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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

По повод предстоящото 
обсъждане и приемане 
на бюджета на община 
Каварна за 2019 година 
кметът Нина Ставрева 
обяви инициативата „КА-
ВАРНЕЦИ ПРЕДЛАГАТ – 
КМЕТЪТ ИЗПЪЛНЯВА”.

Целта е да бъдат съ-
брани максимален брой 
градивни предложения 
за развитието на община-
та, които да бъдат пред-
видени като дейности в 
„Бюджет 2019.“

„Предстои приемането 
на бюджета на община 
Каварна за 2019 година. 
Разработването и при-
емането на общинския 
бюджет са сред най-ва-
жните решения за по-на-
татъшното развитие на 
общината. Затова те тряб-
ва да се вземат с актив-
ното участие на всички 
граждани”, посочи г-жа 
Ставрева.

Всички идеи ще бъдат 
разгледани от Комисия, 
като ще бъде осъществе-
на обратна връзка с пода-

телите, независимо дали 
предложението е одо-
брено. „Дори ако една 
идея не може да бъде 
реализирана на този 
етап, подателят ще полу-
чи официален отговор, в 
който ще бъдат посочени 
причините и възможност-
та да бъде осъществена в 
бъдеще“, обясни кметът 
на Каварна.

Oт 29 октомври община 
Каварна очаква мнения, 
препоръки и предложе-
ния за проектобюджет 
2019 г. в едномесечен 
срок в деловодството на 
Общината на електронен 
адрес press@kavarna.bg, 
както и на телефон 0570 
8 18 27.

За постъпилите стано-
вища и предложения ще 
бъде съставен протокол, 
който ще се приложи 
като неразделна част от 
проекта на общинския 
бюджет при внасянето 
му за разглеждане от 
Общински съвет.

Факел

Инициатива

КАВАРНЕЦИ ПРЕДЛАГАТ – 
КМЕТЪТ ИЗПЪЛНЯВА

Под този наслов пре-
мина тържеството, пос-
ветено на храмовия праз-
ник на параклиса „Света 
Богородица – умножи-
телка на хлябовете“ и на 
зърнопроизводителите 
в Каварна. Празничният 
ден започна със света 
литургия, която отец Ва-
силий отслужи в парак-
лиса към храма „Успение 
Богородично“. Десетки 
християни запалиха свещ 
и се помолиха за здраве 
и берекет пред икона-
та на Света Богородица 
Спорителница на житата. 
Празникът продължи на 

площада пред църквата, 
където на видно място 
беше поставена икона-
та, изографисана от на-
шия съгражданин Атанас 
Атанасов преди десет 
години и осветена от 
митрополит Кирил. Отец 
Василий освети десетки 
обредни хлябове, хлебни 
и сладкарски изделия, 
дарени за празника от 
зърнопроизводители, 
мелничари и производи-
тели на хляб.

След водосвета започ-
на празнична програма с 
участието на ученици от 

Следва на 2 стр.

Храмов празник

„НИКОЙ НЕ Е ПО-ГОЛЯМ
ОТ ХЛЯБА“

Отец Василий освети иконата на параклиса и обред-
ните хлябове, дарени за празника.

Първи ноември е Ден 
на народните будители. 
На този ден отдаваме 
почит на родолюбивите 
просветители. В годините 
на робство и безправие 
те са отваряли очите на 
българите за светлината 
на буквите и знанието, за 
нашето славно минало. 
Народните будители са 
светъл пример за нас. Те 
са ни завещали своята 
смелост и честност, 
своята дълбока любов 
към отечеството. 

По традиция Деня на 

народните будители 
в Каварна почитаме 
паметта на две от най-
светлите имена, оставили 
трайна диря в живота на 
каварненци. Първият от 
тях е самоковският йеро-
монах Евстратий Рилски, 
основал през 1869 година 
първото класно училище, 
където обучавал на 
четмо и писмо деца от 
Каварна. Вторият е Ангел 
Захариев – инициаторът 
з а  с ъ з д а в а н е т о  н а 
Градската градина. В 
този брой ще ви запоз-

наем с бележката на 
Историческия музей – 
Каварна, за личността 
н а  т о з и  в и д е н  н а ш 
съгражданин и онези 
негови последователи, 
на чието дело се радваме 
и днес.

През годините духов-
ните водачи в Каварна, 
които са предимно бъл-
гарските учители, оста-
вят трайни следи сред 
обществото. Учителят 
и директорът на бъл-
гарската прогимназия в 

Следва на 2 стр.

1 ноември – Ден на народните будители

АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ – СЪЗДАТЕЛЯТ
НА ГРАДСКАТА ГРАДИНА

Всяка година в Деня на народните будители признателни каварненци поднасят 
цветя пред паметната плоча на Ангел Захариев. 

О с н о в н о  у ч и л и щ е 
„Йордан Йовков“ е но-
минирано от Басейнова 
дирекция за черномор-

ския район за престижно 
международно еколо-
гично отличие, научи 

Следва на 3 стр.

