се очаква да приключи 
жътвата на рапица в 
Добричка област, съ-
общиха от областната 
дирекция „Земеделие“. 
Според последните об-
общени данни са ожъ-
нати близо 99 на сто 
от засетите масиви с 

маслодайната култу-
ра. Средният добив е 
266 килограма от де-
кар. Най-много рапица 
прибират стопаните от 
Община Каварна - 300 
килограма. През мина-
лата стопанска година 
зърнопроизводителите 
добиха по 295 килогра-

ма от декар.
Близо 75 на сто са ожъ-

нати и масивите с пше-
ница. Средният добив за 
областта е 542 килограма 
от декар. Произведено-
то зърно е над 480 000 
тона, добити от 903 667 
декара.

Факел

НАЙ-МНОГО РАПИЦА 
ПРИБИРАТ СТОПАНИТЕ 
В КАВАРНЕНСКО



Професионалият със-
тезател от Израел Aсаб 
Коен спечели Десетото 
юбилейно издание на 
голф турнира Блексирама 
Виваком про-ам, провело 
се на трите голф игрища 
– Трейшън клифс, Лайт-
хаус и Блексирама. Той 
бе организиран от Евро-
пейската професионална 
голф асоциация. На второ 
място е  Крисантос Дякоу 
(Гърция) и на трето Креиг 
Уилямс от Италия. 32 отбо-
ра, всеки от тях съставен 
от трима аматьори и един 
професионалист от над 
30 държави, се включи-
ха в надпреварата. В по-
следния турнирен ден, 13 
юли, времето си направи 
лоша шега и състезанието 
преждевременно бе пре-
къснато поради обилните 
валежи. В отборната над-
превара първото място 
спечели тимът  на профе-
сионалните голфъри на 
Турция Хакан Ямач и ама-
тьорите Богдан Жигман, 
Каталина Жигман и Кенан 
Гюнгур, които получиха 
специални награди от 
Виваком. Второ място  зае 

отборът на професионал-
ните голфъри и аматьори 
на Испания Питър Густаф-
сон и аматьорите Андон 
Тушев, Любомир Тушев и 
Германа Иванова. Трети 
се нареди отборът на про-
фесионалните голфъри на 
Англия и Ирландия Джо-
натън Грогън и аматьори-
те Майкъл Гюске, Гюнтер 
Коринт и Георги Кръстев.

Над 1000 са участниците 
през  последните 10 го-
дини, а раздадените като 
награден фонд средства 
надхвърлят  300 000 евро, 
съобщи Марко Стойчев, 
зам.- изпълнителен ди-
ректор на Голф комплекс 

Блексирама. 32 000 евро 
си поделиха победите-
лите тази година, като 
към тях организаторите 
и спонсорите на турнира 
бяха добавили атрактивни 
награди  – кристални купи, 
марково шампанско, цен-
ни аксесоари за голф и др.

Турнирът е от полза 
за развитие не само на 
голфа, но и на туризма 
в региона, заяви Марко 
Стойчев. Той допълни, 
че гостите са искрено из-
ненадани от факта, че 
България предлага такива 
прекрасни условия за този 
аристократичен спорт.

Факел

Край село Топола е построен най-новият у нас аквапарк.
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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.

Подбрана колекция от 
скъпоценни и декора-
тивни камъни от фонда 
на Националния музей 
“Земята и хората” е пред-
ставена в галерия „Туне-
ла” на културен център 
„Двореца“. Сред експо-
натите, които могат да 
се видят в изложбата, е 
нефритена тока, която е 
открита миналата година 
при разкопките на нос Ка-
лиакра. Тя се експонира 
за първи път. „Ние от му-
зея „Земята и хората” сме 
се постарали да доприне-
сем за нейното изучаване 
от минераложка гледна 
точка. Изучена е с редица 
научни методи. Направе-
ното изключително на-
деждно научно описание 
на токата ще позволи пуб-
ликации в авторитетни 
западни списания”, каза  
на откриването Чавдар 
Начев, директорът на му-
зея „Земята и хората”. Той 
обясни, че има хипотеза, 
че този нефрит е дошъл 
от Китай, като събитието 
е станало в края на 14 век. 
Предстои да се отговори 
на въпроса от коя част 
на Китай е камъкът. През 
следващите десетина 
години ще се направят 
научни изследвания с 
еталонни колекции, кои-

то са от различни точки 
на света. След тяхното 
изучаване ще се сравнят 
данните за нефритената 
тока.

Нефритени артефакти 
е имало по българските 
земи още в 7 век – във 
Врачанско, долината на 
Струма, София, Слатина, 
Варна. Изключително 
интересно е да се дока-
же откъде е произходът. 
„Може би, ще излезе, че 
тези връзки между Вар-
ненската цивилизация и 
Китай са доста стари. Но, 
това са неща, които пред-
стои тепърва да се изуча-
ват”, каза още директорът 
на „Земята и хората”.

