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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

Поройните дъждове 
това лято са се отрази-
ли зле на реколтата на 
производителите на зе-
ленчуци в Каварненско. 
Търговците на общин-
ския пазар, които сами 
произвеждат зеленчуци 
и плодове в градините си 
в близките до града села, 
заявиха пред „Факел“, че 
тази година продукцията 
им е по-малко и по-нека-
чествена. 

Иванка  Б абадал и -
ева, бивша акушерка: 
„Поройните дъждове 
дадоха отражение как-
то на полето, така и на 
оранжериите, защото 
водата нахлу отвсякъде. 
Тя влезе отстрани, през 
прозорците, през врати-
те. Неблагоприятно се от-
разиха сутрешната влага 
и изпаренията, които се 
образуват, когато грейне 
слънцето. От влагата и 
задухата в затворените 
пространства доматите 
в оранжериите се разбо-

ляха, станаха воднисти, 
безвкусни, започнаха да 
омекват. А отвън, на по-
лето, положението беше 
още по-зле.

Обилните дъждове на-

несоха поражения и вър-
ху пъпешите, дините. То е 
много ясно, защото тези 
плодове се просмукват 
с влага.

Следва на 3 стр.

ПОРОЙНИТЕ ДЪжДОВЕ ПРОВАЛИХА 
ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ В КАВАРНЕНСКО

На 14 август предстои 
четиристранна среща 
между МРРБ, МОСВ, На-
ционалния център за 
териториално развитие 

и устройство и община 
Каварна. На нея ще се 
обсъди вече готовият нов 
опорен план на община 
Каварна и ще се търси 

балансирано решение, 
което да удовлетвори 
по-голямата част от хо-
рата. Това съобщи пред в. 
„Факел“ кметът на общи-

ната Нина Ставрева. Ре-
шението за този формат 
на срещата е било взето 
след поредния разговор 

Следва на 3 стр.

Предстоящо

ЧЕТИРИСТРАННА СРЕЩА ЗА НОВИЯ ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА

Хиляди фенове се съ-
браха в морската част 
на Каварна, за да се на-
сладят на любимите си  
изпълнители във второто 
издание на музикалния 
фестивал „Бг Поп Рок 
Сцена”. На сцената край 
брега на морето за пуб-
ликата от цялата страна 
пяха и танцуваха едни 
от най-обичаните и из-
вестни родни поп и рок 
изпълнители.

Следва на 4 стр.

„БГ ПОП РОК СЦЕНА“ СЪБРА В КАВАРНА
ЛЮБИМИТЕ РОДНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Бившата акушерка сега продава зеленчуци на пазара.

Проблем с извозване-
то на битовата смет от 
контейнерите в Каварна 
създаде за 3-4 дни ди-
скомфорт сред населе-
нието в града. Гледката 
на препълнените съдове 
с боклук не бе приятна, 
особено в горещите ав-
густовски дни.  Пробле-
мът се реши след среща 
на кметския екип на об-
щината и ръководството 
на фирма „Титан БКС“ от 
гр.Шумен. „Проблемът 
възникна заради техни-
чески и организационни 
проблеми във фирмата 
изпълнител“, каза кметът 
Нина Ставрева. „След 
като получихме инфор-
мация, че той вече съ-
ществува, направихме 
веднага среща. Обясниха 
ни, че в „Титан БКС“ са 

имали технически за-
труднения с автомоби-
лите и скоро те ще бъдат 
преодолени. Ние проя-
вихме разбиране, но то 
ще бъде съпроводено от 
санкция, която е разписа-
на в договора на община-
та с фирмата изпълнител. 
Нашата позиция е, че е 
абсурдно по време на 
активния туристически 
сезон това да бъде при-
чинено на каварненци 
и на туристите, които 
са в Каварна“, каза още 
кметът. По думите й про-
блемите са отстранени, 
колите работят и извън 
утвърдените графиците, 
за да бъде преодоляно 
изоставането, възстано-
вено е извозването и в 
селата на общината. 