Ден на Черно море - 31 октомври

МЕЖДУНАРОДНО ОТЛИЧИЕ 
ЗА ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

Членовете на клуб „Екопулс“  изследват качеството 
на водата на изворна чешма в Каварна.

Състезатели на Клу-
ба по бойни спортове 
„Калиакра“ извоюваха 
9 златни, 4 сребърни и 
4 бронзови медала на 
Десетото eвропейско 
първенство по шотокан 
– карате до в курортен 
комплекс „Албена“, съ-
общи за в. „Факел“ тре-
ньорът на каварненските 
каратеки Ариф Арифов. 
В първенството на Ста-
рия континент участват 
24 държави с над 1200 
участници в различните 
възрастови групи и дис-
циплини. Възпитаници-
те на Арифов, които се 
представят блестящо на 
последните турнири и 

Следва на 4 стр.

Десетото eвропейско първенство по шотокан – карате до

ДЕВЕТИМА ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНИ ОТ КАВАРНА!
Четирима са вицешампионите и бронзовите медалисти

Състезателите 
от клуб „Калиакра“ 
защитаваха цвето-
вете на България на 
европейското първен-
ство по шотокан – 
карате до в курорта 
„Албена“.
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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

Продължение от 1 стр.
Каварна Ангел Захариев, 
създател на градската 
градина, организатор на 
първите разкопки на нос 
Чиракман, заедно с бра-
тя Шкорпил, ревностен 
организатор на честване 
празника на народните 
будители, председател 
на читалище „Съгласие“ 
и активен общественик е 
сред духовните водачи и 
първенците на града. Той 
и неговите колеги Стоян 
Загорчинов, Стоян Хала-
джев, Венета Халаджева, 
Василка Тачева, Димо 

Шишков, Христо Стойчев, 
Михаил Николов оставят 
трайни следи в учебното 
дело на града.

А н гел  З а х а р и е в  е 
учителствал и е бил ди-
ректор на каварненската 
прогимназия. Специалист 
с висше образование, 
биолог, този човек е вла-
деел умовете и сърца-
та на своите ученици и 
съграждани. В часовете 
по естествознание той 
провел разговор с учени-
ците си, с които споделя 
инициативата на празно-
то тогава място на изо-

ставените стари гробища, 
да се посадят дръвчета 
и да се оформи така на-
речената от него град-
ска градина. В това му 
начинание го подкрепят 
и много родители. Реше-
нието е взето и през 1906 
година работата започна-
ла. С помощта на негови 
близки, специалисти-
дендролози, Ангел Заха-
риев подбрал видовете 
дръвчета, които ще се 
посаждат. Последова-
телно се извършвала и 
доставката им. За кратко 
време теренът се кул-

тивирал, разпределил 
се по класове и отделни 
ученици и засаждането 
на дръвчетата започнало. 
Всекиму са определени 
по десетина дръвчета, 
които да посади и да 
се грижи за тях. Между 
учениците му имало над-
превара чии дръвчета ще 
се прихванат най-добре. 
Всеки носил вода от дома 
си или от чешмата и ги 
поливал най-редовно. 
На всяко дръвче имало 
написана табелка, чие е 
дръвчето и кой се грижи 
за него. Всеки се стремял 

да бъде начело. И така 
година след година, дръв-
четата избуявали в буйна 
малка горичка. Ангел За-
хариев полагал системни 
грижи за нейното по-на-
татъшно поддържане и 
привеждане в парково 
устройство. Въодушеве-
ни, вече и по-възрастните 
каварненци започвали да 
полагат големи грижи за 
своята градска градина. 
Тя станала място за отдих 
и почивка на млади и ста-
ри. Особено след работно 
време или празнични 
дни, Градската гради-

на се огласяла от игрите 
на децата, възгласите и 
разговорите на по-въз-
растните, а най-стари-
те каварненци, седнали 
на пейките или тревата, 
доволно наблюдавали 
своите деца.

През периода 1920-
1940 г. Градската градина 
в Каварна е свързана 
със спомените на ка-
варненци с честването 
на празника на Св. Св. 
Кирил и Методий - 24 
май. След официалната 
част и молебена всички 
се отправяли към гра-

дината. Там се събирали 
хората от града и района, 
за да празнуват, да се 
веселят, в очакване на 
свободата. До късно се 
пеели песни, играели се 
кръшни български хора. 
И привечер с градския 
хор, който пеел „Върви, 
народе възродени“, ка-
варненското население 
изпълвало главната ули-
ца, възторжено пеейки 
„Напред народността не 
чезне, там гдето знание-
то живей“.

Исторически музей - 
Каварна

1 ноември – Ден на народните будители

АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ – СЪЗДАТЕЛЯТ НА ГРАДСКАТА ГРАДИНА

Обявление на Заповед № 679/18.10.2018 г.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) 

от Закона за устройството на територията обявя-
ва, че е издадена Заповед № 679/18.10.2018 г. на 
кмета на община Каварна, с която се разрешава 
изработването на подробен устройствен план-
план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II в кв. 12, по 
регулационния план на с. Хаджи Димитър, община 
Каварна, област Добрич. 

