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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

Изтъкнатият актьор 
Николай Урумов и поче-
тен гражданин на Кава-
рна гостува на сцената 
на читалище „Съгласие 
1890“ с биографичния си  
шоу-спектакъл в навече-
рието на Деня на народ-
ните будители. В непод-
правен и искрен диалог 
със зрителите, голяма 
част от Българево, ак-
тьорът проследи творче-
ския си път от родното си 
село, училището, ВИТИЗ, 
театрите, в които е играл. 
В спектакъл, изпълнен с 
много носталгия и смях, 

актьорът разказа  ве-
сели истории, случили 
се по време на репети-
ции, представления или 
снимки с любимци на 
българските зрители като 
Стоянка Мутафова, Геор-
ги Калоянчев, Георги Чер-
келов, Константин Ко-
цев, Антон Горчев, Иван 
Кондов, Георги  Русев и 
други известни имена. 
Монолозите и откъсите 
от спектаклите, в които 
е участвал, Николай Уру-
мов редуваше с песни, 
писани за него.

Факел

НИКИ УРУМОВ 
ГОСТУВА С ШОУТО 
СИ В КАВАРНА

Ловците от сдружение 
„Българево“ започнаха 
отстрела на глиганите 
в ловното сторанство 
„Зеленка“, съобщи за в. 
„Факел“ кметът на Бъл-
гарево Георги Георгиев. В 
акцията са мобилизира-
ни повече от 50 ловджии, 
които унищожават и друг 
вреден дивеч като ли-
сици и чакали. През из-
миналите два почивни 
дни те са отстреляли 19 
глигана, под мушката им 
попадат както възраст-
ни, така и малки диви 
прасета. Избиването им 
е продиктувано заради 
констатираното огнище 
на Африканска чума по 
свинете. Заразата беше 
потвърдена при четири 
диви прасета в ловното 
стопанство през мина-
лата събота. В планира-
ния лов участват ловци 
с кучета, задачата пред 
ловците е да ликвиди-
рат всички глигани, за 
които се предполага, че 
наброяват 50 – 60. След 
отстрела убитите живот-
ни се загробват в специ-
ално подготвени ями, а 
труповете им се засип-
ват с дезинфектиращи 

препарати и гасена вар. 
Цялата хайка преминава 
при изключителни мерки 
за сигурност, гумите на 
автомобилите на учас-
тниците се обеззаразяват 
с дезинфектанти.

Унищожаването на ди-
вите прасета ще продъл-
жи веднага, след като 
получим заповед. Готови 
сме веднага да свикаме 
ловците отново, добави 
Георги Георгиев. Той до-
пълни, че  с пълна сила 

продължава коленето 
на домашни прасета в 
личните стопанства в 
Българево. Кметът лич-
но е обикалял от къща 
на къща да убеждава 
хората да избързат, за-
щото е възможно да се 
пристъпи към всеобщо 
евтаназиране на свинете. 
При положение, че те не 
са регистрирани, никой 
няма да получи полага-
щото се обезщетение, 
предупреди кметът. Ако 

всичко е нормално, след 
6-7 месеца жителите на 
селото отново ще могат 
да отглеждат прасета, 
но тогава ще трябва да 
са закупени само от ли-
цензирани стопанства с 
транспортен лист, с ушна 
марка, каза още Георги 
Георгиев.

Ловците недоумяват 
как заразата е премина-
ла през загражденията, с 
които е опасано ловното 
стопанство с площ 1100 

декара. Според тях е въз-
можно вирусът на болес-
тта да е пренесена чрез 
храната за животните, от 
хищници, които обикалят  
нивите, или пък от ловци, 
които са ловували в съ-
седна Румъния, където 
има голям брой огнища 
на болестта. Операцията 
протича под контрола на 
представители на земе-
делското министерство, 
на ловните стопанства в 
Балчик, Варна, Шумен.

Във връзка с заболява-
нето по свинете в Бълга-
рево, кметът на община 
Каварна заедно с д-р 
Мария Ноева – главен 
инспектор в отдел „Здра-
веопазване на животни-
те“ при ОДХВ-Добрич, 
разясниха мерките за 
ограничаване и недопус-
кане разпространението 
на болестта. На срещата 
присъстваха всички кме-
тове и кметски наместни-
ци на селата в Общината. 
Проби за Африканска 
чума ще бъдат взети от 
всички домашни свине 
без идентификационен 
номер в община Кава-
рна, заяви д-р Ноева. 

Следва на 2 стр.

ЛОВЦИ  ОТСТРЕЛВАТ ГЛИГАНИТЕ В „ЗЕЛЕНКА“

Хайката за диви прасета в ловното стопанство „Зеленка“ преминава при изключи-
телни мерки за сигурност, в преследването участват и ловни кучета.

Обновената кравефер-
ма на ЕТ „Лиман 8“ беше 
открита на 30 октомври 
в село Вранино. Модер-
низирането на животно-
въдната ферма на Елина 
Колева и Петьо Киров е 
извършено по проект от 
Програмата за развитие 
на селските райони на 
Европейския съюз. При 
отглеждането на живот-
ните  в стопанството се 

прилагат съвременни 
научни методи при хра-
ненето, профилактиката, 
репродукцията и селек-
цията, посочиха стопа-
ните пред събралите се 
гости. Една от основните 
мисии на собствени-
ците е  произведената 
чиста храна да достигне 
до широк кръг от хора, 
най-вече до децата. За 
последните 5 години 

едноличният търговец, 
който е най-големият 
производител на  прясно 
мляко в района,  има 
успешно реализирани 4 
проекта, последният от 
които е този по Мярка 
4.1 по Програмата за 
развитие на селските 
райони. Сумата на ин-
вестицията е 793 000 лв. 
без ДДС. 

