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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

От 5 до 10 стотинки 
е увеличена цената на 
хляба в магазините в 
Каварна, установи про-
верка на „Факел“. От 1 
лев на 1.10 лева е скокът 
при типовия хляб, от 50 
стотинки на 55 стотин-
ки е увеличението на 
половин килограмовите 
къшеи. Белите хлябове 
нямат промяна в цената. 
По-високо е увеличение-
то на тестените закуски 
в закусвалните в града. 
От 1 лев баничката със 
сирене вече се продава 
за 1.20 лева, с около 20 
стотинки са скочили и 
другите видове тестени 

закуски.
Производители комен-

тират, че промяната е 
продиктувана от увели-
чението на цените на  
брашното, което е 8% 
до 13%, като различните 
мелнични комбинати и 
различните брашна имат 
различен ръст. Скокът е 
и заради поскъпването 
на електроенергията, 
което в нашия регион е 
най-драстично. Увели-
чението на горивата от 
1.90 на 2.20 – 2.26 лв.  
също допринесоха за 
поскъпването на хляба 
във фурните.

Факел

С 5-10 СТОТИНКИ СКОЧИ
ХЛЯБЪТ В КАВАРНА

Какво ви доведе в Ка-
мен бряг, г-н Спасов?

В Камен бряг ме дове-

де музиката, но провоки-
рана от моя приятел Юри 
Чарийски. Вече четвърта 

година той организира 
„Джаз на село“ - това 

Следва на 4 стр.

Виртуозът на кавала Теодосий Спасов за „Джаз на село“:

ГОЛЯМО МУЗИКАЛНО СЪБИТИЕ В МАЛКО СЕЛИЩЕ

С концерт на „Теодосий Спасов Трио“ в Камен бряг завърши Четвъртият 
фестивал „Джаз на село“. В продължение на два дни на подиума в кмет-
ството на култовото село за многобройната публика свириха Аюне Суле 
от Гана с Александър Даниел и Росен Захариев, Веселин Веселинов-Еко и Ми-
лен Кукошаров със Стоян Янкулов - Стунджи, а през втората фестивална 
вечер в главната роля влезе триото на виртуозния изпълнител на кавала 
Теодосий Спасов. Многобройната публика от цялата страна определи 
изпълненията на музикантите като уникални, а самият Теодосий Спасов 
нарече „Джаз на село“ „бутиков фестивал“. Минути преди да излезе на 
сцената музикантът, който първи започва да свири джаз  на кавал, даде 
интервю за в. „Факел“.

Виртуозният изпълнител на кавал Теодосий Спасов на сцената в Камен бряг.

От 3000 дка с лаван-
дулови насаждения сто-
паните от община Каварна 
прибраха близо 1 800 тона 
лавандулов цвят, което 
прави по 600 кг от декар. 
По 600 кг от ароматните 
цветове са ожънали само 
в Генерал Тошево, ин-
формират от областната 
дирекция „Земеделие“. 
Средният добив в Добрич-

ка област е 524 кг при 608 
кг през миналата година, 
но от по-малко засети пло-
щи. Лавандулата стана хит 
през последните години в 
Добричко, където зарабо-
тиха и много дестилерии. 
Лавандулово масло се 
използва широко в пар-
фюмерията, козметиката, 
фармацията и кулинари-
ята.                              Факел

В КАВАРНА СА ПРИБРАЛИ
НАЙ-МНОГО ЛАВАНДУЛА

Фестивалът за старин-
ната музика, песен и танц 
„Stravaganza“ вдигна за 
дванайсета поредна го-
дина завеси в Каварна. 
Музикално-артистична-
та проява започна на 1 
август със самостоятел-
на изложба живопис на 
младия художник Стефан 
Четроков, експонирана 
в художествена галерия 
„Христо Градечлиев“. 
Гостите на единствения 
у нас форум за старинна 
музика бяха изненада-
ни от изпълненията на 
възпитанички на май-
сторския клас „Вокална 
техника“ на артистичния 
директор на фестивала 
Петя Плукчиева. 

В приветствието си 
към участниците и гос-
тите кметът на община-
та Нина Ставрева каза: 
„Още през миналата 
година си обещахме, че 
този бутиков фестивал, 
уникален за България, 
не може да остане прос-
то национален. Жела-
нието ни е „Stravaganza“  
да прерасне в междуна-

роден фестивал, пресъз-
даващ и приобщаващ 
българското и светов-
ното старинно култур-
но наследство, посочи 
Ставрева. Тя увери, че 
община Каварна ще про-
дължава да подкрепя 

тези инициативи, които 
по думите на Петя Плук-
чиева наистина превръ-
щат Каварна в център 
на културата и че такива 
думи ще се чуват все 
повече и повече.