Факел

СМЕТТА СЕ ИЗВОЗВА
ВЕЧЕ В ГРАФИК

Обществеността на Ка-
варна се преклони пред 
подвига на адмирал 
Фьодор Ушаков, който 
преди 227 години раз-
громи флота на Осман-

ската империя в битката 
при нос Калиакра по 
време на Руско-турската 
война от 1787 – 1792 
година.

Следва на 2 стр.

НА КАЛИАКРА ПОЧЕТОХА
ПОДВИГА НА УШАКОВ

Венец от името на Исторически музей – Каварна.

Работници и специалисти проучват късно средновековната сграда. 

Н а  н о с  К а л и а к р а 
започна 15-ият архе-
ологически сезон под 
ръководството на доц. 
д-р Бони Петрунова, ди-
ректор на Национал-
ния исторически музей. 
Нейният екип проучва 
случайно открит наскоро 

некропол, а под него и 
няколко сгради. Част от 
тях са антични, а дру-
гите – средновековни. 
Най-интересната от тях 
се оказа една доста къс-
на сграда от края на XIV 
век, в която бяха наме-
рени ценни предмети, 

каза доц. Петрунова. 
Според нея най-интерес-
ният от тях е катарама, 
изработена от нефрит, 
очевидно произведена 
в Китай и по някаква 
причина пристигнала в 
земите на Добротица.

Следва на 2 стр.

ИНТЕРЕСНА СГРАДА И НЕКРОПОЛ ОТ XIV ВЕК
ПРОУЧВАТ АРХЕОЛОЗИТЕ НА КАЛИАКРА
Под ръководството на доц. д-р Бони Петрунова започна 15-ият 
археологически сезон на средновековната столица на Добротица
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Д-р Анелия Хохвартер 
събра в Камен бряг 400 
лева за националната 
дарителска кампания 
„Локомат за България“. 
Това съобщи за в. „Фа-
кел“ Юри Чарийски след 
закриването на фестива-
ла „Джаз на село“. Преди 
да открие концерта на 
кавалджията Теодосий 
Спасов организаторът 
на фестивала призова 
зрителите да подкрепят 
патриотичната кампа-
ния, като купят книгата 
на д-р Хохвартер „Пъ-
туване“. Инициативата 
да поканим авторката, 
за да представи книгата 
си, беше на секретаря 
на читалище „Георги С. 
Раковски“ в Камен бряг 

Добринка Ялнъзова. Ден 
по-късно направих съ-
щото и преди концерта 
на братя Владигерови в 
Културния център „Дво-
реца“ в Балчик, където 
събрахме 800 лева, до-
пълни Юри Чарийски.

Със  средствата  от 
продажбата на книга-
та си инициаторът на 
кампанията се е заела 
да снабди българското 
здравеопазване с робот 
от най-ново поколение. 
Роботът „Локомат“ се 
използва за лечение и 
рехабилитация при ре-
дица заболявания, като 
целта му е да помогне за 
възстановяване на двига-
телните функции

Факел

Кампания „Локомат за България“

Д-Р ХОХВАРТЕР СЪБРА ОТ
КНИГАТА СИ 400 ЛЕВАНа един от най-голе-

мите християнски праз-
ници - Преображение 
Господне, в художестве-
ната галерия „Христо Гра-
дечлиев”  бе открита из-
ложбата „Храмът – сила 
и дух” на талантливата 
художничка и препода-
вател по изобразително 
изкуство Елена Русева.

Събитието бе част 
от тазгодишното изда-
ние на Националния 
фестивал за старинна 
музика, песен и танц 
„STRAVAGANZA”, който 
се проведе за 12-ти път в 
Каварна.

В изложбата са пред-
ставени почти всички 
действащи храмове на 
територията на общи-
на Каварна. Творбите 
са комбинация от две 
техники – пирография и 

витраж. Това са и двата 
вида декорация, които 
присъстват в православ-
ния храм.