Следва на 2 стр.

МОДЕРНИЗИРАНА КРАВЕФЕРМА ОТКРИХА
СТОПАНИТЕ НА „ЛИМАН 8“ ВЪВ ВРАНИНО

До 13 ноември всеки може да гласува в престижния 
конкурс „Кмет на годината“. https://kmetnagodinata.bg/ 
Заявете вашият глас и нека заедно работим за по-до-
брото бъдеще на Каварна, младите хора и спорта!

Каварненци сме горди с Елина и Петьо, каза кметът на община Каварна Нина 
Ставрева и пожела на семейството здраве и още успехи.

В Деня на народни-
те будители Каварна се 
поклони пред мемори-
алната плоча на Ангел 
Захариев, увлякъл деца и 
възрастни в изграждане-
то на Градската градина. 
През 1906-а директорът 
на прогимназията запал-
ва ученици и родители да 
засадят дръвчета на мяс-
тото на изоставени гроби-
ща. С годините фиданките 
израстват в гора, а паркът 
става любимо място за 
отдих. В спомените на 
каварненци Градската 
градина в следващите 
десетилетия е свързана 

и с честването на 24 май, 
на празника алеите се 
огласят от „Върви, на-
роде възродени“ и рит-
мите на български хора.  
С препоръка да тачат па-
метта на будителите и да 
следват техния пример 
към деца и ученици се 
обърна отец Василий Се-
лямет. Свещеникът поз-
драви множеството по 
случай празника и поже-
ла духовността да се тачи 
и почита, да се съхранява 
славното минало, кое-
то ни помага да вървим 
напред.

Факел

ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ  
СЕ ПОКЛОНИХА ПРЕД  
ПАМЕТТА НА АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ

Венци за създателя на Градската градина Ангел  Захариев.

До края на месец ноем-
ври в Каварна и Българево 
ще завършат ремонтите 
на няколко обекта, които 
са свързани с подобря-

ването на условията за 
живот на хората. Това каза 
пред в. „Факел“ кметът на 
Общината Нина Ставрева.

Следва на 2 стр.

Кметът на община Каварна пред „Факел“:

ЗАВЪРШВАТ ВАЖНИ РЕМОНТИ
В КАВАРНА И БЪЛГАРЕВО
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Продължение от 1 стр.
Заболяването Афри-

канска чума по свинете 
не е опасно за здра-
вето на хората. Това е 
вирусно заболяване, 
при което вирусът се 
деактивира при темпе-
ратура над 70 градуса, 
но е много устойчив и в 

замразено месо  може 
много дълго да се запа-
зи. Затова е препоръчи-
телно да няма движение 
на продукти от заклани 
свине. Препоръчително 
е също така всички жи-
вотни, които са в лични-
те стопанства, да бъдат 
заклани в най-кратък 

срок. Собствениците на 
животните, които не са 
регистрирани, подлежат 
на санкции съгласно За-
кона за ветеринарната 
медицина. Санкциите 
започват от 500 и стигат 
до 1000 лева  на стопан-
ство, посочи д-р Ноева.

Факел

Кметът на община Каварна пред „Факел“:

ЗАВЪРШВАТ ВАЖНИ РЕМОНТИ В КАВАРНА И БЪЛГАРЕВО
Продължение от 1 стр.

По думите й те не са 
мащабни, но важни и са в 
изпълнение на вече поети 
от нея ангажименти.

След като завършиха 
текущия ремонт на тро-
тоарната настилка по ул. 
„Георги Кирков“ откъм 
страната на пешеходната 
зона, строителите пре-
минаха на отсрещната 
страна. Имаме уверение-
то им, че ще се работи и 
през почивните дни, за 
да могат довършителните 
дейности да бъдат изпъл-
нени в срок, така както е 
записано в договора – за 
45 дни. Силно се надявам 
това да се случи до 15 – 20 
ноември.

Стартираха и дейност-
ите и по един ангажи-
мент, поет от нас още 
през лятото – става дума 
за почистването на ре-
кичката, която се намира 
в курортната зона или 
т.нар. дере. Всички пом-
ним наводненията, които 
причиниха проливните 
дъждове преди година 
и по-рано. Така или ина-

че установихме, че там 
такива дейности не са 
извършвани много годи-
ни назад във времето. 
Дейностите по почиства-
не  вече започнаха. Има 
доста ръчен труд, ще 
има и тежка техника, за 
да се свърши работата 
качествено. Мисля, че 
есенно-зимния сезон е 
най-подходящият мо-
мент, за да изпреварим 
предстоящите валежи. 
Замисляме тези преван-
тивни  дейности да се из-
вършват постоянно, за да 
няма нови наводнения.

В Етнографския ком-
плекс в едната сграда 
ремонтът на покрива 
вече е приключен, във 
втората се извършват 
довършителни дейности 
и в рамките на седмица 
и те ще приключат. Това, 
което стартира, като още 
един поет ангажимент, 
е демонтажът на стария 
котел на парната инстала-
ция в Народно читалище 
„Съгласие“ и замяната му 
с нов. Ще се ремонтира, 
разбира се, и отоплител-

ната инсталация, така че 
този дългогодишен про-
блем е на път да намери 
също своето решение. 
Средствата за ремонта – 
малко под 50 хил. лева, 
са дарение, осигурени от 
Ей И Ес „Гео Енерджи“ във 
връзка с тяхната социална 
кампания в полза на об-
щината ни.

