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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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

До
Ръководството, учителския колектив

и учениците на
Професионална земеделска гимназия

„Климент Аркадиевич Тимирязев“,
гр. Каварна

9 ноември 2018 г.
Уважаеми учители,
Скъпи ученици,
Приемете поздравле-

нията ми по повод тър-
жественото честване на 
60 години от създаване-
то на Професионалната 
земеделска гимназия 
„Климент Аркадиевич 
Тимирязев“, гр. Каварна.

Това е тържествен 
ден, който със само-
чувствие и гордост отбелязвате постигнатото до 
днес. Уважавам Вашия ентусиазъм и професиона-
лизъм и съм уверен, че бъдещите Ви успехи ще са 
достойни за гордост и признание.

Образованието на младите хора отново е наш ос-
новен приоритет. Всички ние сме заинтересовани 
младите хора да получат необходимото образова-
ние, за да могат по най-добрия начин да навлязат в 
живота и със знанията и уменията си да допринесат 
за развитието на Отечеството ни – България.

Отправям пожелания за здраве и професионален 
успех на всички преподаватели, а на учениците 
разум, позитивизъм и успешна реализация!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Красимир ВЪЛЧЕВ

Министър на образованието и науката

Красимир Вълчев

Настоящи и бивши 
ученици, учители, ръко-
водители, родители се 
събраха в салона на чи-
талище „Съгласие - 1890“ 
в Каварна, за да отпраз-
нуват 60-годишния юби-
лей на Професионалната 
земеделска гимназия 
„Климент Аркадиевич 
Тимирязев“.

Празникът, съпроводен 
с много вълнения, отда-
де почит и уважение към 
онези ентусиасти, поста-
вили началото, вградили 
в основите на училището 
пориви, мечти и вяра в 
бъдещето на професио-
налното образование в 
нашия град. Припомнени 
бяха успехите и покоре-
ните върхове, които са 
основателен повод за 
удовлетвореност и чув-
ство за изпълнен дълг.

Специален поздрави-
телен адрес към учени-
ци, учители и родители 

по случай юбилея беше 
прочетен от името на 
Министъра на образо-
ванието и науката Кра-
симир Вълчев (поздрав-
лението публикуваме 

отделно). Своята бла-
годарност към всички 
преподаватели, чиито 
знания, авторитет и се-
беотрицание са вече 
вградени в летописа на 

земеделската гимназия, 
произнесе кметът на об-
щината Нина Ставрева. 
Тя се обърна с думи на 
признателност и към 
онези, които и днес про-

дължават да пишат исто-
рия, за да се превърне 
гимназията в синоним 
на професионализъм, 
солидна подготовка и 
сериозен кадрови по-
тенциал. На всички вас, 
мили ученици, пожела-
вам да бъдете здрави, 
взискателни и амбици-
озни. Нека самочувстви-
ето ви на тимирязевци 
бъде ваш спътник в жи-
вота. Но където и да 
се намирате, никога не 
забравяйте своите първи 
стъпки и хората, които 
са ви дали ключа към 
успеха – вашите учители, 
добави Нина Ставрева. 
Поздравленията си под-
несоха още началникът 
на РИО – Добрич, Жоро 
Тошков, Емил Андонов - 
директор на СУ „Стефан 
Караджа“ и общинският 
съветник Йордан Стоя-
нов.

Следва на 2 стр.

ЗЕМЕДЕЛСКАТА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ
ТИМИРЯЗЕВ“ ЧЕСТВА 60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

С думи на признателност и към онези, които и днес продължават да пишат исто-
рията на Земеделската гимназия, се обърна кметът на Общината Нина Ставрева.

Опишете ни накратко 
„визитката“ на МБИ – 

България, г-н Божанов.
П р о и з в одс т в е н а т а 

фирма МБИ – България 
е 100% собственост на 
Мантованибене, Италия. 
Тя е създадена през 2005 
г. със седалище в гр. Со-
фия. През м. май 2005 
г. собствениците взеха 
решение да купят в Ка-
варна един терен в завод 
КАМАШ (територията на 
бившия цех „Металик“). 
На сградите и съоръже-
нията беше извършен 
основен ремонт, халето 
изцяло  беше ренови-
рано, закупиха се нови 

Следва на 3 стр.