Следва на 4 стр.

ФЕСТИВАЛЪТ „STRAVAGANZA“ 
ЗАПОЧНA  С жИВОПИСНА ИЗЛОжБА

Кметът Нина Ставрева поздрави Стефан Четроков 
за избора му да подреди първата си самостоятелна 
изложба в Каварна.

За осма поредна годи-
на в Българево се прове-
де празник на пъпеша. 
Стотици жители и гости 
се събраха в центъра 
на селото, за да отдадат 
почит към сочния плод.

Гости на празника бяха 
кметът на общината Нина 
Ставрева, председателят 
на Общинския съвет Кра-
симир Кръстев, кметът на 
селото Георги Янев.

На всички производи-
тели на пъпеши, които 
никак не са малко, не 
само в селото, но и в 
общината, Георги Янев 
пожела здраве, дълги 
години те и техните се-
мейства да продължават 
традицията, да я съхра-
няват, тъй като в Българе-
во пъпеши се отглеждат 
вече 50 години. „Хубаво-
то е, че от последните го-
дини все по-млади хора 
започват да се занимават 
с производство на пъпе-
ши“, каза кметът. И им 
пожела да са постоянни, 
да дерзаят и да помнят, 
че занаят не се дава, а 
се краде. Той ги увери, че 
земята ще им се отблаго-
дари порядъчно.

 „Съчетанието меж-

ду плодородната поч-
ва, слънчевите лъчи и 
усърдния и всеотдаен 
труд на българевци дава 
този резултат, който ни 
е събрал тук – пъпешът 
– най-сладкият в Бълга-
рия”, посочи кметът на 
общината Нина Ставре-
ва. Тя пожела на произ-
водителите да са здрави 
и благословени, да са 
спорни делниците и ус-
михнати празниците.

„Пъпешите от Бълга-
рево са показали своите 
вкусови качества у нас и 
в чужбина, прославили 
родния ни край. Празни-

кът щеше да е немислим 
без вашия неуморен 
труд, безсънни нощи и 
упоритост. Благодарим, 
че, независимо от труд-
ностите, които срещате 
по пътя си, вие успявате 
всяко лято да ни радвате 
с вкусните си подове на 
пазара”, споделиха орга-
низаторите от местното 
читалище.

Кметът Георги Янев 
листа менчето с вода 
за голям късмет в село 
Българево и пръсна пъ-
пешови семки.

 В Българево това лято 
отгледаха близо 700 де-

кара с пъпеши. Около 
25-30 домакинства про-
дължават традицията в 
селото, известно вече и 
надалеч със сладката си 
реколта.

Българевските пъпеши 
обичат слънцето и тази 
година са сладки, по-
ясни кметът. Обичайно 
селските пъпеши-гиганти 
достигат около 4 кило-
грама.

С пожелание за много 
здраве, берекет и отлич-
ни финансови постъпле-
ния в края на сезона 
участниците и гостите на 
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НА ПРАЗНИК В БЪЛГАРЕВО ПОЧЕТОХА ПЪПЕША
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29-годишен мъж от 
село Хаджи Димитър 
трябва да плати 1000 
евро глоба, наложена му 
от властите в Германия 
затова, че на 8 юли 2015 г. 
е управлявал мотоциклет 
без да притежава книжка 
с необходимата за това 

категория. Нарушението 
му било засечено по фе-
дерална автомагистрала, 
където той се движел с 
мотоциклет със скорост 
от 45 км/ч., въпреки че 
знаел, че няма книжка за 
съответния клас М.

През октомври мина-

лата година съдилище в 
Германия му наложило 
глобата и решило бъл-
гаринът да плати и на-
правените разходи по 
съдебното производство 
в размер на 78.70 евро.

Магистратите от Окръж-
ния съд в Добрич призна-

ват финансова санкция, 
наложена в Германия.

В съдебната зала бъл-
гарският гражданин е 
заявил, че съжалява за 
извършеното нарушение 
и желае да плати нало-
жената му глоба.