Трябваше ми много 
дълго време да набера 

смелост да покажа себе 
си като творец, защото 
като учител съм се до-
казвала много пъти чрез 
изложбите на моите уче-
ници и техните успехи, 

сподели на откриването 
Елена Русева. Тя благо-
дари на Петя Плукчиева 
за отправеното предиз-
викателство и заяви, че 
точно тя е човекът, който 

й е вдъхнал смелост да 
покаже таланта си.

Кметът на община Ка-
варна Нина Ставрева 
пожела на художничката 
неспиращо вдъхновение, 
което да покаже в още 
много изложби.

На откриването на из-
ложбата бяха връчени 
плакети за изключителен 
принос към развитието на 
фестивал „STRAVAGANZA”  
на Дарина Колишева – 
главен секретар на общи-
на Каварна, Галя Димова 
– уредник на художестве-
ната галерия „Христо Гра-
дечлиев” и отец Василий 
Селямет.

Специален поздрав 
към присъстващите от-
прави Дамския камерен 
хор при храм „Св. Атана-
сий” от Варна.

Калояна ДОНЕВА

Палитра

ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОжБА НА ЕЛЕНА РУСЕВА

Кметът Нина Ставрева пожела на Елена Русева вдъхновение за още много изложби. 

Продължение от 1 стр.
Ръководителят на еки-

па смята, че тя е била 
подарена на владете-
ля на деспотството или 
на негови подчинени 
аристократи. Тази ката-
рама днес може да се 
види в Културния център 
„Двореца“ в Балчик с 
подбрана колекция от 
скъпоценни и декора-
тивни камъни от фонда 
на Националния музей 
„Земята и хората“, обяс-
ни Бони Петрунова. След 
това нефритената катара-
ма ще заеме подобава-

що място в постоянната 
експозиция на музея в 
Каварна. Продължаваме 
да проучваме пода на 
сградата, интересно е да 
бъде установено по каква 
причина там са събрани 
толкова ценни предмети 
и дали тя има връзка с 
античния пласт. Защото 
под него има комплекс от 
антични сгради и искаме 
да разберем за какво са 
били използвани, доц. 
Петрунова. Некрополът 
е разположен върху ця-
лото пространство, той в 
голямата си част е от края 

на  XIV век  и по думите 
й се оказва доста богат. 
Това е четвъртият некро-
пол, който се открива 
на територията на Кали-
акра. Той е не по-малко 
интересен от останалите 
и от него излизат много 
интересни гробни да-
рове, очевидно там са 
погребани представите-
ли на аристократичната 
върхушка на Добруджан-
ското деспотство, смята 
ръководителят на архео-
логическите проучвания.

Димитър АПОСТОЛОВ

ИНТЕРЕСНА СГРАДА И НЕКРОПОЛ ОТ XIV ВЕК
ПРОУЧВАТ АРХЕОЛОЗИТЕ НА КАЛИАКРА

Доц. Д-р Бони Петрунова ръководи за 15-ти сезон разкопките на Калиакра.

Продължение от 1 стр.
Венци и цветя пред па-

метника на прославения 
руски флотоводец под-
несоха кметът на община 
Каварна Нина Ставре-
ва и зам.-кметът Мит-
ко Недев, Александър 
Коржов, от Генералното 
консулство на Руската 
федерация във Варна, 
представители на Об-
щинския съвет, Истори-
ческия музей в Каварна, 
граждани. В словото си 
по случай годишнина-

та директорът на музея 
Пенко Георгиев посочи, 
че адмирал Ушаков е 
канонизиран от Руската 
православна църква за 
светец за своите победи 
срещу враговете на Пра-
вославието. Адмиралът е 
извоювал важна победа, 
която приближава свобо-
дата на България, дошла 
през 1878 година. Битка-
та при нос Калиакра се 
провежда на 11 август 
1791 г. близо до брего-
вете на село Българево. 

Никоя от страните не 
губи кораб, но османците 
след това напускат към 
Константинопол. Руският 
флот под командването 
на контраадмирал Фьо-
дор Ушаков влиза в бой 
с обединения турско-ал-
жирски флот, командван 
от капудан-паша Хюсеин 
и алжирския паша Саид- 
Али.  От руска страна  в 
битката участват 15 ли-
нейни кораба, 2 фрегати, 
19 спомагателни кора-
ба с общи 990 оръдия. 