Инж. Диян Божанов, управител на МБИ – България, пред „Факел“

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ФИРМА В КАВАРНА БЕЛЕЖИ
РЕКОРД НА ИЗДЕЛИЯ, КОИТО ИЗНАСЯ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Една малко известна фирма в Каварна, започ-
нала дейността си с производството на багерни 
кофи, днес е просперираща част от международ-
на компания за създаване хидравлични селектори. 
Продукцията на каварненските машинострои-
тели намира приложение в силно урбанизирани-
те райони на Западна Европа, Япония и САЩ за 
демонтаж на сгради и сепариране на отпадъци. 
През тази година се очаква рекорден брой селек-
тори да излязат от производствените халета 
на МБИ – България, като 97 на сто от тях ще 
потеглят за страните от Европейския съюз. За 
създаването, изминатия път и перспективите 
пред производствената фирма разговаряме с 
нейния управител инж. Диян Божанов.

Инж. Диян Божанов (вляво)  проверява поредния хидравличен селектор, произведен 
в МБИ – България.

Един глиган е  бил 
прострелян в послед-
ната хайка на ловците 
от сдружение „Бълга-
рево“ в ловно стопан-

ство „Зеленка“ през 
уикенда. Това съобщи 
кметът на Българево 
Георги Янев. 

Следва на 3 стр.

Хайка

ЕДИН ПРОСТРЕЛЯН ГЛИГАН

Кметът на община 
Каварна Нина Ставре-
ва излезе с официал-
но изявление на своята 
страница във Фейсбук 
по случай признанието, 
което  община Каварна 
получи – достигане до 
финала на престижния 
конкурс „Кмет на година-
та“. Като истински капи-
тан на спортен отбор гра-
доначалникът изпраща 
успешна година, в която 
популяризираха спорта, 
надградиха календара 
със събития, Каварна 
влезе в националните и 
регионални медии като 

спортна и туристическа 
дестинация. Мнозина 
младежи от община Ка-
варна бяха ангажира-
ни със спортните проя-
ви и посрещнаха свои 
връстници за финали на 
големи национални пър-
венства, на които бяха 
излъчени шампионите 
на България. Малки и 
големи бяха спечелени 
да спортуват. 

Ето какво написа Нина 
Ставрева във Фейсбук:

Уважаеми приятели,
П р е з  т а з и  п р ол е т 

с няколко ентусиасти,
Следва на 3 стр.

Нина Ставрева, кмет на община Каварна:

МАЛКИЯТ ГРАД РАЖДА
ГОЛЕМИ ЛИЧНОСТИ! 

Тервел Пулев и евройпейски шампиони от Каварна по-
ложиха началото на инициативата „Да спортуваш е 
модерно!“

Община Каварна се присъединява в кампанията за съ-
биране на капачки с благотворителна цел- за закупува-
не на родилно легло за АГ отделението в Добрич.
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На светлия християн-
ски празник Св. Архангел 
Михаил празнува най-го-
лямото и китно село в об-
щина Каварна-Българево. 
Съборът на селото, който 
е и храмов празник на 
църквата „Свети Архангел 

Михаил“, започна с праз-
нична литургия и водос-
вет за здраве, отслужени 
от архимандрит Методий 
в манастира „Св. Екатери-
на“. Площадът отрано се 
изпълни със сборяни и 
техните гости, дошли за 

празничната програма. 
Поздравление към тях 
отправи първо кметът на 
село Георги Янев. На съ-
селяните си той пожела, 
здраве,  весел празник и 
добро настроение. След 
това думата бе дадена на 

кмета на общината Нина 
Ставрева. „Св. Архангел 
Михаил е символ на до-
бротата, светлината и 
справедливостта“, изтък-
на в словото си Ставрева 
и пожела на българевци 
да носят добротата в сър-

цата си,  светлината в 
душите си и да се борят за 
справедливост. На име-
ниците тя пожела здраве 
и благословени дни, с 
гордост и радост да но-
сят имената си. Правете 
добро и се усмихвайте, 

мили хора, честит праз-
ник!“, каза още кметът на 
общината.