Факел

1000 ЛЕВА ГЛОБА ЗА НАШЕНЕЦ, 
НАЛОжЕНА ОТ ВЛАСТИТЕ В ГЕРМАНИЯ

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 28.08.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая № 209
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Обект на търга e терен на петно № 76 (седемдесет и шест), находящ се 
в поземлен имот с идентификатор 35064.501.976 по КККР на гр.Каварна, 
източно от ЖБ „Република”, граничещ с паркинг зоната на блока, с площ 
9,00кв.м (девет квадратни метра) за обущарски услуги, който да отговаря на 
чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията за разрешаване поставянето на временни 
преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.
Срокът на договора за наем  е 5 години от датата на сключване на договора. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 18,00лв. без ДДС.
Тръжните документи се заплащат в касата на общината на  ул.”Добротица” № 
26, до 17.00 часа на 22.08.2018год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и 
се получават от стая № 206, ет. 2.  
Депозитната вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна 
наемна цена в размер на 21,60лв. 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  23.08.2018 год.  
Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 24.08.2018г. в 
деловодството на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:

•	 Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел 
”Местни данъци и такси” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
•	 Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения 

към държавата;
•	 Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се 

представлява от пълномощник;
Справки на тел.: 0570/8-18-19

Пет плажа по Добру-
джанското Черноморие, 
останали без стопани, но 
на които областната уп-
рава осигури спасителни 
постове, са проверени, 
съобщиха от пресцентъ-
ра на областната адми-
нистрация. Инспекцията 
на плажовете при към-
пинг „Космос“, къмпинг 
„Добруджа“, „Болата“, 
„Фиш-фиш - нов“ и „Ру-
салка“ в общините Ша-
бла, Балчик и Каварна е 
направена от комисия, 
председателствана от 
заместник-областния 
управител Красимир Ни-
колов.

Областната управа въз-
ложи чрез обществена 
поръчка водноспасител-
ната дейност през юли 
и август на Областния 

съвет на БЧК, който оси-
гури седем поста, за да се 
гарантира безопасността 
на летовниците, припом-
нят от пресцентъра.

Всичките постове имат 
необходимото оборуд-
ване и спасителите на 

плажовете са били на 
разположение, е показа-
ла проверката. Досега в 
обхвата на спасителните 
постове не са допуснати 
инциденти.

Областната управа 
за пети пореден сезон 

осигурява водно спася-
ване на плажове, кои-
то не са отдадени под 
наем или на концесия. 
Петте плажа са сред 
най-посещаваните от 
летовниците.

Факел

ПРОВЕРЯВАТ ПЛАжОВЕТЕ БЕЗ СТОПАНИН

Временни забрани за 
корабоплаване и въз-
духоплаване ще бъдат 
въведени при предсто-
ящите учебни стрелби 
в района Шабла, съоб-
щават от пресцентъра 
на областната управа в 
Добрич като апелират 
към гражданите да огра-
ничат пребиваването си 
в зоната.

Учебните стрелби с 
военни формирования 
ще се състоят през пе-
риода 27-31 август за 
времето от 8.30 до 19.00 

часа на зенитния полигон 
на Военновъздушните 
сили край Шабла и при-
лежащата акватория на 
Черно море. Резервният 
период за стрелбите е 
3-5 септември.

През указания период 
над населените места, 
източно от Добрич, ще 
се извършват полети с 
военни самолети и вер-
толети, някои от които 
на малки височини. За 
безопасността по време 
на стрелбите ще се въ-
ведат временни забра-

ни за корабоплаването 
и въздухоплаването в 
морското и въздушното 
пространство, заклю-
чено между ивицата на 
нос Карталборун /Ду-
ранкулак/, нос Калиакра 
и линията, отстояща на 
55 мили /110 киломе-
тра/ успоредно на бре-
говата ивица, и прос-
транството на височина 
до 20 000 метра над 
морската повърхност, 
посочват от областната 
управа.

Факел

ВЪВЕжДАТ ВРЕМЕННИ ЗАБРАНИ ЗА
ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ

Пуск на зенитна ракета от полигона на ВВС на Българската армия в Шабла.

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 28.08.2018 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 част от поземлен имот в с. Крупен, общ. Каварна, 
за селскостопанска обработка, за срок от 5 (пет) стопански години - 
2018г./2019г., 2019г./ 2020г., 2020г./ 2021г., 2021г./ 2022г. и 2022г./ 2023г. до 
прибиране на реколтата.
Обект  на  търга е част от поземлен имот с идентификатор № 40049.501.66 
по КККР на с. Крупен, община Каварна, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, 
с площ от 3306кв.м., целия с площ по скица на СГКК – гр. Добрич от 
4306кв.м.
Началната тръжна цена на обекта на търга е 165,30лв. без ДДС на година.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул. ”Добротица” 
№ 26,  до 17.00 часа  на 22.08.2018год., като цената на един комплект е 
10.00 лв. 
Депозитната вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в 
размер на 16,53лв. 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 СЕСВВGSF до  17.00 
часа  на 23.08.2018 год
Срока за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 24.08.2018г. в 
деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.
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 задължения към отдел 
„МДТ” при община Каварна.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени 
задължения към държавата.  
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се 
представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19

Криминална 
хроника

На 28 юли е получе-
но съобщение за по-
жар на лек автомобил 
„Форд” с разградска 
регистрация, парки-
ран по ул. „Нефте-
няк” в град Каварна. 
Огънят е потушен от 
екипи на РС ПБЗН До-
брич. Вследствие на 
пожара е унищожена 
предната част на ав-
томобила. По случая 
е образувано досъ-
дебно производство.