Публикувано на: 24.10. 2018 г.
Валидно до: 07.11. 2018 г.

80-годишен пенсионер 
от с. Вранино пострада 
при пожар през измина-
лата вечер, съобщиха от 
МВР. Сигналът за пожар 
в помощна постройка 
на стопански двор в с. 
Вранино е получен в 
Оперативния център на 
РД на ПБЗН – Добрич, в 
00.10 часа. В ликвидира-
не на произшествието е 
участвал един пожарен 
автомобил и трима слу-
жители от пожарната в 

Каварна. Вследствие на 
инцидента е пострадал 
80-годишен пенсионер, 
който е с леки обгаря-
ния по лицето и едната 
ръка. Мъжът е откаран 
в Центъра за спешна ме-
дицинска помощ в Ка-
варна от съседи преди 
пристигането на екипа. 
Унищожена е покривна 
конструкция 30 кв.м., 
мебели и бяла техника. 
Спасена е съседна къща.

Факел

МЪЖ ПОСТРАДА ПРИ ПОЖАР Около 11 километра 
снегозадържащи съоръ-
жения ще бъдат монти-
рани в участъци с големи 
навявания за идващия 
зимен сезон в Добрич-
ка област, съобщиха от 
пресцентъра на област-
ната управа след засе-
дание на областния щаб 
за защита при бедствия. 
Поставянето на съоръже-
нията ще започне след 
края на земеделските 
работи на полето.

Пътноподдържащата 
фирма, която ще оси-
гурява безопасността 
на движението по 803 
километра републикан-
ска пътна мрежа в ре-
гиона, разполага със 76 
машини, като техниката 
ще бъде разположена 
в седем пункта, е ин-
формирал щаба ръково-
дителят на Областното 
пътно управление Георги 
Стратиев. По думите му 
в региона са идентифи-
цирани 41.8 километра 

критични участъци.
В някои общини в об-

ластта все още не са при-
ключили обществените 
поръчки за избор на из-
пълнители за зимно под-
държане на пътищата, 
посочват от областната 
управа. Без договори са 
общините Каварна, Кру-
шари и Балчик, където 
процедурата се обжалва. 
В община Шабла очакват 
до дни да сключат до-
говори със земеделски 
кооперации за предос-
тавяне на 16 машини за 
почистване на пътищата.

Областният управи-
тел Красимир Кирилов 
е обявил пред щаба, 
че предстои проверка 
на техниката за зимно 
поддържане. Комисия, 
назначена с негова запо-
вед, ще инспектира из-
правността на машините 
и ще проследи дали няма 
дублиране на заявената 
техника и на водачите.

БТА

МОНТИРАТ СНЕГОЗАДЪРЖАЩИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗИМАТА

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, РАДЕТЕЛИ 
НА БЪЛГАРЩИНАТА!

ПОЗДРАВЯВАМЕ ВСИЧКИ КУЛТУРНИ 
ДЕЙЦИ, ХОРАТА НА ИЗКУСТВОТО, 

УЧИТЕЛИ, БИБЛИОТЕКАРИ И РАДЕТЕЛИ 
НА БЪЛГАРЩИНАТА С ДЕНЯ НА 

НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – 1 НОЕМВРИ.
Продължавайте да търсите упование и 
надежда във всички ония морални и културни 
качества, които носите в душите си!
Бъдете живата връзка между миналото, 
настоящето и бъдещето! Не оставяйте 
народните идеали да бъдат помрачени!
Нека този ден бъде повод за заслужена 
гордост и настроение!
Честит празник!

От ръководството на НЧ  
„Съгласие-1890” – гр. Каварна

Продължение от 1 стр.
средно училище „Стефан 
Караджа“, основно учи-
лище „Йордан Йовков“ 
и фолклорен танцов клуб 
„Мераклии“.

Празнуваме на този 
ден от 2000 година на-

сам, но в такъв мащаб ни 
се случва за първи път. 
На този ден изразява-
ме своята благодарност 
към Божията майка за 
всички блага, с които 
ни е дарила. Радвам се, 
че на поканата ни се от-

зоваха земеделците от 
общината и всички, кои-
то имат отношение към 
хляба. Където е хлябът, 
там е плодородието, там 
е всичко, отбеляза отец 
Василий. 

Факел

Храмов празник

„НИКОЙ НЕ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА“

В програмата на празника се включиха жени от фолклорен танцов колектив „Ме-
раклии“.

Безплатни ехографски 
прегледи на коремните 
органи бяха извършвани 
на 27 и 28 октомври в 
квартал „Хаджи Дими-
тър“ в Каварна. Екип, 
начело с д-р Анелия 
Коларова – специалист 
по вътрешни болести в 
ДКЦ2 – Добрич, прием-
аше през двата почив-
ни дни в медицинския 
пункт в административ-
ната сграда на квартала. 
През първия ден екипът 
прегледа 45 души, още 
толкова хора очакваше 
да минат през пункта и 
през втория ден.