 Започна и ремонтът в 
Клуба на пенсионера в 
с. Българево на стойност 
около 10 хил. лева. Този 
ангажимент, поет през 
жителите на селото, ще 
бъде изпълнен до две 
седмици.

В момента се работи 
по ремонта и на навеса 
на детска ясла „Щаст-

ливо детство“. За този 
обект говорим повече 
от година и половина, 
вече имаме изпълнител, 
който усилено работи. 
Стойността на този ре-
монт е малко под 30 хил. 
лева, всъщност това не е 
ремонт, а изграждане на 
един навес в помощ на 
майките, които ползват 

услугата на млечната кух-
ня. Тя ще бъде построена 
по европейски модел и 
довършена до края на 
месец ноември.

С разписани срокове за 
завършване е и ремонтът 
на физкултурния салон 
към отдавна неработе-
щото училище в Бълга-
рево. Ремонтът стартира 
миналата късна есен по 
молба на младежи от се-
лото, за да могат да спор-
туват. Ние откликнахме 
на желанието им, но ре-
монтът стигна донякъде, 
наложи се да свикаме ко-
мисия, която да установи 
извършената до момента 
работа и да потърсим 
отговорност защо не е 
спазен срокът за завърш-
ването му. Знаете, че за 
неизпълнение на сроко-
вете ние санкционираме 
изпълнителите и това ще 
бъде направено. По-ва-
жното обаче е преди да 
настъпят студените дни 
дейностите там да бъдат 
завършени. По-голямата 
част от паркета в залата 
вече е премахнат, пред-

стои да бъде демонти-
рана и останалата, след 
които ще бъде поставена 
нова подова настилка.

Ще се ремонтират и 
помещенията на социал-
ния патронаж. Там също 
имаме сключен договор. 
Ремонтните дейности, 
които ще се направят там, 
са на стойност около 25 
хил. лева. Освен ремонта 
там има за отстраняване 
сериозен проблем, свър-
зан с Ви К- инсталацията 
и той ще бъде разрешен 
с тези ремонтни дейнос-
ти. Там изцяло ще бъде 
подменено кухненското 
оборудване. Ще бъдат 
доставени нови печки, 
аспиратори, вентила-
ционни системи, газови 
котли, фризери и всичко 
останало,  заявено от Со-
циалния патронаж. И тук 
средствата са осигурени 
от  Ей И Ес „Гео Енерджи“, 
сумата е 60 хил. лева. 
Там трябва да се бърза, 
защото на 1 декември 
стартира проект „Топъл 
обяд“. 

Димитър АПОСТОЛОВ

Работници привършват ремонта на сградите в Етнографския комплекс.

ЛОВЦИ  ОТСТРЕЛВАТ ГЛИГАНИТЕ В „ЗЕЛЕНКА“
Това е един прекрасен 

проект, с който се надя-
ваме да покажем истин-
ското лице на земедели-
ето.  Днес видяхме двама 
души, които семейно се 
занимават с животновъд-
ство – едно доста тежко 
производство. Въпро-
сът е, че те го правят по 

най-професионалния на-
чин, на който са способ-
ни. Радвам се, че това не 
е проект, който да бъде 
отчетен като реализиран 
по Програмата за разви-
тие на селските райони, 
примерно за хикс лева, 
защото в  София ние това 
отчитаме. Днес тук виж-

даме реално как един 
проект, как  инвестиция-
та помага на истинските 
земеделските стопани. 
Да им е по-лесно, когато 
работят, да произвеждат 
повече, по-качествено, 
да печелят повече. Тези 
хора показаха как може 
с обединените усилия 

на ветеринарния лекар, 
зооинженера и соф-
туерната фирма да се 
постигне практически 
резултат, който отговаря 
максимално адекват-
но на техните нужди. 
Най-хубавото е, че те 
в този екип имат чове-
ка, който им изкупува 
млякото. Знаете, че това 
е голям въпрос за Бъл-
гария. У нас изкупната 
цена на млякото винаги е 
била съществен въпрос, 
водила е до много диску-
сии, протести, свързани 
с изливане на млека и 
така нататък. Тези хора 
казаха: вече има смисъл 
да правим качествено 
мляко, защото има кой 
да ни го купи. Те затова 
са решили да направят 
тези инвестиции, затова  
Програмата за развитие 
на селските райони за тях 
е най-хубавият инстру-
мент, защото тя е само 
за хора като тях. 

Антоанета АНДОНОВА

По насто-
яване на 

училищното 
ръководство 

просветното 
министерство 

достави на 
СУ „Стефан 

Караджа“ нов 
32-местен 

училищен ав-
тобус. Новото 

возило, сна-
бдено с редица 

екстри, заме-
ня 12-годишния 
силно аморти-

зиран 27-мес-
тен досегашен 

училищен ав-
тобус.

Продължение от 1 стр.
Във фирмата във Вра-

нино работят 20 души, 
също млади хора, които 
живеят в селото.

Избрах да остана в 
България, трудно е, но 
не се отказваме и про-
дължаваме напред. Това 
искам и за децата ни - да 
живеят тук и да се разви-
ват в България, каза пред 
събралите се приятели и 
партньори Елина Колева.