За настроението на 
множеството, изпълнило 
площада,  звучаха изпъл-
ненията на домакините 
от Фолклорна група «Пе-

руника» при народно 
читалище „ „Народен 
Будител -1940“,  ,,Фол-
клорен танцов ансамбъл 
„Бизоне“ от Каварна, мал-
ката Пресиана Деянова, 
народната певица Стели 
Йорданова.    Факел

С ПЕСНИ И ТАНЦИ  БЪЛГАРЕВО ПРАЗНУВА НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Продължение от 1 стр.
Историята на учили-

щето започва през 1958 
г., когато е основан сел-
скостопанският техникум 
„Иван Владимирович 
Мичурин“. Това е вто-
рото средно училище 
в Каварна. В две пара-
лелки – „Полевъдство“ 
и „Животновъдство“, са 
приети 70 ученици, за 
директор е назначен аг-
рономът Васил Ангелов 
Тасев. Амбициозният ко-
лектив поставят началото 
с общежитие, училищен 
стол, малка ферма с две 
крави и два коня, опитно 
поле и зеленчукова гра-
дина. Скоро училищната 
сграда се оказва малка 
за своите възпитаници, 
които учат на различни 
места в града. Започ-
ва изграждане на нова 

сграда и на 27 октомври 
1963 г. тя е открита. Пред 
учебната 1966/67 г. сел-
скостопанският техникум 
се закрива и на неговото 
място се създава Средно 
професионално техниче-
ско училище с две пара-
лелки. Сегашното си име 
земеделската гимназия 
приема през учебната 
1969/70 г., когато сел-
скостопанският техникум 
„Климент Аркадиевич 
Тимирязев“ в Добрич се 
закрива и материалната 
му база се прехвърля в 
Каварна. Обединеният 
техникум приема името 
на големия руски учен 
Тимирязев.

Всяка следваща годи-
на обогатява и развива 
образователното дело 
в учебното заведение. 
Редуват се трудности и 

спечелени битки, разо-
чарования и успехи. От 
училището всяка годи-
на излизат амбициозни 
момичета и момчета, 
готови да работят като 
истински стопани на пло-
дородната добруджан-
ска земя.

Днес в гимназията се 
обучават 170 ученици по 
специалностите „Расте-
ниевъд“, „Фермер“, „Ад-
министратор в туризма“. 
Те продължават добрите 
традиции на своето учи-
лище. Участват в регио-
нални и национални със-
тезания, където тради-
ционно заемат призови 
места. Земеделската гим-
назия поддържа връзки 
със сродни училища в 
чужбина. Най-трайни 
са контактите със сел-
скостопанското учили-

ще в гр. Михайловце, 
Словакия и в гр. Оксер, 
Франция. В земеделската 
гимназия функционира 

и лицензиран учебен 
център за обучение на 
кандидати за придоби-
ване на правоспособност 

за управление на МПС 
категория „B“, „Ткт“,“Твк“ 
и Твк-3“.

Директорът на земе-

делската гимназия Ата-
наска Костова връчи по 
случай 60-ата годишнина 
на училището юбилейни 
плакети на някогашните 
директори Цветана Ни-
колова, Недялка Желева 
и Йорданка Денева.

Тържествената програ-
ма започна с празнич-
ни слова на ученици от 
училището. За юбилея 
бяха изпълненията на 
добруджанската народна 
певица Калинка Вълчева, 
осигурени от народния 
представител Даниела 
Димитрова. С много лю-
бов към публиката пяха 
деца от СУ „Стефан Ка-
раджа“, а кулминацията 
настъпи с танците на 
двете формации на Фол-
клорен танцов ансамбъл 
„Бизоне“.

Димитър АПОСТОЛОВ

ЗЕМЕДЕЛСКАТА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ ЧЕСТВА 60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Добруджанската певица Калинка Вълчева изпя на юбилея на Земеделската гимна-
зия своите най-хубави песни.

„Крайморска Добру-
джа“ ще опазва природ-
ните местообитания, 
дивата флора и фауна, 
съобщават от краймор-
ските общини в Добрич-
ка област за изработения 
проект на заповед на 
министъра на околната 
среда и водите за обявя-
ване на защитената зона.

Защитената зона об-
хваща землищата на се-
лата Гурково, Дропла, 
Кремена, Тригорци в 
община Балчик. Зоната 
обхваща също земли-
щата на селата Видно, 
Вранино, Иречек, Камен 
бряг, Крупен, Нейково, 
Поручик Чунчево, Сеп-
темврийци, Челопече-
не в община Каварна. В 
„Крайморска Добруджа“ 
попадат и Шабла и чети-
ри села в общината, как-
то и 15 селища в община 
Генерал Тошево.

