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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

Заключително пред-
ставление, посветено 
на проекта „Природата 
– наш дом“, дадоха  въз-
питаниците на детска 
градина „Детелина“. 
Проектът е част от на-
ционалната кампания 
„За чиста околна среда 
– 2018 г. и се финан-
сира от Предприяти-
ето за управление на 
дейностите по опазва-
не на околната среда 
(ПУДООС). В празнич-
ната програма се вклю-
чиха всички групи от 

детската градина, която 
наброява 125 деца - от 
най-малките до онези, 
които догодина ще бъ-
дат първолаци.

Съдържанието на про-
грамата беше изцяло 
посветена на темата на 
проекта „Обичам при-
родата – и аз участвам“. 
Всяко от децата, съо-
бразно възрастта си, със 
стихчета, игри, песни, 
гатанки показа какво е 
научило за природата и 
околната среда.

Следва на 3 стр.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДАТА 
НАПРАВИХА ВЪЗПИТАНИЦИ 
НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“

Фирма „Ванмар Лес“ ЕООД

ПРОДАВА 
Дърва за огрев 

качество без конкурeнция.

Набира работници.
За контакти: тел. 0887 068 450

Габи ЕООД
ПРЕДЛАГА

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
И ВЪГЛИЩА

(срещу техникума)
Тел. 0898/481 514, 0570/8-21-53

Обявление на

Носителят на 4 олим-
пийски медала и много-
кратен световен шампи-
он - гимнастикът Йордан 
Йовчев се присъедини 
към инициативата на 
община Каварна, която 
се провежда под мо-
тото „Да спортуваш е 
модерно!“ Легендата на 
българската гимнастика 
заедно с кмета на Об-
щината Нина Ставрева 
представиха дарение от 

14 шведски стени, с чиято 
помощ ще се обогатят 
възможностите за раз-
витието на спорта в Кава-
рна и популяризирането 
му сред младите хора.

Спортните съоръжения 
са поставени в спорт-
на зала „Олимпиада”, 
Професионалната зе-
меделска гимназия „Кл. 
Арк. Тимирязев” и Детска 
градина „Радост” в Кава-
рна. Истинска еуфория и 

увеличаваща се редица 
от желаещи да спортуват 
предизвика появата на 
шампиона сред децата 
и младежите на Каварна.

Дарението на спорт-
ните съоръжения е по 
инициатива на община 
Каварна и Сдружение 
„Приятели на Добруджа” 
и с финансовата подкре-
па на млечната компания 
„Бор Чвор”.

Следва на 4 стр.

ДЕЦА СПОРТУВАХА С ЙОРДАН ЙОВЧЕВ
Демонстрация на шампиона вдъхнови малчугани и младежи

Общо 18 стари автомо-
била се събраха в неделя 
пред Автоцентър Нанев 
в Каварна, за да стар-

тират в първия ретро 
автопоход по Сверното 
Черноморие.

Следва на 4 стр.

Осмокласникът Васил 
Димитров от Профе-
сионалната земеделска 
гимназия „Климент Ар-
кадиевич Тимирязев“ 
стана кмет за един ден на 
община Каварна в Деня 
на българската община 
– 12 октомври. Заедно с 
него влязоха в кметския 
кабинет съучениците му 
от специалността „Ад-
министрация в хотели-
ерството“ и класната 
Теменужка Габракова. 
Учениците се отзоваха 
по покана на кмета Нина 
Ставрева. Тя връчи на Ва-
сил кметската огърлица 
и „дублиращият кмет“ 
се зае да изпълнява слу-
жебните си задълже-
ния. Първото от тях бе 
подписване на заповед, 
свързана с безопасността 
на децата и учениците от 
община Каварна. После 
Васил Димитров и  Нина 
Ставрева дадоха думата 
на учениците за въпроси. 
Те се интересуваха ще 
се премахнат ли гара-

жите зад жилищен блок 
„Витоша“, възмущаваха 
се от дупките пред тях, 
от бездомните кучета, 

питаха за състоянието на 
градския стадион и съб-
лекалните му, поставиха 
директно въпроса защо 

вече не се организират 
рок концерти с извест-
ни чужди изпълнители. 
Ставрева отговори на 

всички от тях – изчер-
пателно и аргументи-
рано, посочи колко би 
струвало едно или друго 
решение и възможния 
срок за решаването на 
проблемите.