Днес е празник за ця-
лата община, защото в 
работата на тези млади 
хора виждаме иновации-
те и развитието в сферата 

на земеделието. Радвам 
се, че тяхната цел е да 
се следи качеството на 
продукцията, която е 
насочена към най-мал-

ките жители на община 
Каварна. Всички кавар-
ненци сме горди с тях, 
каза кметът на община 
Каварна Нина Ставрева 

и пожела на семейството 
здраве и още успехи.

Събитието бе отбеля-
зано с Ден на отворените 
врати в стопанството. За 
на-малките посетители 
във фермата – деца от 
каварненските училища 
и детските градини, бе 
осигурена почерпка от 
свежи  здравословни 
продукти. На децата сто-
паните – Елина Колева и 
Петьо Киров, показаха 
откъде идва храната на 
трапезата им и колко е 
важен трудът на хората в 
селското стопанство.

Димитър АПОСТОЛОВ

МОДЕРНИЗИРАНА КРАВЕФЕРМА ОТКРИХА...

Във връзка с констати-
рания случай на заболя-
ването Африканска чума 
по свинете (АЧС) при диви 
свине в землището на с. 
Българево и с оглед огра-
ничаване и недопускане 
на разпространението на 
болестта, Общинската епи-
зоотична комисия набеля-
за следните мерки, които 
стриктно трябва да бъдат 
спазвани от собствениците 
на домашни свине:

1. Забранява се отглеж-
дането на домашни пра-
сета на открито, както и 
провеждането на пазари 
и изложби за свине.

2. При отглеждането на 
свине да се  спазват стрикт-
ни мерки за биосигурност.

3. Забранява се внасяне-
то  в свиневъдните обекти 
на части от диви прасета, 
отстреляни или намерени 
мъртви, както и на матери-
али и оборудване, които 
могат да бъдат заразени с  
вируса на АЧС.

4. Забранява се влиза-
нето в свиневъдни обекти 
на лица, които са имали 
контакт с диви свине пре-
ди по-малко от 48 часа и за 
които има риск да внесат 
механично вируса на АЧС 
в свиневъдни обекти.

5. Забранява се превоз 
на животни без ветери-
нарно-медицински доку-
менти.   

6. Домашните свине 
не трябва да се хранят с 
отпадъци, включително 
кухненски, съдържащи 
остатъци от свинско месо 
или месни продукти  от 
свинско месо.

7. Прясното месо, доби-
то за лична консумация, 
трябва да се преработи 
термично, заедно с кости-
те, до пълното му пригот-
вяне (варене, пържене, 
печене, консервиране в 
буркани и т.н.).

8. От прясното месо, до-
бито за лична консумация, 
не трябва да се произвеж-
дат сурово-сушени месни 
продукти (луканки, суджу-
ци, наденици, маринована 
сланина и др.).

9. Вътрешните органи 
се обработват термично 
до пълното им приготвяне 
(варене, пържене, печене) 
или се заравят на дълбо-
чина, която не позволява 
изравянето им от животни.

10. Сланината трябва 
да премине термична об-
работка (варене или сто-
пяване на мазнините до 
получаване на пръжки и 

свинска мас).
11. Замразеното месо 

е потенциален източник 
на разпространение на 
вируса, поради което не 
трябва да напуска дома на 
собственика. Месото може 
да се консумира в домаш-
ни условия, след термична 
обработка (готвени ястия, 
печено или варено и др.). 
Приготвените ястия не 
трябва да напускат дома. 
Опаковките (найлонови 
пликове, кутии и др.), в 
които е било съхранявано 
замразеното месо, също 
са потенциален източник 
на инфекцията, ако бъдат 
изхвърляни като битов 
отпадък.

12. В случаи на дране на 
заклани свине, добитите 
кожи на животните също 
са източник на заразата 
и трябва да се заровят 
на дълбочина, която не 
позволява изравянето им 
от други животни или се 
предават за унищожаване.

13. Кръвта, стомаш-
но-чревното съдържание 
и другите отпадъци, негод-
ни за консумация (нокти, 
четина, зурли и др.), на 
мястото, където са закла-
ни животните, се заравят 

Следва на 4 стр.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ  
НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА

Петьо Киров (вляво) показва новата доилна зала на 
кравефермата.

Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации

ПРОЕКТ, КОЙТО ПОКАЗВА ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
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Фирма „Ванмар Лес“ ЕООД

ПРОДАВА 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 

качество без конкурeнция.

Набира работници.
За контакти: тел. 0887 068 450

Ученици от Каварна 
създадоха интерактивна 
книга „Живи традиции“ 
със свои драматизации, 
съчинения, рисунки по 
предания, легенди. Ини-
циативата е част от про-
екта за образователна 
интеграция на деца от 
етническите малцинства, 
реализиран с подкрепата 
на оперативната програ-
ма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“. 
Общината си партнира в 
проекта с пет училища в 
Каварна и селата Белгун 
и Септемврийци. Учени-
ците показаха талант и на 

фестивала на изкуствата, 
занаятите и спорта „Цвет-
на дъга“ и в пътуващата 
изложба на рисунки и про-
изведения на приложните 
изкуства „Моят свят“.