Факел

В община Каварна вра-
ти отвори най-новият 
аквапарк в България. 
По дългите и интересни 
пързалки в комплекс 
„Топола Скайс“ вече се 

забавляват семейства 
от страната и чужбина. 
Хора от всички възрасти 
ползат  атракциона, а с 
новата придобивка об-
щината става все по-при-

влекателна за живеещи-
те в региона и туристите.

Водната атракция е 
с площ почти 10 дека-
ра. Аквапаркът има пет 
водни пързалки „Aqua 

Tube“, „Free Fall“, „Black 
Hole“, „Thunder Cruise“, 
„Turbolance“. Всички те 
стартират от една обща 
стартова кула с височина 
15 метра.    Факел

В „ДВОРЕЦА“ ПОКАЗВАТ
НЕФРИТЕНА ТОКА
ОТ НОС КАЛИАКРА

Продължение от 1 стр.
много важни моменти 
- като първата любов. Оп-
итват се да намерят себе 
си, да разберат какво ги 
прави щастливи и разби-
ра се, да избягат от кон-
трола на родителите си.

Искаме децата да се 
върнат към свободата, 
към игрите, да не са за-
творени по цял ден в 
бунгалото и да играят 
на плейстейшън и на 
телефони, а да прекарват 
повече време заедно и 
да измислят всякакви 
приключения, комен-
тира Веселка Кирякова, 
продуцент на филма.

Сценаристите и про-
дуцентите споделят, че 
са се опитали да пре-

създадат атмосферата 
на старите български 
детски филми. Така те 
се надяват да създадат 
незабравимо преживя-
ване за днешните деца, а 
защо не и едно завръща-
не в детството на всеки 
възрастен, избрал също 
да седне пред малкия 
екран. Сериалът ще има 
8 епизода по 54 минути и 
ще бъде излъчен по БНТ 
през следващата година.

Снимките започнаха на 
15 юли и ще продължат 
до края на август. Орга-
низаторите на филмова-
та продукция обявиха, че 
срещу заплащане наби-
рат желаещи статисти от 
всички възрасти.

Факел

БНТ СНИМА ДЕТСКИ 
СЕРИАЛ В „РУСАЛКА“

Островът в залива на „Русалка“, където се снима сери-
алът на БНТ.

Нефритената катарама, 
открита при разкопките 
на нос Калиакра.

АКВАПАРК ОТВОРИ ВРАТИ В ТОПОЛА

Предстоящо

ТУРНИР ПО 
ПОДВОДЕН 
РИБОЛОВ

Третият турнир по 
подводен риболов 
„Каварна“ ще се про-
веде на 28 юли в ак-
ваторията на Кавар-
ненския залив. Над-
преварата е кръг от 
веригата национал-
ни  състезания за Ку-
пата „България“ и се 
организира от Клуба 
за водни спортове 
„Балтек“ – Варна и 
община Каварна. На-
чалният час на стар-
та е около 11 часа. 
Границите на зоните 
за улов са на север: 
местността Болата и 
на юг - преди плажа 
на голф комплекса 
„Тракийски скали“. 
Предвижда се състе-
занието да завърши 
в 16 часа.

Факел

Продължение от 1 стр.
Във възрастова структу-

ра преобладават лицата 
на възраст над 55 г. – 103 
или 31%. Младежите до 
29 години съставляват 
9% от всички регистрира-
ни безработни. По про-
фесионален признак в 
структурата на безработ-
ните най-голям е делът 
на регистрираните без 
квалификация – 47%. Без-

работните с работниче-
ска професия са  35%, 
специалистите – 18%. В 
образователната структу-
ра преобладава делът на 
регистрираните лица със 
средно професионално 
образование – 41%, на ли-
цата с основно и по-ниско 
образование са 35%.

Продължително безра-
ботните (с регистрация 
в Бюрото над 1 г.) са 92 

или 27% от общия брой 
регистрирани. Техният 
брой спрямо месец май 
намалява с 2%.

Регистрираните лица 
през юни са 60, като 68% 
от тях са жени, 20% са 
младежи на възраст до 29 
г. Постъпилите на работа 
безработни лица са с 2 
пункта по-малко спрямо 
месец май, почти всички 
(98%, ) са се реализирали 

с помощта на ДБТ. През 
месец юни на първичния 
пазар на труда са започ-
нали работа 106 лица. По 
мерките за заетост работа 
са започнали 3 безработ-
ни лица, в програмата за 
заетост са включени 12 
лица, по оперативна про-
грама „Развитие на чо-
вешките ресурси“ работа 
са започнали 33 лица.

 Факел

ИЗРАЕЛЕЦ СПЕЧЕЛИ ГОЛФ ТУРНИРА
БЛЕКСИРАМА ВИВАКОМ ПРО-АМ

Трудова борса

„Тракийски скали“ е изградено по проект на Гари Плеър 
и е един от най-красивите голф комплекси в света.

РЕКОРДНО НИСКА БЕЗРАБОТИЦА 