Васил Димитров:
„Чувствам се странно, 

изглеждаше ми по-лес-
но, явно не е за мене тази 
работа“, каза развъл-
нуваният дубльор след 
като върна на титуляря 
символът на местната 
власт. Обясни, че е до-
шъл до извода, че един 
кмет трябва да прави 
положителни неща, за да 
има с какво да го запом-
нят хората.

Теменужка Габракова:
След кръстосания огън 

от въпроси, с които уче-
ниците обсипаха кме-
тицата, класната остана 
доволна от ангажира-
ността на нейните възпи-
таници към проблемите 
на Каварна. Те са още на 
14 години и различно – 

Следва на 2 стр.

УЧЕНИК СТАНА КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН НА КАВАРНА  

Осмокласникът Васил Димитров беше кмет на Каварна за час. През това време 
той подписа заповед, свързана с безопасността на децата и учениците от Общи-
ната.

Първи ретро автопоход Каварна – 2018

18 СТАРИ АВТОМОБИЛА
В ОБИКОЛКА НА
СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

Най-старият и най-красивият автомобил на авто-
мобилния ретро поход – Мерседес Газеле, произведен 
точно преди 90 години.

Появата на шампиона Йордан Йовчев в детска градина „Радост“ предизвика истин-
ска еуфория сред малчуганите.

Заповед № 661/10.10.2018 г.
Община Каварна на основание чл. 
124б, ал. (2) от Закона за устройство-
то на територията обявява, че е из-
дадена Заповед № 661/10.10.2018 
г. на кмета на община Каварна, с 
която се разрешава изработването 
на подробен устройствен план-
план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ 
III-2320 и УПИ XII-2320 в кв. 328, по 
регулационния план на гр. Каварна, 
община Каварна, област Добрич.

Заповед № 662/10.10.2018 г.
Община Каварна на основание чл. 
124б, ал. (2) от Закона за устройство-
то на територията обявява, че е из-
дадена Заповед № 662/10.10.2018 
г. на кмета на община Каварна, с 
която се разрешава изработването 
на подробен устройствен план-план 
за регулация и застрояване (ПУП-
ПРЗ) за УПИ IV-1106 и УПИ VI-1111 
в кв. 48, по регулационния план 
на с. Българево, община Каварна, 
област Добрич.

Заповед № 663/10.10.2018 г.
Община Каварна на основание 
чл. 124б, ал. (2) от Закона за ус-
тройството на територията обя-
вява, че е издадена Заповед № 
663/10.10.2018 г. на кмета на 
община Каварна, с която се разре-
шава изработването на подробен 
устройствен план-план за регула-
ция (ПУП-ПР) за УПИ I, УПИ II, УПИ 
III, УПИ XI и УПИ XII в кв. 6, по ре-
гулационния план на гр. Каварна, 
община Каварна, област Добрич.

Заповед № 666/10.10.2018 г.
Община Каварна на основание чл. 
124б, ал. (2) от Закона за устройство-
то на територията обявява, че е из-
дадена Заповед № 666/10.10.2018 
г. на кмета на община Каварна, с 
която се разрешава изработването 
на подробен устройствен план-план 
за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I в 
кв. 1, по регулационния план на гр. 
Каварна, община Каварна, област 
Добрич.



На 1 и 2 ноември 2018г. 
(четвъртък и петък) „Ел-
техресурс” АД, съвмест-
но с община Каварна, 
организират кампания за 
събиране на излязло от 
употреба електрическо 
и електронно оборудва-
не във всички населени 
места на територията на 
община Каварна.

Гражданите и фирмите 
могат да се освободят от 
неработещите си елек-
троуреди, като в срок 
до 1.11.2018г. подадат 
заявка за извозване на 
безплатен национален 
телефон 0800 14 100  и на 
мобилен телефон 0885 
77 00 41, както и на елек-

тронен адрес order@
makmetal.eu.

Заявки за извозване 
могат да се подават и в 
Община Каварна на тел. 
0570/ 8 18 29 и на елек-
тронен адрес ekologia@
kavarna.bg. или в кмет-
ството на селото.

