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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

Фирма „Ванмар Лес“ ЕООД

ПРОДАВА 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 

качество без конкурeнция.

Набира работници.
За контакти: тел. 0887 068 450

ОБЩИНА КАВАРНА СЪОБЩАВА,
 че в дните от 17 до 20 

декември 2018 г. , всеки ден 
от 17.00 до 18.00 часа във 

фоайето на читалище „Съ-
гласие – 1890“ ще гостува

ДЯДО КОЛЕДА,
който ще раздава на децата лакомства, 

а на най-послушните и подаръци! 

На 7 декември в залата 
на хотел „Отдих“ детска 
градина “Детелина” от-
беляза тържествено 30 
– годишен юбилей. В при-
съствието на родители, 
бивши учители и много 
гости възпитаниците на 
детското заведение из-
несоха едночасов спекта-
къл, наречен „Чудесата на 
детския свят“. Децата – на 
възраст от две години и 
половина до шест - пяха 
и танцуваха като истински 
талантливи актьори.

В приветствие по слу-
чай юбилея директор-
ката на градината Мими 
Стойчева заяви: „На 1 
януари 1989 г. в Каварна 
отвори врати нова детска 
градина. В специално по-
строена сграда за девет 
групи затуптява голямото 
сърце на детска градина 
„Детелина“. Вече 30 го-
дини в нея ечи детски 
глъч и греят усмивки-
те на децата от нашия  
град. През годините ние 
посрещахме с радостно 

вълнение и изпращахме 
с тъга нашите възпита-
ници - почти 2000 на 
брой. Поемахме малките 
ръчички и ги водехме 
по пътя на знанието и 
на доброто, поставяхме 
началото и градяхме за-
едно с родителите бъде-
щето им. Превръщахме 
нашето детско заведение 
във втори дом за тях, но 
не дом, построен върху 
тухли, а дом, изграден 
от вплетените човешки 

Следва на 2 стр.

Светлините на Коле-
дото дърво в Каварна 
бяха запалени на спе-
циална церемония  в 

присъствието на десетки 
деца и техните родители. 
Кметът Нина Ставрева 

Следва на 2 стр.

Госпожо, Ставрева, 
според подготвения 
проект за постъпления-
та и разходите от такса-
та за битови отпадъци, 
който е предложен за 
обществено обсъжда-
не, община Каварна ще 
разполага с над 1 824 
000 лева за поддържане 
на чистотата през 2019 
година. За отиващата си 
година общината е заде-
лила по план над 1 451 
000 лева за дейностите 
по чистотата. Излиза, че 
гражданите трябва да 
платят за сметосъбиране 

и сметоизвозване с  око-
ло 425 000 лева повече. 

Нека първо да изясним 
за какви дейности, свър-
зани с чистотата, се съ-
бира таксата за битови 

отпадъци.
Това са събиране на 

битовите отпадъци и 
транспортирането им до 
депата; осигуряване на 
съдове за съхраняване 
на отпадъци; почистване 
на уличните платна, пло-
щадите, алеите, паркови-
те и другите територии 
от населените места, 
предназначени за об-
ществено ползване. Зим-
ното поддържане също е 
част от тази план-сметка, 
а така също и почиства-
нето на нерегламенти-
раните сметища. Към 

този списък трябва да се 
добавят и задължителни 
дейности като депони-
ране, изграждане и за-
криване на депа, сумата, 
която трябва да плащаме 
на претоварната станция 
в Балчик, тя е на база 
на договорените 15%, 
суми за обезвреждане на 
регионалното депо в с. 
Стожер и таксите, които 
дължим по чл. 60 и чл. 64 
от Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО).

Защо се налага това 
увеличение?

План-сметката, която 

сме качили на сайта на 
общината, и тече сро-
кът за предложения на 
гражданите, е с око-
ло 425 000 лева пове-
че. Тази разлика идва 
основно от това, че за 
2019 г. сме заложили 
фонд „Работна заплата“ 
на служителите от об-
щинското предприятие 
„Чиракман“, които се за-
нимават с чистота. Друго 
перо са отчисленията, 
които община Каварна 
плаща на тон отпадък по 
чл. 64 от ЗУО. 

Следва на 2 стр.

Нина Ставрева, кмет на община Каварна:

НЕ МОЖЕМ ДА ИЗБЯГАМЕ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО
НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Предвижда се средното увеличение в Каварна да е между 4 и 5 лева, а в селата от 2 до 4,37 лева.