Повече от 400 деца са 
участва в допълнител-
но обучение по българ-
ски език, в интерактивни 
форми за съхраняване на 
културната идентичност 
и в други образовател-
ни дейности. В рамките 
на проекта са закупени 
учебни помагала, образо-
вателни игри, материали 
за творчески дейности, 
спортни екипи.    Факел

Габи ЕООД
ПРЕДЛАГА

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
И ВЪГЛИЩА

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

УЧЕНИЦИ СЪЗДАДОХА КНИГА,
НАРЕЧЕНА „ЖИВИ ТРАДИЦИИ“

БАЩА НА ЧЕТИРИ ДЕЦА 
ГИНЕ ПРИ КАТАСТРОФА

Мъж на 31 години е 
загинал на място при 
катастрофа по между-
народния път Дуран-
кулак-Варна, в района 
между Каварна и Бал-
чик. Тежкият инцидент е 
станал в петък вечерта, 
около 20 часа, съобщава 
сайтът Про Нюз Добрич.

Колата се е движела 
от Каварна към Балчик. 
На прав участък между 
голф игрищата „Блек сий 
рама” и „Лайтхаус”, без 
видима причина автомо-
билът преминал лявото 
платно в насрещното 

движение и се е прео-
бърнал няколко пъти, за 
да се озове край пътя. 
Водачът, най-вероятно, 
е бил без колан. Открит 
е мъртъв на задната се-
далка на колата.

Загиналият е на 31 го-
дини от село Малина, без 
книжка.

Пътувал е сам в кола-
та – „Опел Астра”. Пред 
него е карал братовчед 
му, който изведнъж го 
изгубил от поглед.

По информация на Про 
Нюз Добрич, загиналият 
се казва Георги и е баща 

на четири деца – едно в 
трети клас, а другите три 
посещават детска гради-
на. Работел е в Каварна.

***
На 29 октомври, около 

11:30 часа в град Каварна 
е извършена проверка на 
конска каруца. В хода на 
проверката е установено, 
че 40-годишен мъж пре-
возва с ППС, около 0,5 м3 
дърва за огрев от вида 
„Ясен”, без надлежно 
разрешително. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Факел

Общинска администрация-Каварна

Община Каварна отбеляза Деня на Черно море с праз-
нична програма и викторина под наслов “Черно море 
- грижата ми за него днес е моят подарък за теб утре“. 
Празничната беседа бе водена от Стойка Димитрова 
- специалист „Екология и зелена система“. Деца от пре-
дучилищна възраст от ДГ “Здравец“, ДГ “Радост“ и ДГ 
“Детелина“ гостуваха на събитието, като нарисуваха 
морето, така, както го виждат през техните очи. От 
специалиста децата научиха защо трябва да пазят 
Черно море чисто и да се грижат за него, за да се запа-
зи и за бъдещите поколения. 

По повод Междуна-
родния ден на Черно 
море – 31 октомври, вто-
рокласници от СУ „Сте-
фан Караджа” почисти-
ха от отпадъци плажа в 
Каварна. Въоръжени с 
ръкавици и найлонови 
чувалчета, учениците с 
желание и усмивки се 
включиха в инициати-
вата, подета от класните 
им ръководители Свет-
лана Василева и Тодор 
Тодоров.

„Преди 22 години, на 
31 отомври, шесте дър-
жави, които имат излаз 
на Черно море, са склю-
чили споразумение за 
закрила и защита на 
Черно море. 16 мил. жи-
тели се хранят от Черно 
море, тяхното битие е 
свързано с морето.  И 
ние решихме на този 

ден, ако можем да по-
ставим традиция, да 
направим почистване 
на нашата малка тери-
тория. Като цяло искаме 

децата да знаят, че не 
трябва само да почива-
ме на Черно море, а и да 
го поддържаме чисто за 
наше удоволствие, отбе-

ляза Василева. Радващо 
е, че няма много боклу-
ци. Това е хубаво. Значи 
хората са съпричастни 
и се грижат”,  посочи 

Тодоров.  
В рамките на същия 

ден по покана на вто-
рокласниците, ученици 
от I-а клас към същото 
училище, наблюдаваха 
презентацията, която 
Мила Василева от клуб 
„Журналист”  представи  
пред учениците. Тя бе 
изцяло с информативен 
характер, с намерение 
децата да разберат защо 
ще почистваме Черно 
море“ , добави Светла 
Василева.  Ако всеки, 
тръгвайки си от плаж, 
вземе освен своя бо-
клук и още един, който 
не е негов, ще помогне 
за опазването на  край-
брежните зони, бе по-
следното пожелание от 
представената нагледна 
информация. 

Антоанета АНДОНОВА

ДЕЦА ПОЧИСТИХА ПЛАЖНАТА ИВИЦА

Второкласниците от СУ „Стефан Караджа“ почистиха плажната ивица  в Каварна.

О П Р Е Д Е Л Я М:
Границите на районите и вида 

на предлаганите през 2019 г. от 
община Каварна услуги по съби-
ране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци в депа или други 
съоръжения, поддържане  чистотата 
на териториите за обществено полз-
ване и честотата на сметосъбиране и 
сметоизвозване, както следва:

І. Район – гр. Каварна
Цялата територия в границите на 

населеното място и урбанизираните 
територии, включително Крайбреж-
на зона гр.Каварна, с изключение на 
местността „Старите лозя”

1.1. Събиране и извозване на би-
товите отпадъци с честота:

1.1.1. В периода от 01.01.2019 г. до 
31.12.2019 г. 

 • Контейнери тип „Бобър“ с обем 
1,1 куб.м. – 12 /дванадесет/ пъти 
месечно;

 • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 4 /
четири/ пъти месечно.