На всички граждани, 

предали неработещи 
електроуреди, ще се 
предоставят ваучери за 
отстъпки при пазарува-
не във верига магазини 
„Технополис, а фирмите 
ще получат докумен-
ти, съгласно Закона за 
управление на отпадъ-
ците.
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Продължение от 1 стр.
кога по-импулсивно, кога 
по-адекватно, успяват 
да реагират на пробле-
мите и ми дават кураж, 
че на тях може да се 
разчита, каза Теменужка 
Габракова. Посещението 
ни беше провокирано 
от г-жа Ставрева, която 
неотдавна ни гостува в 
училище. Да не забравя-
ме, че това, на което сме 
свидетели, е заложено в 
нашето професионално 
образование. Ученици-
те трябваше да видят 
институциите, където се 
градят закони, да разбе-
рат как се случват нещата 
в действителност. Исках, 
посочи Габракова, те да 
разберат, че граждани-
те поставят различни 
казуси, които изискват 
задълбочено познаване 
на проблемите преди 
да се вземат решения. 
Много ми се иска мла-
дите хора да задават 
адекватни въпроси, за 
разрешими проблеми, 
защото понякога те не 
са осъществими. Като 
класен ръководител се 

стремя тези ученици да 
станат отговорни хора, 
на които може да се раз-
чита. Уверена съм, че 
посещението при кме-
та на Каварна ги прави 
значими, повдига им 
самочувствието, добави 
класният ръководител.

Нина Ставрева:
Деня на отворените 

врати го посвещаваме 
на 20-годишнината от 
създаването на Деня на 
българската община. 
Идеята ни беше да раз-
кажем какво всъщност 
работим в общинската 
администрация, да по-
срещнем най-малките 
жители на община Кава-
рна, посочи кметът Нина 
Ставрева. Аз и на деца-
та от детските градини 
казах, че най-добрите 
идеи, предложения, за-
бележки, които не се 
харесват, идват от тях. 
Защото са до болка от-
кровени, чисто по детски 
истински. Много се рад-
вам на този ден и на тази 
кампания, която про-
веждаме. А инициатива-
та на децата от 8-ми клас 

да почистят по собст-
вена инициатива, без 
някой да ги кара, парка 
до Спортната зала, е до-
казателство, че девизът 
„Заедно всички можем“ 
работи в Каварна. Тази 
седмица те ще довършат 
своята работа, само че 
ще имат съмишленици 
– от другото училище. 
Ето как добрият при-

мер повлича останалите. 
Предстои ни среща с 
четвъртокласници от Ос-
новното училище „Йор-
дан Йовков“, с ученици 
от Средното училище 
„Стефан Караджа“. А със 
служители от болницата 
ще разговарям по поста-
вени от тях болезнени 
въпроси. Има смисъл от 
тези срещи, защото те 

са източник на инфор-
мация, която е полезна 
за всички ни. Всички, 
които сме в общинската 
администрация, сме тук 
заради хората, особено 
ние, които сме на избор-
ни длъжности. Тук сме 
заради авансово получе-
но доверие от хора, пред 
които сме поели анга-
жименти, които имат 

очаквания, надежди, 
каза още Нина Ставрева.

След срещата с учени-
ците от 8-ми клас поех 
конкретни ангажименти 
за безстопанствените 
кучета, ограничаване на 
местата за разходки на 
домашните любимци, 
спазване на определени 
условия за тяхното из-
веждане. Разговаряхме 
за гаражите зад  „Вито-
шите“, изпушването на 
дупките, които са там, 
учениците поискаха да 
гостува рок група „Епи-
зод“. Разговаряхме за 
добрите дела. Дадох им 
дума, че исканията им 
ще бъдат изпълнени, 
след като им посочих за 
пример заветът на Лев-
ски, че трябват дела, а 
не думи. Това, което им 
казах, трябва да се случи 
следващата година. За да 
разберат, че наистина е 
важно, каквото кажеш, 
да го изпълниш!

В Деня на отворени-
те врати на общинска-
та администрация и на 
Нина Ставрева гостува-
ха членовете на Клуб 

„Журналист“ от Центъ-
ра за подкрепа на лич-
ностното развитие (бив-
шият Общински детски 
комплекс). Списващите 
вестник „Голямо между-
часие“ разговаряха про-
фесионално с членовете 
на Общинския медиен 
съвет, издаващ в. „Фа-
кел“, за тях бе прожек-
тирана презентация за 
развитието на туризма 
в Общината. Община 
Каварна отвори врати и 
за най-малките жители 
на града. Възпитани-
ци на детските градини 
“Радост“ , “Здравец“ и 
„Детелина“ бяха специ-
ални гости. Кметът им 
показа атрибутите на 
местната власт: кмет-
ската огърлица, герба и 
печата на Общината. На 
всички посетители г-жа 
Ставрева подари книга 
за Каварна и сувенири. 
В края на Деня на отво-
рените врати стана ясно, 
че общинската админи-
страция е била посетена 
от повече от 300 деца и 
граждани.