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 Четиридесет и първото 
заседание на Общинския 
съвет – Каварна, ще се със-
тои на 11 декември 2018 
година (вторник) от 14:00 
часа в залата на община 
Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН 
РЕД: 

Докладна  записка 
вх. № 458 относно пре-
разглеждане на решение 
№ 541 по Протокол № 40 
от заседание на Общин-
ския съвет, проведено на 
19.11.2018 г.

Припомняме съдържа-
нието на Решение № 541: 
На основание чл. 21, ал. 
2 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 19 от Закона за об-
щинския дълг, Общински 
съвет – Каварна: 

Приема правила за про-
веждане на процедура 
за избор на финансова 
или кредитна институция 
или финансов посредник, 
съдържащ се в в Приложе-
ние №1, неразделна част 
от настоящето решение.

ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ 
НА КОЛЕДНОТО ДЪРВО

 30 години Детска градина „Детелина“

СПЕКТАКЪЛ „ЧУДЕСАТА НА ДЕТСКИЯ СВЯТ“ 
СЪТВОРИХА ДЕЦАТА ЗА СВОЯ ЮБИЛЕЙ 

Възпитаниците на детското заведение изнесоха едночасов спектакъл, наречен „Чу-
десата на детския свят“.

Нина Ставрева

Може ли да се опре-
дели 2018 година като 
добра за рибарите по 
Черноморието, г-н Ни-
колов?

Изминалата година е 
добра в много отноше-
ния - отчитаме повече 
улови т.е. по-добри за-
паси на риба, което се 
дължи на подобряване 
на екологичната обста-
новка в Черно море, 
отговорния риболов и 
на ефективните дейст-
вия на инспекторите на 

ИАРА срещу незаконния, 

недеклариран и нерегу-
лиран (ННН) риболов. 
Тази година се постигна 
голям успех в сектора с 
приемането на проме-
ните в Закона за рибар-
ството и аквакултурите 
(ЗРА), който разшири 
правомощията на ИАРА 
и вече дава възможност 
на инспекторите да за-
държат нарушителите. 

Следва на 2 стр.

Доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА:

СТАРАЕМ СЕ ДА СМЕ В ПОЛЗА НА 
ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ

Промените в Закона за рибарството и аква-
културите , които вече са в сила, станаха повод 
за нашия разговор с доц. д-р Галин Николов, из-
пълнителен директор на ИАРА. Това е първото 
интервю, което дава за в. „Факел“. Той  е минал 
през всички възможни постове на йерархията 
- инспектор, експерт, зам.-директор до неин из-
пълнителен директор в момента. Едновременно 
с това е преподавател във факултет „Биология 
и аквакултури“ към Тракийския университет в 
Стара Загора.

Доц. д-р Галин Николов
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Продължение от 1 стр.
поздрави присъстващи-
те с предстоящите свет-
ли празници. Пожела 
здраве, успехи, много 
усмивки, приятели и 
магията на Коледа да 
сбъдне желанията на 

всички деца. С отброя-
ване от 10 до 1 Ставре-
ва  и  присъстващите 
запалиха светлините 
на 17-метровото живо 
Коледно дърво на пло-
щад „Защитата на Ка-
варна“. В празничната 

програма участваха - 
духовият оркестър към 
СУ “Ст. Караджа“ с ди-
ригент Панко Добрев, 
детско-юношеският хор 
„Морска звезда“ с ръ-
ководител Теофания 
Христова, а така също 

ученици от ОУ“ Йордан 
Йовков“ и СУ „Ст. Кара-
джа“.  Празненството 
постави началото на 
поредица от събития, 
включени в коледния 
културен календар на 
община Каварна.

ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНОТО ДЪРВО
Петата юбилейна ко-

ледна изложба-базар 
„От жените на Каварна“ 
отвори врати в художест-
вената галерия „Христо 
Градечлиев“. Авторките 
- десетина жени, изла-
гат ръчно изработени 
коледни сувенири, кар-
тички, сурвакници, кра-
ваи, сладки, които носят 
топлина, уют и коледно 
настроение. През тази 
година нашата благотво-
рителна кауза е в подкре-
па на талантливите деца 
от Каварна. Средствата 
от продажбите на екс-
понатите ще им бъдат 
връчени на 24 май, като 
отплата за старанието, 
което са положили през 
годината, каза за вест-
ник „Факел“ Антоанета 
Енева, президент на клуб 
„Инер Уил – Каварна“ – 
организатор на базара. 
Експонатите ще бъдат 
изложени в галерията до 
Коледа. Всеки делничен 
ден гражданите могат да 
разглеждат изложбата 
и да зарадват своите 
близки и семейства с 
уникатите на сръчните 
каварненски жени.