1.2. Поддържане чистотата на те-
риториите за обществено ползване.

1.3. Обезвреждане на битови отпа-
дъци в депа или други съоръжения.  

ІІ. Район – с. Раковски, с. Че-
лопечене, с. Хаджи Димитър, с. 
Могилище, с. Вранино, 

с. Септемврийци, с. Белгун, с. Ней-

ково,  с.Селце, с. Поручик Чунчево 
В границите на населените места 

и урбанизираните територии.
2.1. Събиране и извозване на би-

товите отпадъци с честота:
2.1.1. В периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г.
   • Контейнери тип „Бобър“ с обем 

1,1 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно;
   • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 4 /

четири/ пъти месечно.
 2.2. Поддържане чистотата на те-

риториите за обществено ползване.
 2.3. Обезвреждане на битови 

отпадъци в депа или други съоръ-
жения.

ІІІ. Район –  с. Травник,  с. Било 
и с. Крупен 

В границите на населените места 
и урбанизираните територии.

3.1. Събиране и извозване на би-
товите отпадъци с честота:

3.1.1. В периода от 01.01.2019 г.  
до 31.12.2019 г.

    • Контейнери тип „Бобър“ с обем 
1,1 куб.м. – 1 /един/ път месечно;

    • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 1 /
един/ път месечно.

3.2. Поддържане чистотата на те-
риториите за обществено ползване.

3.3. Обезвреждане на битови отпа-
дъци в депо или други съоръжения.  

ІV. Район –  с. Видно и с. Иречек 

В границите на населените места 
и урбанизираните територии.

4.1. Събиране и извозване на би-
товите отпадъци с честота:

4.1.1. В периода от 01.01.2019 г. до 
31.12.2019 г. 

    • Контейнери тип „Бобър“ с обем 
1,1 куб.м. – 2 /два/ пъти месечно;

    • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 2 /
два/ пъти месечно.

4.2. Поддържане чистотата на те-
риториите за обществено ползване.

4.3. Обезвреждане на битови отпа-
дъци в депо или други съоръжения.  

V. Район - с. Българево, АР 
„Калиакра“, местност „Болата“, 
местност Дълбока,

с. Камен бряг, НАР „Яйлата“, с. 
Божурец, СО „Божурец“, с. Свети 
Никола, с. Топола и 

СО Топола
В границите на населените места, 

местностите, селищните образува-
ния и урбанизираните територии.

5.1. Събиране и извозване на би-
товите отпадъци с честота:

5.1.1. В периода от 01.01.2019 г. 
до 31.05.2019 г. и от 01.10.2019 г. до 
31.12.2019 г.

    • Контейнери тип „Бобър“ с обем 
1,1 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно;

    • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 4 /
четири/ пъти месечно.

5.1.2. В периода от 01.06.2019 г. до 
30.09.2019 г.

    • Контейнери тип „Бобър“ с 
обем 1,1 куб.м. – 12 /дванадесет/ 
пъти месечно;

     • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 12 
/дванадесет/ пъти месечно.

5.2. Поддържане чистотата на те-
риториите за обществено ползване.

5.3. Обезвреждане на битови отпа-
дъци в депо или други съоръжения

VІ. Район – местност „Иканта-
лъка“ и ваканционни комплекси 
– „Трейшън Клифс            

Голф и Резорт“, „Калиакрия“, 
„Топола Скайс“ и „Русалка“

В границите на местността и ур-
банизираните територии. 

6.1. Събиране и извозване на би-
тови отпадъци с честота:

6.1.1. В периода от 01.01.2019 г. 
до 30.04.2019 г. и от 01.10.2019 г. до 
31.12.2019 г.

    • Контейнери тип „Бобър“ с обем 
1,1 куб.м. – 4 /четири/ пъти месечно;

    • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 4 /
четири/ пъти месечно.

6.1.2.  В периода от 01.05.2019 г. 
до 30.09.2019 г. 

     • Контейнери тип „Бобър“ с 
обем 1,1 куб.м. – 24 /двадесет и 
четири/ пъти месечно;

     • Кофи с обем 0,110 куб.м. – 24 

/двадесет и четири/ пъти месечно.
6.2. Поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване
6.3. Обезвреждане на битови отпа-

дъци в депо или други съоръжения.
Физическите и юридическите 

лица, на които не им е предоставяна 
услугата по събиране и извозване на 
битовите отпадъци, поради липса 
на изградена инфраструктура до 
имотите им, заплащат такса само за 
обезвреждането на битови отпадъци 
в депо или други съоръжения и за 
поддържане чистотата на терито-
риите за обществено ползване.  

Контрол по изпълнението на на-
стоящата ми заповед възлагам на 
Елица Петрова – началник отдел 
„Екология и зелена система“ в Об-
щина Каварна, кметовете и кметски-
те наместници на населените места 
на територията на община Каварна.

Настоящата ми заповед да бъде 
връчена за сведение и изпълнение 
на зам. - кмет „ЕФИД“, зам.-кмет 
„ФИР”, гл.счетоводител, отдел 
„Местни данъци и такси”, отдел 
„Екология и зелена система”, Кме-
тове и кметски наместници, смето-
почистваща фирма, както и да бъде 
публично оповестена.