Димитър АПОСТОЛОВ

УЧЕНИК СТАНА КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН НА КАВАРНА  

В Деня на отворените врати членовете на Клуб „Журналист“ обмениха опит с ра-
ботещите в Общинския медиен център.

Възпитаници на Основ-
ното училище „Йордан 
Йовков“ в Каварна, во-
дени от техните ръково-
дители, посетиха първия 
български интерактивен 
детски музей „Пътят на от-
падъците“, който се нами-
ра в гр. Девня. Това съоб-
щиха от община Каварна. 
Поводът за посещението е 
в рамките на традицион-
ното провеждане на кам-
пании с образователна 
цел сред подрастващите в 
общините, в които „Екоко-
лект“ АД е организирало 
и обслужва системи за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки.

В музея на децата по 

достъпен и забавен начин 
им беше показано защо е 
важно да сортираме отпа-
дъците и какво се случва с 
тях, след изхвърлянето им 
в кофите за боклук.

След представлението, 
последва игрова част, в 
която всички деца полу-
чиха подаръци, се казва 
още в съобщението.

Факел

УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ
ПОСЕТИХА ИНТЕРАКТИВЕН МУЗЕЙ

КРАжБА НА 80 КИЛА
ЗЕЛЕНЧУЦИ

На 11 октомври, около 
21:45 часа, в Каварна е 
спрян за проверка лек 
автомобил „Фолксваген”, 
управляван от неправос-
пособен водач от с. Мо-
гилище, община Каварна, 
съобщават от областната 
дирекция на МВР. В хода 
на проверката в превоз-
ното средство са открити 
80 килограма зеленчуци, 
които са обект на кражба 
от земеделска нива в 
землището на с. Белгун. 
В хода на работа е уста-
новено, че извършител 
на кражба е пътникът в 
автомобила, който е на 
46 години и е от с. Белгун. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.                    Факел

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
 ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

О Б Щ И Н А    К А В А Р Н А
обявява на 01.11.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая № 209
зА ОТДАВАНе ПОД НАем НА ПОземЛеНи имОТи

в с. Видно, общ. Каварна, за селскостопанска обработка, за срок от 5 (пет) сто-
пански години - 2018г./2019г., 2019г./ 2020г., 2020г./ 2021г., 2021г./ 2022г. и 2022г./ 

2023г. до прибиране на реколтата.
- поземлен имот с идентификатор 11003.501.90 по КККР на с. Видно, община Каварна с площ 

2555кв.м. по скица на СГКК – гр. Добрич.
- поземлен имот с идентификатор 11003.501.121 по КККР на с. Видно, община Каварна с площ 

6305кв.м. по скица на СГКК – гр. Добрич.
- поземлен имот с идентификатор 11003.501.122 по КККР на с. Видно, с площ 1775кв.м. по скица 

на СГКК – гр. Добрич.
Общата площ на имотите обект на търга е 10635кв.м. 
Начална тръжна годишна наемна цена 531,75 лв. (без ДДС).
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа 

на 26.10.2018 г., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна наемна цена, в размер на 

53,18лв. и се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 до  17.00 часа  на  29.10.2018 г.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 30.10.2018г. в деловодството на община 

Каварна, ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Необходими документи за участие:
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 не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Ка-

варна и общината.
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.

        Справки на тел.: 0570/8-18-19

О Б Щ И Н А    К А В А Р Н А
обявява на 01.11.2018г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна

на втори етаж – стая № 209
ПубЛичеН ТърГ С яВНО НАДДАВАНе зА ОТДАВАНе ПОД НАем

на общински кладенец с дълбочина 55 м и диаметър 80 мм, находящ се на ул. „Пър-
ва” № 15, в ПИ с идентификатор № 57861.501.9501 по КККР на с. Поручик Чунчево, 
общ. Каварна, актуван с АЧОС № 4891/06.04.2011г. и прилежащ терен от 9кв.м. 