Прегледите се  из -
вършват по дългосрочна 
програма на Министер-

ството на здравеопазва-
нето за безплатни про-

филактични прегледи, 
насочена към лица в 
неравностойно положе-
ние, принадлежащи към 
етнически малцинства, 
каза пред в. „Факел“ д-р 
Коларова. По думите й 
профилактичната дей-
ност обхваща ехографски 
преглед на коремни ор-

гани, черен дроб, жлъчен 
мехур и бъбреци. Те се 
извършват с мобилен 
ехограф с широк обхват 
на действие, така че Ка-
варна, по точно населе-
нието на квартал „Хаджи 
Димитър“ има късмета 
да бъде част от тази про-
грама. Тя  отбеляза, че 

идва за втори път в града 
и й прави впечатление, 
че програмата не е не-
известна за населението. 
Хората са информирани 
за нашето посещение и 
проявяват интерес към 
инициативата на здрав-
ното министерство. Това 
било важно, защото пре-
гледите се извършват в 
почивните дни и ако я 
няма предварителната 
информация, пациентите 
не биха достигнали до 
нас, добави д-р Коларо-
ва. Притеснявал я обаче 
един проблем – това, 
че  част от ромското на-
селение не е здравно 
осигурена.

Хората идват, ние ги 
диагностицираме и про-
цесът спира дотук. Те не 
могат да продължат, ако 
се наложи оперативна 
или някаква друга лечеб-
на дейност, коментира 
здравният специалист. 

Факел

БЕЗПЛАТНИ ЕХОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ
В КВАРТАЛ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“
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КВАРТИРА:  
стая южно изложение,  
кухня, самостоятелна  

баня и тоалетна  
- 160лв.,

kavarnahome.free.bg,
тел.0887135077 (2-4)

ПРОДАВАМ
 работеща крачна 

шевна машина Singer.
Тел. 0889900833

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 15.11.2018г. от 14.00 часа в залата на 

Община Каварна
на втори етаж – стая № 209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на терен на петно № 70 по схема 

за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ, находящ 
се в град Каварна, общ. Каварна срещу административ-
ната сграда на Община Каварна (пешеходна зона – ул. 
Добротица), в поземлен имот - публична общинска 
собственост с идентификатор № 35064.501.9689 по 
КККР на гр. Каварна с площ 6,00 кв.м.  за продажба на 
сладолед, който да отговаря на чл. 2, ал. 1 от Наредбата 
за условията за разрешаване поставянето на временни 
преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.

Срок на договора за наем  5 години от датата на 
сключване на договора. 

Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на 
търга е 12,00 лв. без ДДС.

Тръжните документи се заплащат в касата на об-
щината на  ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 
09.11.2018 г., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
и се получават от стая № 206, ет. 2.  

Депозитна вноска е в размер на 14,40 лв. представля-
ваща 10% от началната тръжна годишна наемна цена и 
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  12.11.2018 г.  

Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа 
на 13.11.2018 г. 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 участн икът няма непогасени за-

дължения към отдел ”Местни данъци и такси” при  
Община Каварна с настъпил падеж; 

Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасе-
ни задължения към държавата;

Нотариално заверено пълномощно, в случай че кан-
дидатът се представлява от пълномощник;

Справки на тел.: 0570/8-18-19

На 31 октомври 2018 г. от 
13.00 часа в заседателната 
зала на община Каварна ще 
се проведе заключителна сре-
ща на участниците в проект 
за образователна интеграция 
на ученици от етническите 
малцинства. Проектът BG05M 
2OP001-3.2015-002-0363 „При-
еми ме - интерактивен модел 
за образователна интеграция на 
ученици от етнически малцин-
ства“, се изпълнява от партньор-
ски екип: община Каварна, СУ 
“Стефан Караджа“, ОУ “Йордан 
Йовков“, НУ “Братя Милади-
нови“ в гр. Каварна, ОУ “Св.св. 
Кирил и Методий“ в с. Белгун, 
НУ “Христо Ботев“ в с. Септем-
врийци. Проектът е с продължи-
телност 20 месеца – от 1 март 
2017 г. до 1 ноември 2018 г.

П р о е к т ът  с е  о с ъ щ е с т -
вява по схемата за безвъз-

мездна финансова помощ 
№BG05M2OP001-3.2015-002 
„Образователна интеграция 
на учениците от етническите 
малцинства и/или търсещи 
или получили международна 
закрила“, Приоритетна ос: 3 
„Образователна среда за актив-
но социално приобщаване“ на 
Оперативна програма «Наука и 
образование за интелигентен 
растеж» (2014 -2020). Бенефи-
циент на проекта е Сдружение 
„Център за образование, култу-
ра и екология 21“ (Център 21“).