В защитената зона ще 
се опазват субконтинен-

тални пери-панонски 
храстови съобщества, 
понто-сарматски степи, 
панонски гори, неблагоу-
строени пещери и други. 
Под защита ще бъдат 
местообитанията на до-
бруджански хомяк, сте-
пен и пъстър пор, лалу-
гер, дългокрил прилеп и 
други видове бозайници, 
земноводни, влечуги, 

растения, според подгот-
вения проект на заповед.

В защитената зона се 
забранява промяна на 
начина на трайно ползва-
не, разораване, залеся-
ване на ливади, пасища, 
мери и други тревни пло-
щи, търсене на полезни 
изкопаеми, разкриване 
на нови и разширяване 
на концесионни площи 

за добив, движение на 
моторни превозни сред-
ства извън съществуващи 
пътища в неурбанизира-
ни територии и други.

З а и н т е р е с о в а н и т е 
лица могат да предста-
вят в едномесечен срок 
своите становища за 
предвидените в защите-
ната зона режими.

БТА

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „КРАЙМОРСКА ДОБРУДЖА“
ЩЕ ОПАЗВА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

О Б Я В Л Е Н И Е 
Министерството на околната среда и водите съобщава, че 

съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологично-
то разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на 
защитена зона за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа”.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Гурково, с. 

Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, 
с. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейко-
во, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Челопечене, община 
Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. 

Горун, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Александър 
Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, 
с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с. Преселенци, с. 

Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община 
Генерал Тошево, област Добрич.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет 
страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.
moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в ад-
министративната сграда на Регионална инспекция по околната среда 
и водите – Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на 
министъра на околната среда и водите мотивирани писмени стано-
вища, възражения и предложения относно посочените в проектите 
на заповеди режими.

Публикувано на 31.10.2018 г.
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машини и през октомври 
2005 г. производството 
стартира. Целта беше да 
се започне с производ-
ството на багерни кофи, 
на бързосменници и на 
заваръчни конструкции, 
като полуфабрикати, кои-
то да се монтират оконча-
телно по други машини в 
Италия. След 2010 г. МБИ 
– България вече е част от 
една малка международ-
на компания, като Манто-
ванибене има свои филиа-
ли в Германия, Франция и 
Китай. Фирмата – майка 
и МБИ – България са про-
изводствени компании, 
във Франция има малко 
производство, германска-
та фирма е ориентирана 
изцяло към търговията, а 
филиалът в Китай служи 
за производство и задо-
воляване на нуждите на 
местния пазар.

През какви етапи пре-
мина компанията, за да 
се стигне до днешното 
производство?

До 2008 г. съвместно 
с КАМАШ се произвеж-
даха най-вече багерни 
кофи, като от МБИ – Бъл-
гария кофите бяха изна-
сяни директно за Италия, 
Франция, Швейцария, 
Румъния и, разбира се, за 
българския пазар. Над 90 
на сто от производството 
бе ориентирано към стра-
ни от Европейския съюз. 

Между 2008 и 2010 г., 
когато настъпи Световната 
финансова криза, затруд-
нения изпита и нашата 
компания. Нов етап в раз-
витието на фирмата настъ-
пи в края на 2010 г. Тогава 
се взе решение да на-
правим стъпка към едно 
ново производство, чието 
название на български е 
хидравличен селектор, а 
на английски grapple. На-
именованието няма точен 
аналог в България, защото 
продуктът не е много по-
знат у нас. След това ре-
шение основната ни про-
дукция – около 60 на сто е 
, именно от тези изделия. 
Те са изцяло завършени, с 
монтирани хидравлични 
цилиндри, с възможност 
за ротация  и във връзка 
с тази цел беше закупено 
ново оборудване, стенд за 
окончателно изпитание, 
приспособление за мон-
таж, нова разкройваща 
хоризонтална машина с 

цифрово-програмно упра-
вление. Така продажбите 
скочиха двойно.

За какво се използва 
съоръжението? 

Прилага се в силно ур-
банизираните райони, в 
Западна Европа, Япония 
и САЩ, където има гъсто 
населени градове и тряб-
ва да се разруши сграда 
в съседство с други по-
стройки и не могат да се 
използват взривове или  
хидравлични чукове с уда-
ри. Това е един от многото 
инструменти, който може 
да разруши определени 
елементи от сградата, да 
ги сепарира и постави, 
където е нужно. Съоръже-
нието, примерно, взема 
първо металните части 
– ламарини, покриви, 
улуци или външна изола-
ция. Също и стени, които 
не са от стоманобетон, а 
дървени и паянтови кон-
струкции, гипсокартон. 
Това нещо едно по едно 

ги взема, слага го някъде 
и директно се извозват. 
Съоръжението се монтира 
на багер. Много сери-
озно приложение това 
съоръжение има в депата 
за отпадъци, където се 
сепарират хартия, стъкло, 
пластмаса, разпределят се 
и се изпращат по предназ-
начение.