Всички те били с име-
ната на светци, които са 
изписани на камбаните 
на мемориала на нос Ка-
лиакра. За победата си в 
морската битка Фьодор 
Ушаков получава ор-
ден „Свети Александър 
Невски”. Но може би 
най-голямата награда 
за неговите велики по-
беди си остава званието 
„Свети адмирал Ушаков”, 
изтъкна директорът на 
музея.

Факел

НА КАЛИАКРА ПОЧЕТОХА ПОДВИГА НА УШАКОВ

Криминална хроника
За кражба от хотелски 

комплекс в района на с. 
Топола съобщава Област-
ната дирекция на МВР в 
Добрич. Установено е, че 
чрез използване на елек-
тронен четец неизвестен 
извършител е проникнал в 
два от апартаментите. По 
данни на потърпевшите от 
тях е извършена кражба на 
сумите от 920 евро и съот-
ветно 600 лева. По двата 
случая са образувани дос-
ъдебни производства.

Пътно транспортно про-
изшествие с материални 
щети е възникнало по ул. 
„България” в Каварна. При 
извършената проверка 
за употреба на алкохол, 
цифровата индикация от-
чита наличието на 2,39 
промила в издишания от 
водача въздух. С полицей-
ска мярка за срок от 24 
часа е задържан Й.М. (48 
г.) от град Каварна. 

36-годишен мотоцикле-
тист от Каварна е с опас-
ност за живота след ката-
строфа край града. Инци-
дентът е възникнал малко 
след полунощ в близост до 
главен път I-9. На място е 
установено, че водачът на 
„Хонда”-та, поради дви-
жение с несъобразена ско-
рост, губи контрол и пада. 
Пострадалият е настанен 
в реанимация на МБАЛ 
Добрич с черепно мозъчна 
травма, в кома с опасност 
за живота. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.         

Факел

Вечер на старинната 
музика се проведе в 
Художествената галерия 
„Христо Градечлиев” в 
Каварна. Жителите и 
гостите на града има-
ха възможността да се 
насладят на стари ре-
несансови и барокови 
мелодии изпълнени от 

трио „Бас Данс”. Бароко-
вото трио в състав Вяра 
Грънчарова (виола да 
гамба), Борис Павлов 
(класическа китара) и 
Диана Павлова (баро-
кови флейти) поднесоха 
на каварненската пуб-
лика произведения от 
най-ранните епохи, в 

които се заражда класи-
ческата музика. Творби-
те бяха изпълнени със 
старинни инструменти, 
с които се е свирело 
тогава. Събитието бе 
част от Фестивала на 
старинната музика, пе-
сен и танц „Stravaganza”.

Факел

ГОСТУВА ТРИО „БАС ДАНС“

Tрио „Бас Данс”.

На 25 август от 21 часа “Огнена 
фиеста Чиракман 2018“ ще освети 
каварненския залив.

Всички граждани и гости на града 
ще могат да наблюдават светлин-
ното шоу от буна 2. 

За доброто настроение ще се по-

грижи Дичо.
Това, което очите могат да видят, 

камерите не могат да разкажат! 
Изживейте една приятна лятна 

вечер под красивите светлини, кои-
то ще озарят величествения нос 
Чиракман!
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Четири златни и шест 
сребърни медала заслу-
жиха състезателите на 
спортен клуб „Вимпел“ 
(Каварна) на провело-
то се в нашия град На-
ционално първенство 
по корабомоделизъм в 
клас „С“. В надпреварата 
се включиха клубове от 
Варна, Димитровград, 
Каварна, Русе, Средец, 
Стара Загора с  общо 31 
модела. В клас „С1” злат-
ни медали получиха Лю-
бомир Ненов  от Стара 
Загора  и Славян Нарлев 
от Варна. Атанас Зайков 
от Русе завоюва второто 
място. В клас „С2” златото 
грабна Любомир Ненов 
от Стара Загора, след него 
се наредиха Владимир 
Голубович  със сребърен 
медал, Стоян  Василев Ка-