(девет квадратни метра) за добиване на вода с помпа.
Начална тръжна годишна наемна цена 80,00 лв. (без ДДС).
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 

17.00 часа на 26.10.2018 г., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна наемна цена, 

в размер на 8,00лв. и се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 до  
17.00 часа  на  29.10.2018 г.  

Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 30.10.2018г. в деловодството на 
община Каварна, ул.”Добротица” № 26.

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Необходими документи за участие:
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 не погасени задължения към отдел „МДТ” при община 

Каварна и общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към дър-

жавата.  
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълно-

мощник.
Справки на тел.: 0570/8-18-19
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Шивашка фирма „Балконф“

ТЪРСИ
Шивачи, 

окачествители,  
гладачи, кроячи –

може и без опит, обучение на място. 
търси още чистач, работник за склад и 

технолог на облекло. осигурен безплатен 
транспорт от ляхово, одърци, Храбро-
во, стражица, топола, гурково, сенокос, 

соколово, каварна, добрич до Балчик.
За контакти на тел.: 0876 621 343

РЕшЕниЕ № 507/28.08.2018 Г.  
От зАсЕДАниЕ нА  

Общински съвЕт-кАвАРнА

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 
от ЗУТ обявява, че с Решение № 507 по Прото-
кол № 37 от заседание проведено на 28.08.2018 

г., Общински съвет-Каварна реши:
1. Дава съгласие за провеждане на трасе на 
подземен електропровод от поземлен имот (ПИ) 
07257.30.183 до ПИ 07257.31.309 в землището на 
с. Българево, община Каварна, област Добрич, 
през следните имоти: 
- имот с идентификатор 07257.30.176 (с начин на 
трайно ползване – за селскостопански, горски, ве-
домствен път)- общинска публична собственост;
- имот с идентификатор 07257.30.180 (с начин на 
трайно ползване - за селскостопански, горски, ве-
домствен път) - общинска публична собственост.
2. Одобрява задание за изработването на проект 
за ПУП-парцеларен план.
3. Разрешава изработването на проект за подро-
бен устройствен план – парцеларен план за лине-
ен обект на техническата инфраструктура извън 
границите на населените места и селищните 
образования, представляващ подземен електро-
провод от поземлен имот (ПИ) 07257.30.183 до 
ПИ 07257.31.309 в землището на с. Българево, 
община Каварна, област Добрич, през следните 
засегнати имоти:
- имот с идентификатор 07257.30.183;
- имот с идентификатор 07257.30.176;
- имот с идентификатор 07257.30.180, по Кадас-
тралната карта на с. Българево, община Каварна.
4. Възлага на Кмета на община Каварна да извър-
ши последващи действия съгласно закона. 

В община Бургас се 
изпълнява екологичен 
проект, насочен към 
опазването на чистотата 
на Черно море и край-
брежните райони. Ще 
бъде създадена компю-
търно моделирана кар-
та на разпространение-
то на твърдите отпадъци 
в неговата акватория. 
Това съобщава пред БТА 
в Бургас заместник-кме-
тът по европейски поли-
тики и околна среда в 
местната община Руска 
Бояджиева.

П р о е к т ът  „ И н о в а -
ционни техники и ме-
тоди за намаляване на 
морските отпадъци в 
крайбрежните райо-
ни на Черно море“ е 
финансиран от опера-
тивната програма „Чер-
номорски басейн 2014-
2020“. Водещ партньори 
на Община Бургас са 
фондация „Виа Пон-
тика“, Университетът в 

Констанца, Румъния и 
Държавният универси-
тет на Тбилиси в Грузия.

Предстои експерти от 
трите държави да ана-
лизират натоварването, 
да проследят основните 
замърсяващи потоци и 
да се извърши почиства-
не на отпадъци в избра-

ни застрашени райони. 
Наличната информация 
ще бъде събрана в обща 
база данни. Бояджиева 
информира, че проектът 
има за задача да открие 
пътя на основните пото-
ци отпадъци, да ги свър-
же с въздушните и мор-
ските течения и да лока-

лизира потенциалните 
точки на концентрация. 
За постигането на тази 
задача ще бъде напра-
вена компютърна карта 
на разпределението 
на отпадъците, чиято 
цел е да се предвидят 
техните движения. Ще 
бъдат организирани 

трансгранични кампа-
нии за почистване.