От 2010 г. до края на ми-
налата година се работе-
ше по една по-стара кон-
струкция. От края на 2017 
г. и началото на 2018 г.  
ние стъпихме върху една 
изцяло нова конструкция 
съгласно нуждите на па-
зара. Съоръжението е с 
новата визия, с нов тип 
цилиндри и много по-уси-
лено окачване. В края на 
тази година ще направим 
може би рекорд с произ-
водството на тези  изде-

лия. До момента имаме 
продадени 220, а до края 
на годината се очаква 
броят им да достигне 260 
– 270, което е едно доста 
сериозно производство.

Колко души работят в 
МБИ – България?

Фирмата започна с три-
ма работници, като аз и 
моята колежка бяхме тук 
от началото. Постепен-
но през тези 13 години 
нещата се развиха и сега 
персоналът е от 32-ма 
души. От тях 26 човека са 
работници.  Преобладава-
ща част  от Каварна. С  по-
стъпването си по-голямата  
част от тях  нямаха необ-
ходимия опит, но тук им 
организирахме обучение 
и постепенно навлязоха в 
производството.

Къде изнасяте продук-
цията си и как тя се посре-

ща в чужбина?
Идеята на собствени-

ците е да се разшири ба-
зата в България. Имаме 
условия за това. Мога 
да кажа, че на базата на 
нашата продукция МБИ – 
България има добро име 
в Европа. В момента  ние 
правим директен износ за 
Италия, Германия, Швей-
цария, Франция, Австрия, 
Норвегия, имаме сери-
озни клиенти в Белгия, 
Англия. Работим също 
за Румъния. Общо взето, 
малко или много, 94% от 
продукцията се изнася за  
ЕС. Положителното в слу-
чая е, че изнасяме изцяло 
завършено изделие, а не 
някакъв полуфабрикат 
или суровина. Това е про-
дукт, който е създаден 
изцяло в България и е 
добър атестат за нашите 

машиностроители.
При такъв добър атес-

тат мислят ли собствени-
ците на компанията за 
разширяване на произ-
водството?

Предприятието е пе-
челившо, мисля, че се 
предлагат и доста добри 
условия за заплащане. 
Възнаграждението се 
изплаща редовно и на-
време. Идеята е даже с 
през следващите години 
производството да се раз-
шири. Проектът за изграж-
дане на изцяло ново хале 
с площ от 1400 кв. метра  
е завършен. Въпросът е 
да се вземе решение – 
това ще стане от Общото 
събрание на собствени-
ците, нещата не са толкова 
прости, всичко е свързано 
с финансиране, с осигу-
ряване на ресурси, което 
не е толкова лесно, но се 
надявам скоро да се слу-
чи. Защото, както ви казах, 
тази година ще е пикова 
в производството и от 
това, което е в момента 
на разположение като 
производствени площи 
и оборудване, ние сме 
запълнени, да не кажа 
120%. Оттук нататък за 
увеличаване на обемите, 
за разширяване на произ-
водството, за наемане на 
нови хора сме ограничени 
от пространството.

Интервю на:
Димитър АПОСТОЛОВ

Инж. Диян Божанов, управител на МБИ – България, пред „Факел“

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ФИРМА В КАВАРНА БЕЛЕЖИ РЕКОРД НА ИЗДЕЛИЯ, КОИТО ИЗНАСЯ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Ваканционното сели-
ще „Бялата лагуна“, кое-
то се намира в община 
Каварна – близо до све-
товния голф комплекс 
„Тракийски скали“, ще 
има нова визия през 
следващия сезон, съоб-
щава BGtourism.BG. В 
ход е реализацията на 
мащабен проект, кой-

то ще превърне ком-
плекса в еко селище 
без моторни превозни 
средства, и ще вдигне 
легловата база до 1000 
туристи да бъдат посре-
щани едновременно. По 
пешеходни зони ще се 
движат само електри-
чески (голф) колички. В 
момента се строи сгра-