В границите на проекта е 
изпълнен комплекс от мерки 
за социално включване чрез 
образователна интеграция 
на учениците от етнически 
малцинства и приобщаване 
на родителите към образова-
телния процес. В дейностите 
му  са взели участие общо 423 

ученици,  от които 334 ученици 
са завършили участието си с 
приключването на проекта. 
Общо 142 родители са участва-
ли в различни дейности и ини-
циативи в него. 38 учители от 
училищата-партньори в общи-
на Каварна и петима експерти 
на „Център 21“ са приложили 
в дейностите на проекта своя 
богат професионален опит за 
работа в мултикултурна среда.

Чрез дейностите  в проекта са 
предоставени образователни 
услуги и ресурси за: допълни-
телно обучение по български 
език за учениците, за които 
българският език не е майчин; 
интерактивни форми за съхра-
няване и развиване на култур-
ната идентичност на учениците 
в мултикултурна образователна 
среда; работни срещи и де-
монстрационни занимания с 

родителите за разясняване на 
ползите от образователната и 
социалната интеграция. 

В границите на проекта са 
проведени  през м. август 2017 г. 
и 2018 г. две големи междуучи-
лищни изяви: пътуваща излож-
ба “Моят свят“, интерактивна 
детска книга „Живи традиции“ 
със съчинения, интервю, рисун-
ки и проекти на ученици; фес-
тивал на изкуствата, занаятите 
и спорта “Цветна дъга“. 

С финансови средства на про-
екта са закупени дидактически 
материали – учебни помагала, 
образователни игри, тетрадки, 
материали за творчески дей-
ности, спортни екипи и пособия 
за спорт, електронни дидакти-
чески средства за интерактивно 
обучение – лаптопи, скенери, 
проектори, екрани.

Факел

Продължение от 1 стр.
„Факел“ от Дирекцията. 
Стефка Габровска, пред-
ставител на училището от 
Каварна, е поканена от 
Министерството на окол-
ната среда и водите да 
получи в Истанбул на 31 
октомври – Деня на Черно 
море, високото отличие. 
То се присъжда всяка го-
дина на организация с 
най-високи постижения в 
областта на опазването на 
биоразнообразието, реа-
лизирани екологични про-
екти и други национално 
значими прояви, свързани 
със спасяването на Черно 
море. Призът ще бъде връ-

чен на международна кон-
ференция, в която вземат 
участие представители на 
шестте черноморски дър-
жави - България, Грузия, 
Румъния, Русия, Турция 
и Украйна. От Басейнова 
дирекция за черномор-
ския район отбелязват, 
че досега от България с 
международното отличие 
са били номинирани раз-
лични неправителствени 
организации, все от Бур-
гаска област. ОУ „Йордан 
Йовков“ е първото в стра-
ната номинирано училище 
и първата организация от 
Добричка област.

Факел

Ден на Черно море - 31 октомври

МЕЖДУНАРОДНО ОТЛИЧИЕ...

Този ден свързва -
ме с подписването на  
Стратегическия план за 
действие за възстановя-
ване и защита на Черно 
море от правителствата 
на шестте черноморски 
държави.  В навечерието 
сме на 22-годишнината 
от отбелязването на 31 
октомври, превърнал се в 
символ на нашата загри-
женост за чистотата на 
морето и плажовете, за 
спасяването на морското 
биоразнообразие.     

Събирайки индустри-
алните и битови отпа-
дъци от многократно по 
- големия си водосборен 
басейн, включващ почти 
цяла Европа и Руската 
равнина, Черно море 
е силно натоварено с 
азотни и фосфорни съе-
динения, нефтопродукти, 
тежки метали и някои 
химически отпадъци. В 
резултат на силното на-
товарване с биогенни 

елементи след 70-те го-
дини на 20 век, най-се-
риозният и дългосрочен 
проблем на Черно море 
е еутрофикацията, която 
е най-силно изразена в 
крайбрежните райони 
на северозападната и 
западната му част.

Допълнителна тежест е 
присъствието на серово-
дород в целия долен слой 
на Черно море, така то 
представлява най-големи-
ят безкислороден басейн в 
света. В следствие на това 
87 % от обема му е лишен 
от живот (с изключение на 
анаеробните бактерии).

Основната посока на 
доминиращите течения 
в нашия сектор на Черно 
море е Север – Юг. Това 
обуславя силното влия-
ние на водите вливащи се 
от устието на река Дунав 
върху качеството на мор-
ските води в Българския 
сектор на Черно море.

Факел

МЕЖДУНАРОДНИЯТ
ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ

ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ 
НА УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Фирма „Ванмар Лес“ ЕООД

ПРОДАВА 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 

качество без конкурeнция.

Набира работници.
За контакти: тел. 0887 068 450

Археолози откриха в 
Черно море на по-малко 
от 100 км от българския 
бряг вероятно най-старите 
и добре запазени останки 
от корабокруширал кораб 
в света. Невероятното от-
критие датира на повече 
от 2400 години. 