* * *
На 28 юли е полу-

чено съобщение за 
това, че неизвестен 
извършител е срязал 
три броя пътни сиг-
нализиращи колче-
та с височина 80 см, 
собственост на общи-
на Каварна. По случая 
е образувано досъ-
дебно производство.

* * *
На 1 август в Ка-

варна е извършена 
проверка на лек ав-
томобил „Нисан” с 
добричка регистра-
ция, управляван от 
С.Г. (18 г.) от Каварна. 
При последвалата 
проверка на вода-
ча на автомобила 
за употреба на нар-
котични вещества 
тестът отчита поло-
жителен резултат за 
употребата на опиа-
ти. С. Г. е задържан 
за 24 часа. По случая 
е образувано досъ-
дебно производство.

Факел

Продължение от 1 стр.
празника бяха поздра-

вени от богата музикална 
програма с участие на 
състави от Българево, 
Каварна, Дуранкулак, 
Шумен, София, дори и 
трио от Швейцария, а 

голямата изненада бе 
именитата добруджан-
ска певица Галина Дур-
мушлийска.

Всички гости опита-
ха от сладките плодове 
и проследиха надпре-
варата в състезанията. 

Конкурсът за най-голям 
пъпеш спечели Панайот 
Василев. Той е отгледал 
плод с тегло 6 кг и 910 
г. Призът за най-сладък 
пъпеш грабна Наско  Ха-
раламбиев.

Факел

НА ПРАЗНИК В БЪЛГАРЕВО 
ПОЧЕТОХА ПЪПЕША

Победителите в конкурса за най-тежък и най-сладък пъпеш в Българево. Ако сним-
ката не се побере на 3 колони, отрежи я от двата края, за да стане на 2 колони.
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Състезателите на Кали-
акра се готвят втора сед-
мица за новото първен-
ство на Североизточната 
„В“ аматьорска футбол-
на група. Подготовката 
се води от старши-тре-
ньора Красен Петков 
на стадиона в Каварна. 
Футболистите тренират 
пет пъти седмично, а 
на шестия ден играят 
контролна среща. Пър-
вата от проверките беше 
срещу новака в групата 
от село Тополи, Варнен-
ска област, в който игра-
ят предимно юноши от 
варненския „Спартак“. 
Контролата обаче не за-
върши. При 1:1 заваля 
проливен дъжд, теренът 
се наводни и момчетата 
не излязоха за втората 

част. Следваща провер-
ка е отново в Каварна, 
с другия дебютант от с. 
Дончево, третата – срещу 
отбора на с. Хитрино.

Започнахме със 19 
състезатели, 6 от които 
са юноши-старша въз-
раст, каза Красен Пет-
ков. През лятната пауза 
са напуснали Калоян 
Димитров и Даниел Ди-
митров, а вратарят Весе-
лин Добрев премина в 
„Черноморец“ (Балчик), 
който участва във Втора-
та футболна дивизия. На 
негово място е привле-
чен от Бургас Християн 
Славов, който вече е 
обличал фланелката на 
„Калиакра“. Нови лица 
в отбора са още Милен 
Бабаджян – нападател, 

Петър Василев – защит-
ник, и Мартин Дими-
тров. Наставникът на 
каварненци ще ползва 
услугите и на юноши-
те Кристиян Ставрев и 
Александър Радулев. 
Докато през миналото 
първенство задачата 
пред треньорския щаб 
е била утвърждаване 
на млади футболисти в 
представителния тим, 
през новия сезон от нас 
ще се иска класиране в 
челната тройка, добави 
Красен Петков. Есенният 
полусезон на Северо-
източната трета лига 
започва на 18 август, 
жребият отреди кавар-
ненци да гостуват на 
„Септември“ (Тервел).

Факел

Футбол

„КАЛИАКРА“ ЩЕ ГОНИ КЛАСИРАНЕ
 В ЧЕЛНАТА ТРОЙКА

През първата фаза на подготовката на състезателите акцентът пада върху фи-
зическата подготовка.