варна – сребърен медал и 
Неделчо Стоянов – брон-
зов медал. При юношите 
първи стана тринаде-
сетгодишният Самуил 
Иванов от  Каварна. В 
клас „С3” златни медали 
получиха Асен Арсенов от 
Каварна  и Йордан Айма-
нов , среброто отиде при 
Иван Костов от Средец.  
Бронзов медал получи 
единственият участник 
в клас „С5” – Владимир 
Голубович от град Сре-
дец . В клас „С6” златни 
медали получиха Евгени 
и Жанет Генови от Стара 
Загора и Атанас Атанасов 
от Каварна. При юношите 
в този клас златни ме-
дали получиха Теодор 
Тончев от Димитровград 
, Иван Тихомиров  от 
Средец , сребърни – Бо-

рислав Фердинандов, 
Жечо Тодоров, бронзови 
– Силвия Стоянова, Бори-
слав Фердинандов, Кра-
сен Десиславов, Пабло 
Иванов  и Жечо Тодоров 
. В клас „С7” с медали 
бяха отличени само ка-
варненски състезатели: 
Иво Чернев  – сребро, 
Стоян Василев – сребро 
и Самуил Иванов  също 
сребро. В клас „С8” Иво 
Чернев заслужи златен 
и два сребърни медала. 
При юношите в този клас 
бронзов медал грабна  
Красен Десиславов  от 
Средец. Пръв сред май-
сторите тази година е 
Любомир Ненов от Стара 
Загора. Той грабна купата 
на Ротари клуб в кралския 
клас.

Калояна ДОНЕВА

ЧЕТИРИ ЗЛАТНИ И ШЕСТ СРЕБЪРНИ
МЕДАЛА ЗА КЛУБ „ВИМПЕЛ“

ПРЕДИ СТАРТА НА ПЪРВЕНСТВОТО ПОБЕДА 
И ЗАГУБА ЗА „КАЛИАКРА“ В КОНТРОЛИ

„Калиакра“ стартира в 
първенството на Северо-
източната „В“ група след 
3-седмична подготовка у 
дома и две докрай изи-
грани контролни срещи. 
Първата, срещу с. Тополи, 
Варненска област, не за-
върши, след като заваля 
пороен дъжд. Така равно-
сметката от проверките е 
победа със 7:1 над новака 
от с. Дончево и загуба  с 
3:4 от хита на миналия 
сезон – „Хитрино“. Гос-

тите, които стартираха с 
двама централни напа-
датели, бързо поведоха 
в началото на мача при 
контраатака – 0:1. Ра-
венството възстанови 
Венци Желев от дузпа, 
която изработи дошлият 
от Монтана Ани Николов. 
Същият бързоног напа-
дател отново бе повален 
в наказателното поле и 
съдията отсъди втори 
11-метров наказателен 
удар. Зад бялата точка 

застана Георги Калинков 
и изведе „Калиакра“ с 
гол преднина- 2:1. През 
втората част на двубоя 
играчите на Красен Пет-
ков продължиха надмо-
щието си и след няколко 
пропуска Християн Събев 
вкара за 3:1. При този ре-
зултат старши-треньорът 
на каварненци вкара в 
игра юношите от съста-
ва. Домакините сметнаха 
срещата за приключена, 
когато две от остриетата 

на гостите набързо вкара-
ха 3 гола и спечелиха кон-
тролата. Въпреки загубата 
Красен Петков смята, че за 
краткото време, през кое-
то е имал за подготовка, 
отборът на „Калиакра“ е 
достатъчно обигран, за да 
започне със стабилна игра 
първенството. В първия 
кръг на новия сезон тимът 
от Каварна ще гостуват на 
18 август на „Септември“ 
в град Тервел.

Факел

Стартовият състав на Калиакра преди началото на новия футболен сезон в Североизточна „В“ група.