През този най-празни-
чен месец декември, в 
навечерието на Коледа 
като че ли най-вълшеб-

ната дума през този ме-
сец декември е доброта. 
Затова на всички вас по-
желавам нека тя да не е 
спътник само в навече-
рието на Коледа и Нова 
година, а през всичките 
365 дни. С тези думи за-
почна приветствието си 
към всички в залата кме-
тът на общината Нина 
Ставрева.

Пожелавам ви да по-
лучавате и да дарявате 
много добрина, защото 
онова, което дарява чо-
век, му се връща сто-
кратно. Желая ви да сте 
здрави, да са спорни 
делата ви! Носете тази 
добрина в сърцата си и 
усмивка на лицата си, 
каза още Нина Ставрева.

Факел

Благотворителност

„КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА-БАЗАР
„ОТ ЖЕНИТЕ НА КАВАРНА“

Продължение от 1 стр.
съдби на деца и учители, помощ-
ник-възпитатели и служители. С 
всеотдайност и любов вече 30 
години ние вярваме, че у всяко 
дете грее слънце, а ние само му 
позволяваме да свети.“

Поздравителен адрес, икона 
и символът на Общината – чети-
рилистна детелина, от името на 
кмета на Община Каварна - Нина 
Ставрева, връчи Стоян Койнов, 
началник на отдел „Духовни и со-
циални дейности“,  на директорка-
та на детската градина. Кошница 
цветя за  юбилея с пожелания за 
нови успехи поднесе председате-
лят на Общинския съвет Красимир 
Кръстев.

Поздравления за юбилея  под-

несоха директори на други дет-
ски градини, бивши и настоящи 
детски учители, бизнесмени, 

председатели на земеделски ко-
операции, родители.

Факел

Колективът на детската градина получи поздравления с пожелания за 
нови успехи в благородната им дейност.

 30 години Детска градина „Детелина“

СПЕКТАКЪЛ „ЧУДЕСАТА НА ДЕТСКИЯ СВЯТ“ 
СЪТВОРИХА ДЕЦАТА ЗА СВОЯ ЮБИЛЕЙ 

Продължение от 1 стр.
Ние и през 2017-та на-

правихме предложение 
за по-сериозно увелича-
ване, но то не се прие. 
Още тогава обяснихме, 
че за да спазваме Закона 
за управление на отпадъ-
ците, ние не можем да 
избягаме от увеличение-
то на таксата смет заради 
ежегодното увеличение 
на таксите, които Общи-
ната е длъжна да плаща 
на тон отпадък. По този 
член разходът, който сме 
плащали през 2018 годи-
на, е 45 лева на тон. От 
следващата година, не 
по наше желание – то е 
разписано в закон, който 
сме длъжни да спазваме 
- Общината ще плаща 
57 лева на тон. В също-
то време продължават 
разходите за претова-
рната станция в Балчик 
и за регионалното депо в 
Стожер и отчисления по 
чл. 60 от ЗУО – около 39 
лева на тон, които също 
сме длъжни да плащаме. 
В крайна сметка на го-
дишна база разликата е 
близо 425 000 лева.

В заповедта, която 

публикувахме във в. 
„Факел“, прави впечат-
ление, че курортните 
комплекси са отделени 
от селата край тях.

 Дълги години хотел-
ските и курортните ком-
плекси се причисляваха 
към населените места, 
което утежняваше так-
сите на хората, живеещи 
в селата и облекчаваше 
собствениците на хоте-
лите. Тази година сме ги 
разграничили. В запо-
ведта за предстоящата 
година сме отделили ку-
рортния комплекс „Икан-
талъка“, голф-комплекса 
„Трейшън клифс“, ком-
плексите „Калиакрия“ и 
„Топола Скайс“, „Русал-
ка“. Те ще си плащат за 
отпадъка, който гене-
рират. Всички експер-
ти, които работиха над 
план-сметката, смятат, 
че това е справедливо. 
Защото новият начин на 
плащане ще доведе до 
облекчаване на таксите в 
селата Божурец, Топола, 
Свети Никола.

В тези три села не жи-
веят много хора. Не е ли 
твърде голямо увеличе-

нието на таксата за бито-
ви отпадъци в останали-
те селища? Изчислявали 
ли сте като цяло колко 
би се вдигнал процентът 
за общината?