Деветнайсетото нацио-
нално първенство за на-
столни корабни модели 
от клас „С“ се  проведе 
от 3 до 5 август в худо-
жествената галерия в 
Каварна. В него участваха 
31 модела на ветроходни 
яхти, кораби, модели в 
бутилки, корабно обо-
рудване и съоръжения 
от 6 клуба от България. 
Председателят на Бъл-
гарската федерация по 
корабомоделен спорт 
Евгени Генов каза, че 
първенството е последна 

проверка на корабни-
те модели от страната 
преди Световното пър-
венство в Галац след три 
седмици. Той се надява 
да се сформира силен 
национален отбор, който 
да се представи добре 
на най-големия форум в 
корабомоделния спорт 
(БФКС). Евгени Генов ко-
ментира, че настолните 
корабни модели трудно 
могат да бъдат причисле-
ни към спортната част на 
корабомоделизма. Това 
е така, защото самите 

модели представляват 
преди всичко произведе-
ния на изкуството. В съ-
щото време моделите от 
този клас са най-старата 
част от корабомоделния 
спорт. Началото му тряб-
ва да търсим във време-
ната, когато човекът за 
първи път е изработил 
модела на кораб, който 
тепърва ще строи. По 
тази причина няма как 
настолните корабни мо-
дели, дори и да са про-
изведения на изкуството, 
да бъдат разделяни от 

корабомоделния спорт, 
обясни шефът на  БФКС.

Откриването на пър-
венството започна с ед-
номинутно мълчание в 
памет на Иван Маринов, 
чиито модели участваха 
почетно в надпревара-
та. За нас е чест, че 19-а 
година подред се про-
вежда това първенство 
в Каварна, заяви в сло-
вото си зам.-кметът на 
община Каварна Йордан 
Йорданов и пожела успех 
на участниците. 

Факел

Корабните модели се оценяват от съдийската комисия по различни показатели, сравняват доколко моделът 
съответства на чертежа.

ИЗЛОжБА НА НАСТОЛНИ КОРАБНИ МОДЕЛИ

I кръг
18 август 2018, събота, 18:00 ч:
Светкавица Търговище (Търговище) - Спартак 
1918 (Варна)    
Септември 98 (Тервел) - Калиакра (Каварна)                 
Ботев (Нови пазар) - Хитрино (Хитрино)                     
19 август 2018, неделя, 18:00 ч:
в Русе, Градски стадион:
Локомотив (Русе) - Устрем Д (Дончево)                       
Кубрат 2016 (Кубрат) - Суворово 1 (Суворово)               
Бенковски (Бяла, обл.Русе) - Тополи 2010 
(Тополи)          
Волов (Шумен) - почива

II кръг
26 август 2018, неделя, 18:00 ч.
Хитрино (Хитрино) - Бенковски (Бяла, обл.
Русе)             
Калиакра (Каварна) - Ботев (Нови пазар)                    
Суворово 1 (Суворово) - Септември 98 (Тер-
вел)               
Спартак 1918 (Варна) - Кубрат 2016 (Кубрат)                 
Устрем Д (Дончево) - Светкавица Търговище 
(Търговище)      
Волов (Шумен) - Локомотив (Русе)                            
Тополи 2010 (Тополи) - почива

III кръг
2 септември 2018,неделя, 17:00 ч.
Светкавица Търговище (Търговище) - Волов 
(Шумен)            
Кубрат 2016 (Кубрат) - Устрем Д (Дончево)                   
Септември 98 (Тервел) - Спартак 1918 (Варна)                
Ботев (Нови пазар) - Суворово 1 (Суворово)                  
Бенковски (Бяла, обл.Русе) - Калиакра (Ка-
варна)             
Тополи 2010 (Тополи) - Хитрино (Хитрино)                    
Локомотив (Русе)- почива

IV кръг
15 септември 2018, събота, 17:00 ч.
Калиакра (Каварна) - Тополи 2010 (Тополи)                   
Суворово 1 (Суворово) - Бенковски (Бяла, 
обл.Русе)          
Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Нови пазар)                   
Устрем Д (Дончево) - Септември 98 (Тервел)                  
Волов (Шумен) - Кубрат 2016 (Кубрат)                        
Локомотив (Русе) - Светкавица Търговище 
(Търговище)         
Хитрино (Хитрино)- почива