Продължение от 1 стр.
Пъпешът, например, 

не иска много влага. Не-
говата коренова система 
е повърхностна, тя си 
взема толкова влага, кол-
кото й трябва от росата. 
От непрекъснатите ва-
лежи пъпешите станаха 
воднисти, напукаха се, 
изгуби им се сладостта. 
Дините пък се отвърнаха, 
после си възстановиха 
захарността, отново за-
валя и пак  си загубиха  
сладостта. Цената за този 
сезон е добра, стига да 
има чужд народ в града. 
Местните хора почти не 
купуват от пазара. Почти 
всички си имат градин-
ки и вкусни – невкусни,  
берат си зеленчуци от 
дворовете. А които си ня-
мат дворове, купуват зе-

ленчуци от кварталните 
магазинчета. На нас, тър-
говците от пазара, ни се 
отразява много силата на 
туристическия сезон. На 
клиенти отвън разчитаме 
и ако има курортисти, 
сме добре, ако сезонът 
е слаб, продажбите ни 
силно намаляват. Имаме 
и овошки. От силните 
ветрове почти всички 
плодове изпопадаха, но 
това, което остана, не е 
качествено. Дано да се 
оправдаят очакванията 
на хората и особено на 
младите хора. Голяма 
част от тях масово се 
впуснаха в зеленчукоп-
роизводството и ще бъде 
жалко, ако природата 
им прекърши рано-рано 
мерака за работа.

Иванка Димитрова: 

„Край село Селце от-
глеждаме домати, пипер, 
патладжан, дини, пъпе-
ши. Ще ми повярвате 
ли, ако ви кажа, че 90 
на сто от реколтата от 
доматите на полето е 
унищожена. Миналата 
година ни удари гра-
душка, тази – поройни 
дъждове удавиха рекол-
тата. Береш – хвърляш, 
береш – хвърляш, така 
е всеки ден. Пиперите 
се разболяха, пъпешите 
се напукаха, а дините – 
дори и в оранжериите 
са безвкусни. Та как ще 
са вкусни, като и вътре 
водата е до колене. Ле-
куваме, но препаратите 
струват пари и оскъпяват 
продукцията. Работим на 
загуба.

Факел

ПОРОЙНИТЕ ДЪжДОВЕ ПРОВАЛИХА 
ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ В КАВАРНЕНСКО

Близо 70 фирми от 
страната и чужбина 
вече потвърдиха учас-
тието си в междуна-
родното изложение 
„Селското стопанство и 
всичко за него“ при 20 
на сто ръст на компа-
ниите, които за първи 
път ще се представят 
на форума, съобщиха 
от „Добрички панаир“ 
АД - организатор на съ-
битието. Изложението 
ще представи в 26-ото 

си издание последни-
те новости в агросекто-
ра в дните 28-31 август 
в спортния комплекс 
„Простор“ в Добрич.

С р е д  н а й - н о в и т е 
участници са фирми 
от  Гърция,  Украйна 
и Турция,  които ще 
предлагат техника за 
обработка на полета-
та с лавандула и дру-
ги етерично-маслени 
култури и за прибира-
не на реколтата, обо-

рудване за товарене 
и  р а з то в а р в а н е  н а 
зърно, сеялки и дру-
ги  селскостопански 
машини, информира 
изпълнителният ди-
ректор на „Добрички 
панаир“ Звезделина 
Иванова. Заедно със 
семена от най-новите 
сортове пшеница за 
есенната кампания, 
земеделските произ-
водители ще могат да 
купят на панаира и 

разсад от лавандула, 
б е з с мъ р т н и ч е ,  б я л 
равнец и други ете-
рично-маслени кул-
тури, които се смятат 
за хит. На панаира ще 
се предлагат и нови 
модели трактори, ком-
байни, малогабаритна 
техника, съоръжения 
за животновъдството, 
сушилни инсталации, 
поточни линии за по-
чистване.

Факел

ИДЕ ПАНАИРЪТ „СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО И ВСИЧКО ЗА НЕГО“

Продължение от 1 стр.
на Ставрева с минис-

тър Нено Димов в Ми-
нистерството на околна-
та среда и водите.