Целта е да се вклю-
чат много доброволци, 
включително ученици, 
у които да се възпитава 
отношение към опазва-
нето на нашето море, 
добави Бояджиева. Тя 
поясни, че по време на 
изпълнението ще бъде 
разработена Методика 
за идентифициране на 
горещи точки и Насоки 
за екологосъобразно 
управление на морски-
те отпадъци. Бояджиева 
информира, че проек-
тът включва и семинар 
за въздействието на 
замърсяването с твър-
ди отпадъци в Черно 
море. В него участват 
учени и преподаватели, 
работещи в сферата на 
опазването на околна-
та среда и устойчивото 
използване на природ-
ните ресурси.

Факел

Екологичен проект

СЪЗДАВА СЕ КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНА КАРТА
ЗА ЗАМЪРСЯВАНИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ

Продължение от 1 стр.
Проектът е на стойност 

5 хил. лева, стартира на 
15 април т.г. и приключ-
ва на 31 октомври, каза 
директорът на детското 
учебно заведение Мима 
Стойчева. По думите й 
през този период прио-
ритетите на възпитател-
ното взаимодействие 
на учителите с децата  
са били насочени към 
формирането на еколо-
гична култура, грижата за 
опазването на околната 
среда и натрупване на 
знания за природния 
свят. Важно място в тези 
дейности през целия пе-

риод заемат родителите 
на децата. Чрез  игри, ли-
чен труд и експеримен-
тиране в съвместна дей-
ност, ние се постарахме 
да разширим знанията 
на децата за природата.  
Изградихме озеленен 
екологичен кът с  градин-
ка за цветя, билки и зе-
ленчуци и работехме за 
формирането на  еколо-
госъобразно  поведение 
у децата и възрастните, 
посочи директорката на 
ДГ „Детелина“.

Така например в Деня 
на Земята деца и роди-
тели разделно събират 
отпадъци, съвместно по-

чистват двора на гради-
ната, подготвят градин-
ката и засаждат семената 
на зеленчуците и на бил-
ките. На Еньовден, когато 
иде време за събиране 
на билките, децата се 
запознават с ползите от 
лековитите растения, 
кое за какво служи, какъв 
чай се приготвя. Въз-
растни и възпитаници 
на градината засаждат  
дръвчета, грижат се за 
тяхното опазване. Почти 
ежедневно се устройват 
хепънинги, свързани с 
дейностите, посветени 
на екологията, развитие-
то на растенията, проме-

ните в природата. Следят 
се фазите в развитието на 
растенията и промените 
се вписват в специал-
ни природни календа-
ри. Малките рисуват, 
участват в занимателни 
и спортни игри, пускат 
на воля балони с еколо-
гични послания за хората 
по света. 

Мисля, че тези проекти 
са изключително  полез-
ни, защото на децата 
партнират техните роди-
тели, бабите и други въз-
растни роднини, катего-
рична е Мима Стойчева. 
По време на празника на  
здравословното хранене 

„Храня се здравословно 
- споделено с мама и 
баба”, устройвахме с тях 
развлекателни игри и 
приготвяне на сандвичи 
със зеленчуци и чай от 
собственото ни произ-
водство. 

В края на времетрае-
нето на проекта иде ред 
за изложбите. Те са от 
детски творби, за които 
са използвани природни, 
рециклирани, отпадъч-
ни материали на тема: 
„Обичам природата – и 
аз участвам”.

Проектът освен позна-
вателно и възпитателно 
значение има и чисто 

практическа полза – по-
ставено е началото на 
детска площадка с про-
тивоударна настилка за 
деца от 3 до 6-годишна 
възраст. При реализация 
му ще бъде осъществена 
стара мечта на учители и 
възпитатели – изгражда-
не на красиво и удобно за 
игра детско съоръжение, 
оформяне на екологична  
зона в двора на детската 
градина с опитно поле, 
облагородена с дървета 
и цветя. 

Предвиждаме да запа-
зим и ежегодно да под-
новяваме  дейностите по 
засаждането на  цветя, 

билки и зеленчуци, като 
внасяме нови култури. 
Ще продължим да отбе-
лязваме Деня на земя-
та - 22 април, разделно 
да  събираме отпадъци, 
съвместно да засаждаме 
дървета. Значимостта на 
проекта е в това, че всяка 
година постъпващите 
нови деца ще се учат 
не само от възрастните 
какво трябва да е отно-
шението към природата 
и как да се грижат за 
нея, а и от по-големите 
си каки и батковци, счита 
директорката на ДГ „Де-
телина“.