V кръг
22 септември 2018,събота, 17:00 ч.
Кубрат 2016 (Кубрат) - Локомотив (Русе)                     
Септември 98 (Тервел) - Волов (Шумен)                       
Ботев (Нови пазар) - Устрем Д (Дончево)                     
Бенковски (Бяла, обл.Русе) - Спартак 1918 
(Варна)           
Тополи 2010 (Тополи) - Суворово 1 (Суворово)                
Хитрино (Хитрино) - Калиакра (Каварна)                      
Светкавица Търговище (Търговище) - почива

VI кръг
30 септември 2018, неделя, 16:00 ч.
Суворово 1 (Суворово) - Хитрино (Хитрино)                   
Спартак 1918 (Варна) - Тополи 2010 (Тополи)                 
Устрем Д (Дончево) - Бенковски (Бяла, обл.
Русе)             
Волов (Шумен) - Ботев (Нови пазар)                          
Локомотив (Русе) - Септември 98 (Тервел)                    
Светкавица Търговище (Търговище) - Кубрат 
2016 (Кубрат)     
Калиакра (Каварна) - почива

VII кръг
6 октомври 2018, събота,16:00 ч.
Септември 98 (Тервел) - Светкавица Търго-

вище (Тщ)           
Ботев (Нови пазар) - Локомотив (Русе)                       
Бенковски (Бяла, обл.Русе) - Волов (Шумен)                  
Тополи 2010 (Тополи) - Устрем Д (Дончево)                   
Хитрино (Хитрино) - Спартак 1918 (Варна)                    
Калиакра (Каварна) - Суворово 1 (Суворово)                  
Кубрат 2016 (Кубрат)- почива

VIII кръг
13 октомври 2018, събота, 16:00 ч.
Спартак 1918 (Варна) - Калиакра (Каварна)                   
Устрем Д (Дончево) - Хитрино (Хитрино)                      
Волов (Шумен) - Тополи 2010 (Тополи)                        
Локомотив (Русе) - Бенковски (Бяла, обл.Русе)               
Светкавица Търговище (Търговище) - Ботев 
(Нови пазар)      
Кубрат 2016 (Кубрат) - Септември 98 (Тервел)                
Суворово 1 (Суворово) - почива

IX кръг
20 октомври 2018, събота, 16:00 ч.
Ботев (Нови пазар) - Кубрат 2016 (Кубрат)                   
Бенковски (Бяла, обл.Русе) - Светкавица Тър-
говище (Тщ)      
Тополи 2010 (Тополи) - Локомотив (Русе)                     
Хитрино (Хитрино) - Волов (Шумен)                           
Калиакра (Каварна) - Устрем Д (Дончево)                     
Суворово 1 (Суворово) - Спартак 1918 (Варна)                
Септември 98 (Тервел) - почива

X кръг
28 октомври 2018, неделя, 14:00 ч.
Устрем Д (Дончево) - Суворово 1 (Суворово)                  
Волов (Шумен) - Калиакра (Каварна)                          
Локомотив (Русе) - Хитрино (Хитрино)                        
Светкавица Търговище (Търговище) - Тополи 
2010 (Тополи)     
Кубрат 2016 (Кубрат) - Бенковски (Бяла, обл.

Русе)           
Септември 98 (Тервел) - Ботев (Нови пазар)                  
Спартак 1918 (Варна)- почива

XI кръг
3 ноември, 2018, събота, 14:00 ч.
Бенковски (Бяла, обл.Русе) - Септември 98 
(Тервел)          
Тополи 2010 (Тополи) - Кубрат 2016 (Кубрат)                 
Хитрино (Хитрино) - Светкавица Търговище 
(Търговище)        
Калиакра (Каварна) - Локомотив (Русе)                       
Суворово 1 (Суворово) - Волов (Шумен)                       
Спартак 1918 (Варна) - Устрем Д (Дончево)                   
Ботев (Нови пазар)- почива

XII кръг
10 ноември, 2018, събота, 14:00 ч.
Волов (Шумен) - Спартак 1918 (Варна)                        
Локомотив (Русе) - Суворово 1 (Суворово)                    
Светкавица Търговище (Търговище) - Кали-
акра (Каварна)       
Кубрат 2016 (Кубрат) - Хитрино (Хитрино)                    
Септември 98 (Тервел) - Тополи 2010 (Тополи)                
Ботев (Нови пазар) - Бенковски (Бяла, обл.
Русе)             
Устрем Д (Дончево)- почива