Да се говори за сери-
озно увеличаване на так-
сата, което ще се отрази 
значително на личния 
бюджет на хората, е не-
сериозно. Преди да ка-
чим цялата информация 
на сайта, ние си напра-
вихме труда да изчислим 
колко ще е увеличението 
за всяко едно населено 
място. В проценти има 
населени места, където 
говорим и за 20%. Само 
че в парично изражение 
тези 20%  на сегашната 
база са 2 лева и 25 сто-
тинки за цяла година. А 
там, където има намале-
ние – в Божурец, Топола, 
Свети Никола – там  ще 
плащат дори по-малко.

А колко ще е увели-
чението на таксата в 
Каварна?

В Каварна е 11% уве-
личението. В левово 
изражение средното 
увеличение е 4 лева и 
17 стотинки за година. 

Увеличението е усред-
нено, защото хората все 
още плащат на базата 
на данъчната оценка на 
имота си.

А не може ли да се 
плаща за количеството 
смет, което изхвърля 
едно домакинство?

В тази насока държава-
та е длъжник на гражда-
ните. Тя абдикира от този 
проблем, защото години 
наред вече се говори, че 
ще се промени базата 
за изчисляване на такса 
смет, което ще стимули-
ра хората да генерират 
по-малко отпадъци, но 
Народното събрание и 
тази година не напра-
ви това. И данъчната 
оценка продължава да 
бъде база. Така че, ако 
говорим за средното уве-
личение на такса смет за 
град Каварна, то е между 
4 и 5 лева на годишна 
база. А в селата увели-
чението е от 2 лева до 
4,37 лева.

Категорично смятам, 
че от това увеличение не 
бива да се прави драма. 
Хората са изключително 
чувствителни към пови-

шаването на разходите 
им от семейния бюджет 
и всеки може да направи 
сметка с колко стотинки 
на ден е увеличен този 
разход от 5 лева за годи-
на. Трябва да се отчете и 
очакваното увеличение 
на минималната работ-
на заплата от 1 януари 
2019 година. Говори се 
за 10-процентно уве-
личение на заплатите в 
държавния сектор, на-
дявам се това увеличе-
ние да се отрази и върху 
частния сектор. Така че с 
увеличение на заплатите 
с 10%, два процента и по-
ловина увеличение такса 
смет няма да се отрази 
драматично на семей-
ните бюджети. Темата 
наистина е чувствителна 
и смятам, че хората не 
бива да се манипулират 
по този начин, защото 
от създаването на едно 
такова напрежение и 
то, базирано на невярна 
информация, защото се 
говори за драстично уве-
личение, не е от полза на 
никого.

Интервю на
 Димитър АПОСТОЛОВ

Нина Ставрева, кмет на община Каварна:

НЕ МОЖЕМ ДА ИЗБЯГАМЕ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Обявление за взето Решение № 534 от 30.10.2018 г.
 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, 
че е взето Решение № 534 от 30.10.2018 г. на Общински съвет Каварна, с което е дадено съгласие 
за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на 
гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303, одобрено 
е задание за проектиране и е разрешено изработване на проект за подробен устройствен план – 
изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи 
обекти“ в квартал 303 и на план за застрояване на новообразувания УПИ отреден за ,,КПС“;

Обявление за издадена
Заповед № 716/31.10.2018 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона 
за устройството на територията обявява, че е издадена 
Заповед № 716/31.10.2018 г. на кмета на община Каварна, 
с която се разрешава изработването на комплексен проект 
за инвестиционна инициатива, на основание чл. 150, ал. 1 
от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни съставни части: 

- Подробен устройстен план – план за регулация, пред-
виждащ изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в 
частта за УПИ VIII, УПИ XI, УПИ XII в кв. 138, УПИ II, УПИ III, УПИ 
IV в кв. 185 и имот с идентификатор 35064.501.9574 – част от 
улица ,,Васил Левски“ от о.т. 687 до о.т. 690 ; 

- Инвестиционен проект за изграждане на обект: ,,Улична 
мрежа на част от улица ,,Васил Левски“ от о.т. 688 до о.т. 
392 – 60 м. 

Обявление за издадена
Заповед № 779/20.11.2018 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона 
за устройството на територията обявява, че е издадена 
Заповед № 779/20.11.2018 г. на кмета на община Каварна, 
с която се разрешава изработването на комплексен проект 
за инвестиционна инициатива, на основание чл. 150, ал. 1 
от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни съставни части: 

Подробен устройстен план – план за застрояване, пред-
виждащ отреждане на ПИ 72693.18.21, в землището на с. 
Топола, общ. Каварна, област Добрич „за търговски обект и 
кухня за готови ястия” ;

Инвестиционен проект за изграждане на обект: „Кухня за 
готови ястия”, в ПИ 72693.18.21, в землището на с. Топола, 
общ. Каварна, област Добрич. 