„Това е невероятна на-
ходка. Първа по рода си 
„, коментира Крум Бъч-
варов, който работи по 
„Морски археологически 
проект Черно море“ (Black 
Sea MAP ).“

Причината за доброто 
запазване на 32-метро-
вия древногръцки кораб 
е дълбочината на която 
е открито плавателнотo 
средство – коментират ар-
хеолозите. Липсата на кис-
лород е запазилa добре 
мачтата, руля, гребните 
пейки и други детайли. 

Водите на Черно море под 
150 метра е аноксична, 
което означава, че околна-
та среда не може да под-
държа живи организми, 
част от които се хранят с 
органични материали, от 
каквито са направени и 
корабите.

„Кораб, оцелял в днеш-
ни времена, разположен 
на 2 километра под мор-
ската повърхност е нещо, 

което никога не бих повяр-
вал, че е възможно, казва 
професор Джон Адамс, 
главен изследовател на 
Black Sea MAP. Това ще 
промени разбирането ни 
за корабостроенето и мо-
реплаването на Древния 
свят“.

Изследователите смятат, 
че корабът е от „търговски 
тип“, който е бил виждан 
досега и в изображението 

на известната древногръц-
ка керамична ваза „Вазата 
на сирените“, намираща 
се в Британския музей. 
Университетът в Саутхемп-
тън вече е датирал малко 
парче с въглероден метод, 
а резултатите са потвърди-
ли, че това е най-старият 
и непокътнат корабокру-
ширал кораб, познат на 
човечеството.

Вероятно античното 
плавателно средство ще 
остане на мястото, къ-
дето е открито, а повече 
информация се очаква 
да бъде изнесена тази 
седмица. MAP Black Sea е 
най-мащабният подобен 
проект в света, изследващ 
начина по който Черно 
море се е променило и 
как това е засегнало чо-
вешката цивилизация. 
Теренната работа се про-

вежда изцяло в българ-
ската акватория на Черно 
море и се финансира от 
„Фондация за експедиции 
и образование“, Велико-
британия (Expedition and 
Education Foundation).

Black Sea MAP са изслед-
вали над 60 корабокру-
ширали кораба досега, 
които лежат на дълбочина 
стотици или хиляди метри 
по българското крайбре-
жие. Много от тях са със 
запазени мачти, рул, то-
вари от амфори и корабни 
фитинги, разположени на 
палубата. Изследванията 
на тези кораби показват 
структурни характеристи-
ки, фитинги и оборудване, 
които са известни само от 
чертежи или писмено оп-
исание, но никога досега 
не са били виждани.

Факел

ОТКРИХА НАЙ-ДРЕВНИЯ НЕПОКЪТНАТ КОРАБ
В СВЕТА НА ДЪНОТО НА ЧЕРНО МОРЕ 

В рамките на Нацио-
налната седмица на 
четенето библиотечен 
специалист от читалище 
„Съгласие-1890” изнесе 
лектория пред пенсионе-
ри. Домакин на събитие-
то беше община Каварна.

Ежеседмичната среща 
на кафе на дамите от пен-
сионерски клуб „Георги 
Сотиров” се проведе с 
любезното съдействие 
на Общината като дома-
кин и бе разнообразена 

от лектория, посветена 
на народните будители-
те, както и на 138 години 
от рождението на Певеца 
на Добруджа – Йордан 
Йовков.

Лекторът припомни 
на присъстващите кои 
са народните будители, 
какъв е техният принос за 
формиране на духовната 
и културната ни иден-
тичност и какво са ни 
завещали те. 

Факел

ЛЕКТОРИЯ ЗА НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ И Й. ЙОВКОВНина Ставрева - кмет на 

община Каварна, е номи-
нирана от Кмета. бг  във 
всички категории, пред-
ставящи дейността на 
кмета, съобщава порталът 
на българските общини.  
Битката в тазгодишното 
издание ще е в 10 кате-
гории. Гласуването вече 
започна и ще приключи 
на 13 ноември 2018 г. 
Победителите, събрали 
най-много гласове от вота 
на хората, ще бъдат обяве-
ни на 15 ноември на спе-
циална церемония в НДК. 
Всеки гражданин може да 
даде вота си от компютъ-
ра, телефона или таблета 
си в специалната плат-
форма kmetnagodinata.bg. 
Във всяка от 10-те катего-
рии се гласува за кмет на 
малка, средна и голяма 
община. Малка община 
е с население до 20 000 
души, средна – с населе-
ние от 20 000 до 50 000 

души, и голяма – с насе-
ление над 50 000 души. 
Авторитетната надпрева-
ра с онлайн гласуване се 
организира за поредна 
година от единствената 
медия у нас, която следи 
работата на всичките 265 
общини в България – Пор-
талът на българските об-
щини Kmeta.bg. Стотици 
хиляди граждани дават 
оценка на работата на 
кметовете си и така на-
сърчават местните адми-
нистрации да разработват 
повече проекти, за да пре-
върнат градовете в удобно 

и по-привлекателно място 
за живеене.