да, в която ще има нова 
рецепция на комплекса, 
ресторант, стаи, зала 
за анимация. В зоната 
ще има няколко нови 
басейна, като два от 
тях ще бъдат инфинити 
– на покрива, разбра 
BGtourism.BG. Проектът 
включва и ландшафтно 
обогатяване, като се пла-

нира морската екзотика 
да бъде подсилена с 
палми.  Планира се през 
юни 2019 година „Бялата 
лагуна“, която е 100% 
собственост на „Албена“ 
АД, да посрещне пър-
вите си гости за новия 
сезон с новата си визия 
и възможности.

Факел

Нина Ставрева, кмет на община Каварна:

МАЛКИЯТ ГРАД РАЖДА ГОЛЕМИ ЛИЧНОСТИ! 
Продължение от 1 стр.
водени от любовта си 
към добруджанския край 
и сърцатите хора, които 
живеят тук, започнахме 
една свежа инициатива. 
Целта ни бе да обърнем 
погледа на каварненци 
към по-здравословен и 
активен живот. Особено 
на младите хора – дви-
гателят за развитието на 
Каварна. Вярваме в тях и 
в това, че виждат много 
по-далеч от нас – въз-
растните. Те вече знаеха, 
че „Да спортуваш е мо-
дерно!“, когато известни 
имена от света на спорта, 
музиката, изкуството се 
присъединиха и го казаха 
с тях на глас.

Не беше и не е лесно, 
но кой казва, че трябва 
да е. Важното е, че про-
дължаваме. Към нас се 
присъединяват нови и 
нови приятели на спор-
та и на Каварна. Всеки 
прави това, което може 
и което зависи от него. 
Получихме спортни съ-
оръжения, нови първен-
ства, на които Каварна е 
домакин, известни лич-
ности ни мотивираха да 
продължим и ни дадоха 
идеи за още инициативи. 
И ние имаме още по-ам-
бициозни планове.

Затова, сега искам да 
изразя искрената си бла-
годарност за всички вас, 
които ме номинираха за 

кмет на годината в облас-
тта на спорта и младежки-
те политики и да кажа още 
веднъж – това не е за мен, 
а за всички ентусиасти, 
които прегърнаха идеята и 
продължават да работят с 
вдъхновение, и за всички, 
които тепърва ще се при-
съединят към нас.

Независимо от край-
ния резултат, защото 
гласуването за финала 
все още продължава на 
https://kmetnagodinata.
bg/ , мисля че вече сме с 
крачка напред. Стигнали 
сме до много хора и тях-
ната подкрепа ни моти-
вира да продължим!

Екипът на кмета на Общината удържа на думата си, 
за да бъде почистено дерето на рекичката в морската 
част на града от обраслата го растителност и зах-
върлени битови отпадъци.

ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛАТА ЛАГУНА“
СЕ ПРЕВРЪЩА В ЕКОЛОГИЧНО СЕЛИЩЕ

Продължение от 1 стр.
В акцията по преслед-

ване на  диви прасета, 
за които се предполага, 
че са носители на вируса 
Африканска чума по сви-
нете, са участвали десети-
на ловци. Избиването им 

е продиктувано заради 
констатираното огнище 
на четири глигана, заразе-
ни от вируса. Под прицел 
трябваше да попадне и 
друг вреден дивеч.

В началото се смяташе, 
че ловното стопанство се 
обитава от 50 – 60 диви 
прасета, а в резултат на 
първата хайка падна-
ха 19 малки и големи 

животни. По думите на 
участници в последния 
планиран лов глиганите 
или вече са отстреляни 
или предполагаемата им  
бройката е била силно 
преувеличена.

Факел

Хайка

ЕДИН ПРОСТРЕЛЯН ГЛИГАН
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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.

От създаването на света зло-
то и доброто са в непрекъсната 
борба. От това, което виждаме 
около себе си, от новините и 
предаванията по телевизията, 
от различни сайтове и канали, 
по-често изпъкват примери на 
зло. За доброто по-малко се 
говори и оставаме с впечатле-
ние, че то почти не съществу-
ва. Но дали е така всъщност?