Нина СТАВРЕВА /П/
Кмет на община Каварна                                                                                                

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка  
с чл. 62, чл. 63, ал. 2 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси

ПРЕПИС
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В Деня на народни-
те будители кметът на 
община Каварна Нина 
Ставрева изказа почит и 
признание към изявени 
творци на изкуството, 
културата и просветата, 
личности, допринесли 
за съхранението на бъл-
гарския дух и традиции 
в община Каварна. Тър-
жеството се състоя в ху-
дожествената галерия 
Христо Градечлиев“. 

За светлия български 
празник, почитащ делото 
на книжовници, просве-
тители и борци за на-
ционално освобождение 
произнесе слово Таньо 
Божков. Дългогодишният 
преподавател по българ-
ски език и литература 
припомни и имената на 
родолюбивите патриоти 
и дейци на културата от 
нашия край.

Нина Ставрева връчи 
плакети за принос към 
просветата и културата в 
общината на ръководи-
тели на самодейни твор-

чески колективи, раде-
тели на културата и про-
светата, интелектуалци. 
С приза бяха отличени: 
Таньо Божков, Нивелина 
Василева, Стела Иванова, 
Евдокия Енчева, Анна То-
мова, Теофания Христо-
ва, Стоян Койнов, Дарина 
Колишева, Надя Ботева, 
Мариана Апостолова.

Присъстващите в залата 
бяха поздравени от деца 
от Вокална академия Ка-

варна, както и със изпъл-
нение на 6-годишната Те-
одора Недева, спечелила 
награда от Европейския 
фестивал за детски песни 
„Златни искри“. За учас-
тниците в тържеството 
звучаха още песните на 
детския народен хор „Ша-
рено коланче“ танците на 
фолклорен танцов състав 
„Бизоне“,  стиховете на 
Керанка Далакманска.

Факел
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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.

„КАЛИАКРА“ 
ОТПАДНА ОТ 
АМАТЬОРСКАТА 
ЛИГА

“Калиакра” отпадна 
от зоналния кръг на тур-
нира за Купата на Ама-
тьорската футболна лига. 
Каварненци отстъпиха в 
Добрич с 1:2 пред друг 
участник в Североизточна 
трета лига – “Суворово”.

Символичните дома-
кини от Каварна имаха 
първи възможност да от-
крият резултата. Секунди 
след началото нападател 
от „Калиакра“ остана сам 
срещу съперниковия вра-
тар, но пропусна. Настой-
чивостта на каварненци 
се увенча с успех в 19-ата 
мин. Точен след хубаво 
извеждащо подаване бе 
Живодар Владев. Опитни-
те футболисти на “Суво-
рово” не се предадоха и в 
27-ата мин. възстановиха 
равновесието чрез Живко 
Петров. Снажният напа-
дател оформи и крайното 
1:2 в средата на второто 
полувреме. 

Факел

ПОБЕДА ЗА КАВАРНЕНЦИ СЛЕД СТОЙНОСТНО 
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ

Денис Андреев (на снимката) асистира на Ани Петков 
за победния гол на „Калиакра“.

В Деня на народните 
будители каварненската 
група JEREMY? бе удос-
тоена с наградата „Крис-
тална лира” от Съюза на 
българските музикални и 
танцови дейци.

Съюзът на българските 
музикални и танцови 
дейци и Класик ФМ ра-
дио присъждат ежегодно 
награди за ярки пости-
жения в музикално-из-
пълнителското и танцово 

изкуство. Каварненската 
банда JEREMY? бе награ-
дена в категория „Поп 
и рок”, за записаната от 
тях нова авторска музи-
ка и множеството изя-
ви на живо през сезон 
2017/2018 година.

„Тази красива статуетка 
ни подрежда до вели-
ки имена във високото 
българско музикално 
изкуство! Толкова сме 
благодарни на комисия-

та, която ни отреди това 
отличие! Благодарни сме 
и на вас, приятели, които 
ни подкрепяте, обичате, 
слушате и винаги сте с 
нас! Тази награда е за 
вас! Споделяме щасти-
ето си нескрито, защото 
вярваме, че ни се случва, 
защото вие сте ни го по-
желали!”, написаха музи-
кантите в своята фейсбук 
страница.
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ГРУПА JEREMY? С НАГРАДАТА 
„КРИСТАЛНА ЛИРА“

Продължение от 1 стр.
на дълбочина, която не 
позволява изравянето им 
от други животни или се 
предават за унищожаване.

Африканската чума по 
свинете е силно заразно 
заболяване, което зася-
га свинете от различни 
възрасти без значение 
от пола. От него не могат 
да бъдат засегнати хора, 
но в резултат на наложе-
ните рестрикции иконо-
мическите последици за 
отрасъла свиневъдство и 

месопреработка могат да 
бъдат значителни.

Препоръчва се свинете, 
отглеждани в задни дворо-
ве да бъдат заклани.

Ако преди клане на 
свине за лична консума-
ция стопаните забележат 
симптоми, като загуба на 
апетит, ускорено и затруд-
нено дишане, секреция от 
носа и очите, некоордини-
рани движения, кървава 
диария, видими подкожни 
кръвоизливи по крайници-
те и ушите или по време на 

клане установят кръвооиз-
ливи по целия труп, насъ-
брана кървава течност в 
корема и гръдния кош, по-
чернял и разширен далак, 
малки червени петна от 
кръвоизливи по бъбреци-
те незабавно да уведомят 
ветеринарен лекар и да 
преустановят обработката 
на трупа.

Всички хора, които участ-
ват при клането, трябва да 
предприемат всички хиги-
енни мерки да не разнесат 
вируса до домовете си!