Димитър АПОСТОЛОВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДАТА НАПРАВИХА ВЪЗПИТАНИЦИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“

В Младежкия дом „Захарий 
Стоянов“ в Добрич клуб „Коло-
рит“ при Основно училище „Йор-
дан Йовков“- Каварна, предста-
ви макетите, изработени от 
ученици по приключилия проект 
„Твоят час“.

Квартира:  
стая южно изложение,  
кухня, самостоятелна  

баня и тоалетна  
- 160лв.,

kavarnahome.free.bg,
тел.0887135077 (1-4)

Възпитаниците на детската градина изнесоха истински спектакъл, посветен на проекта „При-
родата – наш дом“.
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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.

Продължение от 1 стр.
Шведските стени за 

децата на Каварна са из-
работени от качествени 
и екологични материали. 
Изпълнителите от „Т. и К. 
Рисърч“ ООД са избегна-
ли използването на ка-
квато и да е химия, за да 
се погрижат максимално 
за здравето на децата.

Спортното съоръжение 
„шведска стена” е нари-
чано още стена на здра-
вето. Според специали-
сти това е универсален 
спортен уред и чудесно 
средство за повишаване 
чувството за баланс, сила 
и гъвкавост. Занятията с 
него задействат всички 
мускулни групи, а стената 
може да служи като ос-
нова за много и различни 
тренировки.

„Благодаря на нашите 
партньори в този проект. 
Той е прекрасен пример 

за публично-частно парт-
ньорство. С помощта на 
подобни инициативи 
реализацията на идеята 
ни да запалим все повече 
деца и млади хора към 
спорта и здравословния 
начин на живот е далеч 
по-лесно постижима. 
Спортът е здраве, възпи-
тава толерантност, дис-
циплина, уважение, дух. 
Това искаме да дадем на 
младите хора в Каварна. 
Целта ни е да ги запалим 
по спорта, да провоки-
раме тяхната активност 
и да ги мотивираме за 
движение и развитие.” 
каза кметът на Каварна 
Нина Ставрева. Тя отпра-
ви специална благодар-
ност към именития шам-
пион Йордан Йовчев, 
вдъхновил поколения 
спортисти и дал толкова 
много поводи за гордост 
на всички българи, който 

днес дойде лично при 
децата на Каварна.

„Изключително ми е 
приятно днес да съм 
тук сред вас. От малък 
съм закърмен с любов 
към спорта. Без учение 
и спорт няма как да ста-
нем нещото, което сме 
мечтали. От най-ранна 
детска възраст децата 
трябва да започнат да 
спортуват, да разберат 
колко много дава спорта 
- това е най-правилното 
време, в което може да 
се започне със спорт. 
Ползвайте ги със здра-
ве!“ каза Йордан Йовчев. 
Той поздрави община 
Каварна и кмета Нина 
Ставрева за добрата ини-
циатива и подкрепата 
на спорта, и заяви, че 
е готов да съдейства за 
осъществяването на този 
проект и в бъдеще.

Факел

ДЕЦА СПОРТУВАХА С ЙОРДАН ЙОВЧЕВ
Демонстрация на шампиона вдъхнови малчугани и младежи

Отборите на „Спартак“ 
и „Калиакра“ завършиха 
1:1 в мач от VIII кръг в 
Трета лига – Североиз-
точна група на стадион 
“Локомотив” във Варна. 
Това е първата точка за 
каварненци, спечелена 
на чужд терен и трета в 
актива им от началото на 
първенството. 

Гостите откриха ре-
зултата в 38-ата минута 
след детинска грешка 
на завърналия се на вра-
тата на варненци след 
пет месеца Мирослов 
Марков. Той тръгна да 
лъже Ани Петков, но 
нападателят на „Кали-
акра“ пресече  топката и 
след рикошета тя влезе 
в празната врата – 0:1. 

Преди това Венци Же-
лев пропусна да открие, 
след като остана сам 
срещу вратаря на „Спар-
так“.