Доброто е навсякъде около 
нас, стига да можем да го 
видим и да обърнем внима-
ние на тези, които го вършат. 
Добрите хора обикновено не 
говорят за себе си, те са скром-
ни и не се изтъкват, защото 
според тях най-важни са де-
лата. В тях влагат своите сили, 
мислейки не само за себе си, 
но и за другите. Няма малки и 
големи добрини. Всеки е спо-
собен да направи жест, който 
да докосне с човечността си 
близък,приятел или непознат.

Добра беше постъпката на 
нашия клас, когато бяхме на 
10г. Спомням си, че един ден, 

беше през есента, видяхме 
на едно дърво близо до учи-
лището изплашено коте. То 
трепереше и не смееше да 
мръдне. Успяхме да го свалим 
и го занесохме на ветеринар, 
за да му помогне. Убедихме 
се, че доброто ражда друго 
добро. Специалистът го пре-
гледа, постави му ваксина и 
когато госпожата попита как-
во дължим, отговори, че не 
струва нищо. Макар и малки, 
проявихме благородство и 
загриженост.

Много похвални са постъп-
ките на хора, които намират 
чужди пари или вещи и не се 
колебаят да ги предадат в по-
лицията или на собствениците 
им. От малки ни възпитават, че 
кражбата е недостойно дело. 
Все по-често обаче слушаме 
за огромни кражби от различ-
ни извършители. Но съвсем 

скоро по местната телевизия 
излъчиха репортаж за четири 
момчета на възраст 14-16г., 
които бяха намерили порт-
фейл с лични документи и 
пари. Бяха го предали веднага 
в полицията. Тяхната постъпка 
показва, че те са умни и добри. 
Преценили са, че намереното 
е много важно за притежателя 
му, защото без документите 
и парите си човекът остава 
напълно безпомощен. По-
стъпката на тези момчета е 
доказателство, че доброто 
съществува.

Много хора, които имат 
по-големи финансови въз-
можности, организират да-
рителски кампании и събират 
огромни суми, от които се 
нуждаят болни, помагат за 
лечение и за животоспасява-
щи операции. Така хората се 
обединяват чрез човешкото, 

стават по-силни, извисяват 
се и служат за пример. Около 
всички големи християнски 
празници се провеждат такива 
кампании.

Много силно впечатление 
ми направи жестът на фут-
болния клуб „Барселона“. 
Миналия сезон футболистите 
събраха голяма сума, платиха 
билетите за полета на едно 
момиче инвалид от арабските 
държави, за да сбъдне мечтата 
си - да се срещне с тях. Това 
добро не беше направено за 
някакъв празник, а само за да 
зарадва някого. То направи 
щастливо не само момичето, 
но и благодетелите му, а и 
всички, които научиха за тях-
ната среща.

Когато говорим за добри 
постъпки и хора, не можем да 
не споменем имената на дядо 
Добри и отец Иван от Нови 

хан, които се превърнаха напо-
следък в символи на доброто 
за нас, българите .

Моето училище носи името 
на Йордан Йовков – писа-
тел,посветил много от про-
изведенията си на темата за 
доброто. Герои като Серафим 
и Моканина ни карат да си 
спомним колко много мъка 
има по този свят, колко хора се 
нуждаят някой да им помогне 
в труден момент, да им каже, 
че има бяла лястовица. Раз-
казите на Йордан Йовков ни 
карат да се замислим, вдъхно-
вяват ни да проявим щедрост, 
милосърдие и благородство.

Доброто е навсякъде около 
нас. Има много добри хора, 
от които трябва да се учим. 
Тях трябва да уважаваме и да 
ценим, да заставаме на тяхна 
страна с постъпките си и да не 
позволяваме на злото да се 
шири и да ни побеждава.

Николай Борисов - 
VII б клас

ОУ „Йордан Йовков“

Есе

ДОБРОТО ОКОЛО НАС

Един от най-добрите 
детски психолози у нас 
Димитрина Проданова 
ще гостува в Каварна. 
Авторката на книгата 
„Превод от детски. Как 
да спасим децата от въз-
растните и обратно“ ще 
има среща с читателската 
публика на 18 ноември 
(неделя) от 14.00 часа 
в клуб  клуб „No Limit“, 
Сити център. Гостува-
нето е по инициатива 
на Жени ГЕРБ в област 
Добрич и се осъществява 
със съдействието на об-
ластния координатор на 
дамската организация, 
народният представител 
Даниела Димитрова.