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ...Мариана Будева спечели наградата за най-добра жен-
ска роля на Седмия национален фестивал на люби-
телските театри в Самоков. Читалищният театър 
„Проф. Гочо Гочев“ представи пиесата „Само за мъже“ 
на режисьора  Злати Златев.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТЛИЧИ ЛИЧНОСТИ
С ПРИНОС КЪМ ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА

Завръщаме се от Нацио-
налния будо фестивал на 
бойните изкуства в София 
с 5 златни, 2 сребърни 
и 6 бронзови медала. 
Това съобщи за „Факел“ 
треньорът на КБС „Кали-
акра“ Ариф Арифов. В 
състезанието са участвали 
23 клуба от страната с по-
вече от 280 състезатели. 

Каварненският клуб се 
представя с 13 каратисти 
в стиловете макевара, ку-
мите и ката. Със златните 
медали окичват гърдите 
си Дани Филев, Граци-
ела Йорданова, Дамян 
Янев, Габриела Дончева 
и Дона Димитрова. Сре-
бърни отличия печелят 
Ивелин Калинов и Йова-

на Касабова, а бронзови 
-  Яна Якимова, Симона 
Атанасова, Кристияна Па-
найотова, Серхат Хамид и 
Ая Франк. Приключваме 
спортната 2018 г. със 127 
спечели медала, от които 
46 златни, 35 сребърни и 
46 бронзови, добави Ариф 
Арифов.

Факел

НОВ ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА НАШИТЕ КАРАТЕКИ

Отборът на „Калиакра“ 
победи с 1:0 „Локомо-
тив“ (Русе) в среща от 
11-ия кръг на Североиз-
точната трета футболна 
лига. Мачът не започна 
по най-добрия начин за 
домакините, които имаха 
срещу себе си  борбен и 

знаещ за какво е дошъл 
съперник. До почивката 
гостите стигнаха до три 
голови положения, до-
като тимът от Каварна 
имаше възможност да 
отбележи само веднъж. 
През второто полувреме 
играчите на Красен Петков 

заиграха по-бърз и комби-
нативен футбол, с двойни 
подавания и стрелба по 
целта. Три минути след 
подновяването на играта 
Денис Андреев излезе на 
върха на атаката по левия 
фланг, центрира успоред-
но на голлинията и Ани 
Петков с глава вкара топ-
ката в мрежата – 1:0.  Две 
минути по-късно новакът 
Живодар Владев нанесе 
удар с глава в очертанията 
на вратата на русенци, 
но стражът им се намеси 
успешно. В средата на 
втората част защитник 
на „Локомотив“ спаси 
съотборниците си след 
силен шут от далечно раз-
стояние в опразнената на 
играч от „Калиакра“. Пре-
имуществото на каварнен-
ци през тези минути беше 
пълно, докато „железни-
чарите“ не застрашиха се-
риозно съперника си нито 
веднъж. Най-добрата въз-
можност на домакините 
да удвоят резултата се 
удаде на Мартин Михай-
лов в 76-ата минута след 

ефектна комбинация с 
Живодар Владев, но уда-
рът му срещна напречната 
греда.

След мача старши-
треньорът на „Калиакра“, 
видимо доволен от играта 
на момчетата си заяви: 
„През първото полувреме 
подходихме доста слабо и 
не показахме това, което 
искахме. Едва в края на 
тази част играчите ос-
ъзнаха какво трябва да 
правят на терена и какво 
сме тренирали през сед-
мицата. След почивката 
играта тръгна, създадохме 

три-четири чисти положе-
ния, вкарахме гол, имахме 
удар в страничния стълб. 
Преобразеният състав 
можеше да вкара още 
един-два гола, за да се 
успокои и да не трепе-
ри до края на мача, но 
не успя. Доволен съм от 
всички, през второто по-
лувреме състезателите 
ни се раздадоха и сами се 
убедиха, че когато играят 
– печелят. Продължаваме 
с тези млади момчета и 
се надявам да израстват с 
всеки следващ мач.“

Димитър АПОСТОЛОВ

Класиране:
 1. Суворово 1 (Суворово) ......10 ...8 .... 1 .....1 ...30:6 .... 25
 2. Ботев (Нови пазар) .............10 ...7 .... 2 .....1 ...18:10 .. 23
 3. Хитрино (Хитрино) .............10 ...6 .... 2 .....2 ...24:11 .. 20
 4. Спартак 1918 (Варна) .........10 ...5 .... 5 .....0 ...31:11 .. 20
 5. Светкавица(Търговище) .....10 ...6 .... 2 .....2 ...21:10 .. 20
 6. Септември 98 (Тервел) .......10 ...5 .... 2 .....3 ...21:16 .. 17
7. Калиакра (Каварна).............10 ...3 .... 3 .....4 ...14:14 .. 12
 8. Кубрат 2016 (Кубрат) ..........10 ...3 .... 3 .....4 ...17:16 .. 12
 9. Локомотив (Русе) ...............10 ...3 .... 3 .....4 ...10:14 .. 12
10. Бенковски (Бяла) ...............11 ...2 .... 3 .....6 ...8:24 ...... 9
11. Тополи 2010 (Тополи) ........10 ...2 .... 2 .....6 ...8:18 ...... 8
12. Устрем Д (Дончево) ...........11 ...1 .... 0 .....10 .5:30 ...... 3
13. Волов (Шумен) ..................10 ...0 .... 2 .....8 ...5:32 ...... 2 