Припомняме, че на 
заседанието на Общин-
ския съвет на 26 юни 
т.г. беше взето решение 
Националният център за 
териториално развитие 
и устройство с ръково-

дител арх. Иван Димчев 
да предостави на съвет-
ниците през септември 
нова актуална инфор-
мация за изготвянето на 

Общ устройствен план на 
община Каварна. Един 
от главните проблеми, 
за който ще се търси 
решение е, че при сега 

съществуващия опорен 
план застрояването на 
територията на цялата 
община е с 16 % над до-
пустимото.    Факел

Предстоящо

ЧЕТИРИСТРАННА СРЕЩА ЗА НОВИЯ ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА

Съдийската комисия оценява корабните модели.

През това лято нито прекупвачите, нито стопаните от Българево спечелиха от 
пъпешовата реколта.



До края на годината 
софийско издателство 
ще издаде романа „Йоа-
на“ (1934) от румънския 
автор Антон Холбан 
(1902 – 1937), който 
описва Каварна меж-
ду войните, съобщава 
преводачът д-р Христо 
Боев пред „Про нюз До-
брич“.  Антон Холбан е 
литературен критик, 
специалист по Марсел 
Пруст, румънски писа-
тел между войните и 
преподавател по френ-
ски.

Действието на романа 
се развива в Каварна 
и околностите й, като 
съдържа описания на 
Добрич (Базарджик) и 
Балчик. Румънският ро-
ман представя живи оп-
исания на централната 

улица на Каварна, хълма 
Чиракман и каварнен-
ския плаж.

През лятото на 2017 г. 
излезе и „Произшестви-
ето“ (1940),  от Михаил 
Себастиан, който описва 
Балчик, Букурещ и Бра-
шов.

Предлагаме ви нача-

лото на романа „Йоана“ 
в превод на Христо Боев.

„Най-сетне автомоби-

лът напусна центъра на 
Базарджик, спусна се 
по измъчени улички, по 
жълтата гладка пръст 
сред ечемичните полета, 
потрепващи и проме-
нящи цветовете си като 

толкова близкото море, 
и сред мака – следи от 
кръв, които водят към 
незнайно престъпление, 
извършено в някое по-
тайно кътче от тази пус-
тош. После се спряхме за 
няколко мига, следвайки 
курса, до една изгоряла 
мелница, където ни оста-
виха няколко спътници.

Балчик започваше до 
нас, чуден, омагьосан, 
невидим. Но напомнящ 
за себе си със своето 
ухание.

Моят автомобил, с 
малкото останали път-
ници в него, се отдалечи 
от мелницата, плъзгайки 
се към малката Каварна. 
На самия праг на къщата, 
преобразена от очак-
ването, ме посрещна 
Йоана.“
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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.

Антон Холдан

РУМЪНСКИ РОМАН ЗА КАВАРНА ИЗЛИЗА
НА БЪЛГАРСКИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

От 31 август до 2 сеп-
тември ще се проведе 
за 15-и път превърналият 
се в емблематичен за 
град Каварна Миден и 
рибен фест, съобщават от 
общинската администра-
ция. Със свои кулинарни 
умения ще се предста-
вят майстори на морска 
и речна риба, както и 
умеещите изкусно да 
приготвят миди.

Фестивалът на мидите 
и рибата е витрина за 

кулинарните умения на 
майстор-готвачи от стра-
ната и чужбина.  Всичко, 
което майстор-кулина-
рите ще приготвят през 
фестивалните дни, ще 
се предлага в специално 
изградените за целта 
шатри.

Музикалната програма 
тази година е поверена 
на Йордан Марков, „То-
ника”, Борис Солтарий-
ски и „Ритон”.