На обсъждането с 
педагози и родители 
Димитрина Проданова 
ще отправи съвети като 
психолог как децата да 
бъдат опознати и разбра-
ни. Проданова посочва, 
че книгата е различна, 
тъй като е „вода от изво-
ра“ и всяка глава започ-

ва с истински истории. 
Психологът разглежда в 
книгата различни теми: 
детските хистерии, как 
се свиква с детската гра-
дина, детските страхове, 
телевизия и компютър, 
първи клас, вредни на-
вици, емоционална инте-
лигентност и редица дру-
ги, които са изпитание 
за родителите. Книгата 
отправя послание, че 
справянето е възможно 
и то не с борба за над-
мощие, контрол и сила, 

а с общуване, уважение 
и партньорство.

В предстоящата сре-
ща ще участва и илюс-
траторът на „Превод от 
детски“ Данчо Русчев – 
Джино. Налични бройки 
от книгата „Превод от 
детски – Как да спасим 
децата от възрастните и 
обратно“ има в офиса на 
ГЕРБ в Каварна, където 
желаещите могат да се 
запознаят с нея, инфор-
мират организаторите.

Факел

„ПРЕВОД ОТ ДЕТСКИ“ ЩЕ ИМА
СРЕЩА С ЧИТАТЕЛИ В КАВАРНА

Отборът на „Калиакра“ 
загуби с 1:2 от „Светкави-
ца Търговище“ като гост 
в среща от 12-ия кръг на 
Североизточната трета 
футболна лига. Поради 
контузия на четирима 
основни състезатели ти-
мът от Каварна започна 
мача с юноши на тяхното 
място. Още в първата ми-
нута, при изпълнението 
на корнер, защитниците 
на „Калиакра“ не се ори-
ентираха в ситуацията и 
домакините поведоха в 
резултата. Ранното попа-
дение  не отказа каварна-
лии от борбата. Те бързо 
си върнаха в играта, вла-
дееха топката, създава-

ха положения. В 34-ата 
минута Георги Калинков 
изненада със силен удар 
от тридесетина метра 
вратарят на „Светкави-
ца“, който не реагира 
адекватно и изтърва топ-
ката в мрежата си за 1:1.  
В самия край на първото 
полувреме Петър Васи-
лев можеше да удвои за 
отбора на гостите, след 
като преодоля стража 
на съперника, стреля, но 
негов съотборник успя да 
изрита топката от голли-
нията. Голът на победата 
тимът на домакините 
постигна в началото на 
втората част на мача. При 
изпълнението на пряк 

свободен удар играчите 
на Красен Петков не се 
намесиха по най-добрия 
начин и топката влетя в 
мрежата им – 1:2. 

Общо взето играхме 
добре, отборът на Тър-
говище с нищо не ни 
превъзхождаше, но загу-
бихме, след индивидуал-
ни грешки на защитата, 
каза след края на двубоя 
старши-треньорът на „Ка-
лиакра“ Красен Петков.

В следващия кръг на 
първенството на 17 но-
ември „Калиакра“ ще 
приеме в Каварна отбора 
на Кубрат. Началото на 
срещата е от 14.00 часа.

Факел

На 15 ноември /четвър-
тък/от 17:30 часа в засе-
дателната зала на община 
Каварна, Тихомир Ива-
нов ще представи своята 
книга,„Камино: Пътят на 
завръщането“.

„Камино: Пътят на за-
връщането“ - книгата е 
любопитна както заради 
самото приключение, така 
и с прецизния докумен-

тален разказ за всички 
реалности на Ел Камино: 
особеностите на т.нар. 
Френски маршрут, изми-
натите километри, усло-
вията в албергетата, гео-
графските и исторически 
забележителности.

Тихомир Иванов е ро-
ден през 1985 година в 
Чирпан. Има бакалавър-
ска степен по телевизи-

онна журналистика от 
СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ и магистърска степен 
„продуцент в екранните 
изкуства“ от НАТФИЗ. Към 
момента на излизането на 
книгата му „Камино: Пътят 
на завръщането“ Тихомир 
Иванов учи психология в 
Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“.

Факел

Литературна премиера

ЖУРНАЛИСТ ПРЕДСТАВЯ КНИГАТА
СИ „ПЪТЯТ НА ЗАВРЪЩАНЕТО“

Отборът на „Калиакра“ ха положения. В 34-ата свободен удар играчите 

„КАЛИАКРА“ ГУБИ СЛЕД ГРЕШКИ НА ЗАЩИТАТА