XIII кръг
17 ноември 2018, събота,14:00 ч.
Тополи 2010 (Тополи) - Ботев (Нови пазар)                   
Хитрино (Хитрино) - Септември 98 (Тервел)                   
Калиакра (Каварна) - Кубрат 2016 (Кубрат)                   
Суворово 1 (Суворово) - Светкавица Търго-
вище (Тщ)           
Спартак 1918 (Варна) - Локомотив (Русе)                     
Устрем Д (Дончево) - Волов (Шумен)                          
Бенковски (Бяла, обл.Русе)- почива

Североизточна Трета лига по футбол 2018/19 - първа фаза



4 Вторник, 7 август 2018 г. брой 28 (2136) спектър

ОБЩИНСКИ 
СЕДМИЧЕН 

ВЕСТНИК

Издава: Общински медиен център. Адрес: 9650 Каварна, ул. „Добротица“ 26,  редактор Димитър Апостолов  тел. 0888 789 063   
IBAN: BG92 CECB 9790 31G4 090900, BIC: CECBBESF  ЦКБ АД—клон Добрич

Печат: Печатница  
“Влади“ - В. Влаев, 

Каварна

Предпечат:  
Марин Цанов

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.

Продължение от 1 стр.
В настоящия момент 

няма друг арт форум, в 
който стиловото мно-
гообразие да е толкова 
богато - от мистичната 
Античност, през мрач-
ното Средновековие и 
се стигне до пищността и 
богатството на Западно-
европейския Ренесанс 
във всичките му течения, 
заяви Петя Плукчиева. Тя 
допълни, че до 14 август 
жителите и гостите на 
Каварна ще имат уни-
калната възможност да 
се насладят на таланта 
и уменията  на участни-
ците в майсторския клас 
по класическа китара 
на Столина Добрева, 

на художничката Елена 
Русева, на концерт на 
бароковото трио „Бас 
данс“. Фестивалът ще 
бъде закрит със заклю-
чителен концерт  на  
дамския камерен хор 
към храм „Свети Ата-
насий“ от Варна, който 
ще изпълни шедьоври 
на класическото хорово 
изкуство  и любими об-
работки от българския 
фолклор. 

С т е ф а н  Ч е т р о к о в , 
който подрежда пре-
миерно самостоятелна 
изложба, е завършил 
скулптура във Вели -
котърновския универ-
ситет „Св. Св. Кирил и 
Методий“ при проф. 

Стефан Лютаков. През 
2009 г. един друг препо-
давател тогава – Милен 
Джановски, го кани на 
студентски пленер. В Ка-
варна за пръв път напра-
вих  една от картините си 
на морска тематика, като 
използвах и пясък, тук 
за пръв път почувствах 
различния дъх на из-
куството в живопист-
та, си спомни младият 
творец. В изложбата 
си Четроков представя 
този тип картини, но 
всички останали платна 
с маслени бои работи, 
като се вдъхновява от 
изкуството на гения на 
Рембранд.

Димитър АПОСТОЛОВ

ФЕСТИВАЛЪТ „STRAVAGANZA“ ЗАПОЧНA  С жИВОПИСНА ИЗЛОжБА

Гостите на фестивала за старинна музика бяха очаровани от изпълненията на 
възпитанички на майсторския клас на Петя Плукчиева.

Продължение от 1 стр.
любопитно събитие и аз 
имам честта да закрия 
тазгодишния фестивал. 
Тези места не са ми съв-
сем чужди. От 1980 г. 
до 1980 г. като войник 
служих в Балчик и с една 
група от поделението с 
ръководител старшина 
Иван Марев сме свирили 
по тези места.

- Успяхте ли да по-
чувствате магията на 
скалите и морето край 
това култово село?

До морето още не съм 
слизал, тази вечер може 
и да не сляза, но утре 
съм канен на бухтички. 
След бухтичките, кои-

то ми обеща една от 
„Каменбряжките баби“, 
ако не вали, може да 
погледнем красотите на 
този бряг. Тук е наистина 
много красиво, много 
романтично, поетично. 
Ние, нашето семейство, 
обичаме северната част 
на Черно море и още 
докато детето ни беше 
малко, заедно със съ-
пругата ми, сме идвали 
в Балчик, на Тузлата и по 
тия места да прекарваме 
летата си.

Свирили сте в най-го-
лемите концертни евро-
пейски и световни зали, 
пред хилядна публика. 
Камен бряг е малко село, 

което в нелетния сезон 
наброява 50-60 души, а 
„Джаз на село“ тепър-
ва се утвърждава като 
фестивал. Как приемате 
участието си в това му-
зикално събитие!