Факел

ПРЕДСТОИ 15-ИЯТ
МИДЕН И РИБЕН ФЕСТ

Продължение от 1 стр.
Шоуто през първата 

вечер откри най-нашу-
мялото българско дуо – 

Павел и Венци Венц. За 
радост на своите млади 
фенове изпълнителите, 
които кръстосват страна-
та безспир, изпяха своите 
най-известни парчета, 
раздаваха се докрай. 
Малко преди да се качат 

на сцената Павел и Венци 
с удоволствие отговори-
ха на въпросите на „Фа-
кел“ какво е посланието 

им към младата публи-
ка. „На всеки концерт 
се стремим да оставим 
по-добър вкус у слуша-
теля, у публиката и да 
си тръгнат младите хора 
по-надъхани, по-мотиви-
рани, да дадат повече от 

себе си. Каварна е едно 
място, на което от много 
години музиката носи 
дух през лятото, който не 
се забравя за цяла една 
година и държи влага. 
Радваме се, че на този 
поп и рок фест в момента 
създаваме мост между 
хората, между поколе-
нията и сме част от това 
събитие“, каза Венци 
Венц преди концерта. 

Музикантите от съз-
дадената в Каварна гру-
па Jeremy? представиха 
песни от  втория си сту-
диен албум, които се 
изпълняват за първи път 
на каварненска сцена. 
„Не сме свирили от две 
години тук и се вълнува-
ме да излезем пред ка-
варненска публика“, каза 
вокалистът и басист на 
групата Ерсин Мустафов. 
„Участието ни на „БГ Поп 
и Рок Сцена” в Каварна е 
по-специално за нас, по-
неже сме си вкъщи и това 
за нас е голямо предиз-
викателство“, каза още 
фронтменът на Jeramy? 
Момчетата удържаха на 
обещанието си, дадено 
по-рано на страниците на 
„Факел“, че ще пеят само 

авторска музика и изпъл-
ниха обещанието си. 

Първата вечер на музи-
калния фестивал завърши 
с  изпълненията на Тита и 
Криско, всяко от които се 
изпращаше с шумни въз-
гласи от тийнейджърите 
на морския площад.

Втората, ако може да 

се каже, по-тежката част 
на двудневния музика-
лен празник, започна 
с песните на Михаела 
Филева.  Следващата 
група - „Контрол“, върна 
меломаните в края на 

80-те години на миналия 
век. Публиката пееше с 
ветераните хитове, като  
„Леле како“, „Не умирах-
ме от щастие“ и „Обичам 
те, мила“.

Гвоздеят на „Бг Поп 
Рок Сцена – 2018“ заби-
ха „Легендите“ от три 
поколения музиканти. 

Формацията представи 
живата история на бъл-
гарскaта  рок и поп  музи-
ка под наслова „Песните, 
които всички обичаме“. 
Данчо Караджов, Митко 
Кърнев, Орлин Горанов, 

Тони Димитрова, Кон-
стантин Цеков върнаха 
публиката „100 години“ 
назад и повтаряха думи-
те на обичани хитове  на 
„Сигнал“, Д-2, „Тангра“. 

За радост на прияте-
лите на община Каварна 
двудневният фестивал 
се излъчваше на живо на 

нейната фейсбук страни-
ца и още няколко хиля-
ди – далеч от Каварна, 
станаха съпричастни на 
празника на каварненци 
и гостите на града.

Димитър АПОСТОЛОВ

„БГ ПОП РОК СЦЕНА“ СЪБРА В КАВАРНА
ЛЮБИМИТЕ РОДНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Популярното пътуващо преда-
ване „Радио кафе БНР – София“ 
гостува тази неделя в Каварна. 
В продължение на 3 часа воде-
щата Анелия Торошанова разго-
варя в ефира на националната 
медия с кмета Нина Ставрева, 
главния секретар Дарина Коли-
шева, началника на спортния 
отдел Павел Станчев. За своя-
та дейност разказаха още ди-
ректорът на музея Пенко Георги-
ев, доц. Бони Петрунова, ръково-
дителите на ФТА „Бизоне“ и хор 
„Шарено коланче“ Стела Ивано-
ва (на снимката) и Невелина Ва-
силева, с Надя Ботева и нейната 
„Вокална академия Каварна“.