Гражданите могат да 
номинират кметовете 
в следните категории: 
„Кмет на годината“, „Кмет 
на гражданите“, „Паркове 
и екотранспорт“, „Тури-
зъм, култура, фестивали и 
традиции“, „Спорт и мла-
дежки политики“, „Ино-
вации в образование“, 
„Инвестиции и работни 
места“, „Видеонаблюде-
ние и сигурност“, „Ин ви-
тро програми“ и „Smart 
City“.

Факел

КОНКУРСЪТ "КМЕТ НА ГОДИНАТА-2018" ЗАПОЧНА
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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.

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 15.11.2018г. от 14.30 часа в залата на Община Каварна

на втори етаж – стая № 209
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 за отдаване под наем на три помещения с обща площ от 187 кв.м., представляващи 

част от сграда с идентификатор № 35064.501.1504.1 по КККР на град Каварна (бившия МУЦ 
- по схема), находяща се в град Каварна, ул. „Стефан Караджа” № 35, за складова дейност.

Срок на договора за наем  е 5 години от датата на сключване на договора. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 187,00лв. без ДДС.
Тръжните документи се заплащат в касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 

17.00 часа на 09.11.2018 год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават 
от стая № 206, ет. 2.  

Депозитна вноска  е в размер на 224,40 лв. представляваща 10% от началната тръжна 
годишна наемна цена и 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  12.11.2018 г.  

Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 13.11.2018 г. 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 пъл-

номощник;
Справки на тел.: 0570/8-18-19

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 15.11.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая № 209
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 55 кв.м., представляващи част 

от сграда с идентификатор № 35064.501.1504.1 по КККР на град Каварна (бившия МУЦ - 
по схема), находяща се в град Каварна, ул. „Стефан Караджа” № 35, за складова дейност.

Срок на договора за наем  5 години от датата на сключване на договора. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 55,00 лв. без ДДС.
Тръжните документи се заплащат в касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 

17.00 часа на 09.11.2018 г., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от 
стая № 206, ет. 2.  

Депозитна вноска в размер на 66,00лв. представляваща 10% от началната тръжна 
годишна наемна цена и 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  12.11.2018 г.  

Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 13.11.2018 г. 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 пъл-

номощник;
Справки на тел.: 0570/8-18-19 

Продължение от 1 стр.
държавни първенства, 
са привлечени в нацио-
налния отбор и напълно 
оправдават гласуваното 
им доверие. И то всички, 
защото от 30 национал-
ни състезатели 15 са от 
Каварна. 

През първия ден ев-
ропейски шампиони в 
индивидуалната надпре-
вара станаха: Ая Франк – 
(8-9 г., до 25 кг), Симона 
Атанасова – (8-9 г.,плюс 
25 кг); Дона Димитрова – 
(10-11 г., до 34 кг); Дамян 
Янев – (8-9 г., до 40 кг).

 Злато в отборното кла-
сиране завоюваха: Симо-
на Атанасова, Габриела 
Дончева и Кристияна Па-
найотова (ката)  и Симона 
Атанасова, Яна Якимова 
и Габриела Дончева (ку-
мите). Вицешампиони в 
индивидуалното класи-

ране са: Яна Якимова и 
Петър Йорданов – (8-9 
г. , до 25 кг). Бронзовите 
медалисти от първия ден 
са: индивидуално Ивелин 
Калинов (до 25 кг) и от-
борно в лицето на Дамян 
Янев,  Ивелин Калинов и 
Петър Йорданов (комите).

През втория ден евро-
пейска шампионка стана 
Грациела Йорданова – 
(12-13 г. , до 44 кг) в стил 
комите. Сребърен медал 
извоюва Дани Филев – 
(16-17 г. ,до 55 кг) в стил 
комите; бронзов медал 
– Серхад Хамид – (12-13 
г. ,плюс 65 кг).

На третия ден за Женя 
Янева (до 68 кг)  звуча 
два пъти националният 
химн – първо за европей-
ската й титла в стил шобу 
ипон кумите и отново за 
нейната отборна титла 
в стил кумите за жени. 

Женя Янева заслужи и 
сребърен медал в стил 
WKF, а Ариф Арифов - 
бронзов медал  в стил 
кумите - възрастова гру-
па „ветерани“.