За отбора на дома-
кините Валентин Весе-
линов  пропусна да се 
разпише на два пъти от 
чисти позиции през пър-
вото полувреме. Още 
във 2-рата минута хал-
фът би в аут, а по-късно 
след негов шут кълбото 
се отби от бранител на 
„Калиакра.“

След почивката “Спар-
так” продължи да има 
тотално превъзходство 
и  играта  се  водеше 
пред пеналта на гости-
те. Логичното се случи 
в 72-рата минута, кога-

то Валентин Веселинов 
най-после се разписа 
с красив гол от воле и 
изравни – 1:1.

Треньорът на „Кали-
акра“ Красен Петков 
остана доволен от иг-
рата на своите играчи, 
особено от младите бра-
нители, чиято средна 
възраст е под 20 години. 
По думите му те са игра-
ли организирано и не са 
допуснали съперника да 
излиза често в стрелкови 
позиции.

В следващия IX кръг, 
който по програма тряб-
ва да се играе на 20 ок-
томври, „Калиакра“ ще 
приеме в Каварна отбора 
на „Устрем“ (Дончево).

Факел

„КАЛИАКРА“ ИЗМЪКНА ТОЧКА
 ОТ „СПАРТАК“ КАТО ГОСТ

Първи ретро автопоход Каварна – 2018

18 СТАРИ АВТОМОБИЛА В ОБИКОЛКА НА СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ
Продължение от 1 стр.

Инициативата за пър-
вата по рода си проява 
в Каварна е на Детелин 
Нанев, многократен пър-
венец в ретро шампиона-
та на България. За негова 
изненада на поканата му 
се отзоваха два пъти по-
вече любители на старите 
автомобили, отколкото 
очаквал: собственици на 
Волга, Москвич, Лада, 
Жигули, Вартбург, Трабант, 
Ситроен, Фиат. От Варна 
беше дошъл и запален 
автомобилист, собстве-
ник на Москвич Алеко, 

произведен през 1987 г. в 
Ловеч – един от последни-

те автомобили, сглобени 
в България. За колорит 

за участие се записаха 
мотоциклет MZ и мощна 
рокерска триколка.

Най-старият автомобил 
на отзовалите се в похода, 
по думите на организато-
ра на проявата, е Ситро-
ен ЕС 19 – произведен 
през 1962 г., собственост 
на бизнесмена Илия Ча-
къров. Най-много любо-
питни погледи несъмнено 
събра един от шестте ре-
гистрирани автомобила 
на Детелин Нанев – Мер-
седес Газеле, произведен 
през 1928 г. Собственикът 
му добави, че в колекци-
ята си има и други стари 
автомобили, но само шест 
от тях притежават всички 
задължителни документи, 
като платени данъци, ви-
нетки, застраховки. Нанев 
призна, че не му е леко, 
поддържането на поло-
вин дузина стари коли 
изисква много средства 
и време, но любовта му 
към ретро  автомобилите 
вземала връх и не мо-
жел да спре да увеличава 
сбирката си.

Детелин Нанев, който 
с дъщеря си Габриела са 
шампиони в национал-

ния автомобилен ретро 
шампионат за миналата 
година, добави, че през 
2018 г. нямат шанс да дуб-
лират успеха си. В начало-
то на годината техническа 
повреда го забавила на 
старта на състезанието, 
за която получил 2 минути 
наказателно време. Това 
на практика им отнело 
възможността да се борят 
за призови места в край-
ното класиране. 

Любопитните граждани 
имаха възможност близо 
час да разглеждат строе-
ните стари возила, преди 

колоната да потегли. На 
старта всеки от собствени-
ците представяше колата 
си и натискаше педала 
на газта. Колоната се от-
прави към нос Калиакра, 
оттам към село Тюленово, 
после към фара на Шабла 
и финишира обратно в Ка-
варна - на площада в мор-
ската част под нос Чирак-
ман. Преди да се разделят 
участниците в автопохода 
си дадоха дума догодина 
по същото време отново 
да се съберат със старите 
си коли.

Димитър АПОСТОЛОВ

Най-много любопитни погледи на публиката събра един от шестте регистрирани 
автомобила на Детелин Нанев – Мерседес Газеле (на снимката на преден план), 
който е произведен през 1928 г.

Зад волана на ситроена на Детелин Нанев седна дъще-
ря му Габриела, която в автомобилните състезания 
му е навигатор.

 Ситроенът на Илия Чакъров.