Вие не сте открива-
тели в малки селища 
да провеждате големи 
събития. Това се прави 
по света и поздравявам 
хората, които са подали 
ръка на Юри, повярвали 
са му да стартира тази 
идея. Именно по този 
начин хората се срещат, 
вдъхновяват се един 
друг, малките селища 
стават съпричастни с го-
лемия свят. Идват много 

музиканти, които са пъту-
вали по света, по някакъв 
начин по тях е полепнала 
световната слава и те я 
споделят с публиката, 
с местните таланти. А 
те, доколкото знам, със 
своите песни са радвали 
света и това е много ху-
баво.  И другаде се прак-
тикува автентични групи 
като „Каменбряжките 
баби“  със своя фолклор, 
със своята музика да се 
появяват на световно из-
вестни сцени. Те носят и 
отдават онова органично 
усещане за природата, 
неподправеното изку-
ство и това е чудесно.

Димитър АПОСТОЛОВ

Виртуозът на кавала Теодосий Спасов за „Джаз на село“:

ГОЛЯМО МУЗИКАЛНО 
СЪБИТИЕ В МАЛКО СЕЛИЩЕ

В Камен бряг, преди 
концерта на Теодосий 
Спасов, докторът-ангел, 
както я наричат пациен-
тите й, д-р Анелия Хох-
вартер, представи своята 
книга „Пътуване“. Рад-
вам се, че Теодосий Спа-
сов с голямо удоволствие 
подкрепя кампанията  
„Локомат за България“ 
и има възможността от 
сцената да запознае пуб-
ликата с инициативата и 
желаещите да я купят, 
каза пред „Факел“ д-р 
Хохвартер. Тя обясни, 
че става въпрос за ку-
пуването на един робот 
за раздвижване на па-
циенти, които седят в 
инвалидни колички.

Д-р Анелия Хохвартер 
е водещ офталмолог в 
Австрия, водеща фигура 
в социалния живот там 
и хуманитарните каузи 

по цял свят. Тя е един от 
най-успелите български 

лекари в чужбина. От 
2007 г. отговаря за очни-

те болести в Комисията 
за борба с домашното 

насилие към Министер-
ството на здравето, се-
мейството и младежта в 
Австрия. Участва в много 
лекарски мисии в Йемен 
(2009 г.), Зимбабве (2011 
и 2012 г.), както и в Етио-
пия (2014, 2015, 2017 г.). 
Преди няколко години 
преглежда благотвори-
телно и в  Каварна, а на 
един от пациентите оси-
гури безплатна операция 
във водеща българска 
клиника.

Д-р Хохвартер разказа, 
че „Пътуване“ е един 
любовен роман, който 
започва да пише по вре-
ме на лекарска мисия в 
Етиопия. След две сед-
мици без ток, телефон и 
редовен интернет човек 
започва да си чува ми-
слите. После да си говори 
и след месец – да пише 
приказки за лека нощ. 

Така по думите й се раж-
дат много малки исто-
рии, които събира в една 
книга. Авторката призна, 
че в тази африканска 
държава е научила какво 
е любов. Не между мъж и 
жена, а към човека, към 
ближния. Тази любов я 
обсебва и променя живо-
та, мисленето й. Книгата 
се харесва на две изда-
телства и през 2016 г. 
едното я издава. Така се 
ражда дарителската кам-
пания „Локомат за Бълга-
рия“, която се подкрепя 
от много наши артисти и 
музиканти. В момента се 
разпространяват нейни 
копия на четири езика: 
родния й български, нем-
ски („Eine Reise ins Land 
der Sonne“), руски („Путе-
шествие“) и на английски 
(„The Journey“).

Димитър АПОСТОЛОВ

Д-Р ХОХВАРТЕР ПРЕДСТАВИ 
КНИГАТА СИ „ПЪТУВАНЕ“

д-р Анелия Хохвартер

Съобщение до Софка Петрова Йорданова
Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 
(3) от Закона за устройството на територията, съобщава 
на Софка Петрова Йорданова в качеството и на наслед-
ник на Петър Илиев Ангелов, собственик на ПИ 614, 
кв. 61 по регулационния план на с. Българево, община 
Каварна, че е изработен проект за подробен устройствен 
план – план за регулация ( ПУП- ПР) в засягащ ПИ 613 
в кв. 61 по регулационния план на с. Българево, община 
Каварна, област Добрич.
На основание чл. 128, ал. (3) и ал. (5) от Закона за ус-
тройството на територията заинтересованите могат да се 
запознаят с проекта в отдел „Устройство на територията 
и инвестиции” при община Каварна и отправят своите 
възражения, искания и предложения до общинска адми-
нистрация Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица”, 
№ 26 в 14-дневен срок от настоящото съобщение.