Щастлив съм от факта, 
че тези малки деца не се 
стъписаха от суматохата. 
Играха за България като 
лъвове. И спечелиха! 
Ние като клуб дължим 
успехите си на община 
Каварна и сме благодар-
ни за ръководството на 
общината, че подкрепя 
младите и спорта в на-
шия град. Без тяхната 
подкрепа не бихме стиг-
нали до тук, заяви сен-
сейн  Ариф Арифов. По 
думите му това е на-сил-
ното представяне на клу-
ба, откакто съществува. 
Изненадан съм много. 
Очаквах да се предста-
вим добре, предвид на 

успехите от предишните 
турнири през тази годи-
на, но девет европейски 
шампиони – просто това 
надхвърля моите очак-
вания, призна щастли-
вият треньор. Герои на 
турнира според него са 
Симона Атанасова – с 
три европейски титли 
(кумите, ката и отборно 
кумите) и Женя Янева с 
две европейски и една 
вицешампионска титла. 
Много силно се предста-
вихме - нямам думи да 
изкажа това, което чувст-
вам. Вдигнахме твърде 
високо летвата и ще са 
необходими много уси-
лия, за да я задържим 
толкова високо. Това оз-
начава да продължаваме 
да тренираме сериозно, 
защото да станеш шам-
пион на Европа по шо-
токан – карате до, това е 

една отговорност, която 
трябва да защитим със 
същите успехи и в бъ-

деще, каза още сенсей 
Ариф Арифов.

Димитър АПОСТОЛОВ

Женя Янева с две европейски и една вицешампионска 
титла и треньорът Ариф Арифов с бронз в категори-
ята „ветерани“.

Десетото eвропейско първенство по шотокан – карате до

ДЕВЕТИМА ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНИ ОТ КАВАРНА!

„Калиакра“ победи 
с 1:0 като гост отбора 
на „Волов“ (Шумен) в X 
кръг на Североизточната 
трета аматьорска група. 
Единствения гол на мача 
вкара от дузпа Венци Же-
лев в 47-ата минута, след 
като Ани Петков беше 
спънат при голова атака 
в наказателното поле 
на домакините. Тимът 
от Каварна имаше пре-
възходство през по-го-
лямата част на двубоя. 
През първото полувреме 
възможност да се раз-
пишат получиха Стефан 
Николаев, Ани Петков 
– на два пъти, и Венци 
Желево, който простреля 
гредата. След почивката 
пък страничният съдия 
вдигна три пъти флага 
си при несъществуващи 
засади и спря опасни 
атаки на футболистите от 
Каварна.

След последния съ-
дийски сигнал старши 
треньорът на „Калиакра“ 
Красен Петков не беше 

доволен от показаното 
от играчите му. „Нашите 
футболисти подцениха 
отбора на Шумен, който 
е съставен предимно от 
юноши. С две думи играха 
слабо, въпреки победата 
и извоюваните три точки. 
Този мач няма нищо общо 
с двубоя срещу „Спартак“ 
(Варна), завършил 1:1 
преди две седмици във 
Варна, каза наставникът 
на каварненци.

След тази победа отбо-
рът на „Калиакра“ вече 
заема девето място във 
временното класиране с 
пасив от две победи, три 
равни срещи и четири 
загуби и все още с отри-
цателна голова разлика. 
В следващия кръг, на 3 
ноември от 14.00 часа, на 
каварненци ще гостува 
отборът на „Локомотив“ 
(Русе).

Факел

Сава Янев спечели за-
ключителния турнир на 
тенис на корт за люби-
тели „Kavarna master‘s 
cup“, който се проведе 
на 26 и 27 октомври на 
кортовете на Тенис клуб 
„Каварна“. Победителят 
спечели на финала по 
безапелационен начин 
срещу Здравко Ялнъзов 
с 9:6 гейма, съобщи за 
„Факел“ главният съдия 
на турнира Боян Райчев. 
Това е шестата поредна 
титла за Янев от турнири-
те, които организираме 
за любители, отбеляза 
Райчев и добави, че до-
сега носителят на Kavarna 
master‘s cup всъщност 
няма загубена среща.

В заключителния тур-
нир, организиран от 
Тенис клуб „Каварна“, 
участват осемте най-до-
бри според ранглистата, 
образувана от петте лю-
бителски турнира през 
2018 година. Това са Сава 
Янев, Атанас Иванов, Ти-

хомир Дуков, Петър Ви-
танов, Здравко Ялнъзов, 
Константин Костадинов, 
Радостин Добромиров 
и Николай Захариев. В 
последния момент Ни-
колай Захариев се отказ-
ва и мястото му заема 
Пламен Георгиев. Кан-
дидатите са разделени 
в две групи по четирима 

състезатели, които игра-
ят по системата „всеки 
срещу всеки“. Първите 
двама от групите играят 
накръст и по този начин 
на полуфиналите Сава 
Янев се изправя срещу  
Константин Костадинов, 
а Петър Витанов срещу 
Здравко Ялнъзов.

Факел

САВА ЯНЕВ СПЕЧЕЛИ 
KAVARNA MASTR’S CUP

Неостаряващият Венци Желев (с № 11) вкара един-
ствения гол на мача срещу „Волов“.

 Носителят на приза Сава Янев (в средата), Здравко 
Ялнъзов (вляво) и Петър Витанов.

„КАЛИАКРА“ ПОБЕЖДАВА КАТО ГОСТ, ТРЕНЬОРЪТ - 
НЕДОВОЛЕН ОТ ИГРАТА