Обявление на
Заповед № 815/30.11.2018 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона 
за устройството на територията обявява, че е издадена За-
повед № 815/30.11.2018 г. на кмета на община Каварна, с 
която се разрешава изработването на проект за изменение 
на регулационния план на гр. Каварна, в частта за УПИ VI в 
квартал 212, състоящо се в обособяване на нов урегулиран 
поземлен имот, с отреждане „за КПС“ и на план за застро-
яване на новообразувания имот.
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Как съвременните тех-
нологии да бъдат вклю-
чени по-активно в обра-
зователния процес. От-
говорите на този въпрос 
търсиха участниците в 
първия у нас национален 
форум за иновациите в 
образованието, който се 
състоя в столичния Со-
фия Тех парк на 3 декем-
ври т.г. Представители 
на иновативни училища, 
сред които и СУ „Стефан 
Караджа“ в Каварна, ана-
лизирахме резултатите от 
иновативните практики 
една година след внедря-
ването им в училищата. 
Това съобщи за в. „Факел“ 
директорът на СУ  Емил 
Андонов след завръща-
нето си от столицата. В 
конференцията са взели  
участие министърът на 
образованието Красимир 

Вълчев и вицепремиерът 
Томислав Дончев.

В България иноватив-
ните училища са 294, като 
едно от тях е нашето. Ние 
практикуваме  иновации 
в областта на нови мето-
дики на преподаването и 
извеждане на учениците 
от класната стая, посочи 
Емил Андонов. По думите 
му в часовете се канят 
консултанти и външни 
преподаватели като ди-
ректора на Историческия 
музей, морски капитани, 
други специалисти. Кога-
то условията позволяват, 
уроците се провеждат в 
залата на музея, в халето 
на животновъдна ферма, 
в парка, сред природата, 
на морския бряг.

Докладчиците в конфе-
ренцията бяхме разделе-
ни в три зали, като всеки 

от нас показа презента-
цията си. Срещнахме се 
с експерти от Министер-
ството, същевременно 
чухме и видяхме много 

оригинални практики по 
различни проекти и про-
грами. Те ни дават въз-
можност да се включим 
и ние с проектни пред-

ложения, за да подобрим 
материалната база, съот-
ветно и образователния 
процес да премине на 
по-високо ниво, обясни 

директорът на училището 
от Каварна. Фоайетата на 
София Тех парк са изпъл-
нени с щандове, на  които 
са изложени високотех-
нологични продукти. На-
прави ми впечатление, 
че в помощ на учили-
щата са фирми, които 
предлагат дигитализация 
на учебния процес, като 
въвеждането на облачни 
технологии и създаване 
на мрежа от училища. 
Препоръчаха ни, доба-
ви Андонов, да търсим 
контакти с други учебни 
заведения и следващото 
разширяване на обхвата 
на иновациите да бъде в 
тази посока. Така, както 
нашето училище вече 
си партнира със сродни 
такива от Констанца и 
Мангалия.

 По думите на Емил 

Андонов  Министерство-
то на образованието и 
науката има идея да бъде 
създадена Национална 
електронна платформа 
за споделяне на инова-
ции в образованието, 
която да се превърне в 
своеобразен форум за 
иновации. Ще стартира 
и Национална програма 
за популяризиране на 
добрите иновации, която 
да финансира посещения 
в учебни заведения, парт-
ньорство за иновации, 
създаването на мрежа 
от иновативни училища, 
обучение и обмяна на 
опит, като програмата 
„Еразъм““ Министър Въл-
чев е обявил на форума, 
че за тази цел ще бъдат 
насочени минимум 1,5 
млн. лева. 

Димитър АПОСТОЛОВ

Първи национален форум за иновациите в образованието

УЧИЛИЩЕН ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИ ДОБРИ 
ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ, ПРИЛАГАНИ В КАВАРНА

Второкласниците от СУ „Стефан Караджа” отбелязаха Деня на християнското се-
мейство с мултидисциплинарен урок. Снимка: Светла Василева

На 30 ноември, около 
14:30 часа, в Каварна е 
извършена проверка на 
15-годишен младеж от 
с. Белгун. В хода на про-
верката в момчето са на-
мерени 13 топчета бяло 
вещество, реагиращо на 
амфетамин с тегло 0,75 

грама и 3,45 грама суха 
тревна маса, реагираща 
на канабис. По случая е 
образувано бързо поли-
цейско производство.

***
На 2 декември, около 

17:45 часа в района на 
с. Раковски, е засечен 

лек автомобил „Опел” 
с прикачено ремарке с 
намиращите се в него 
половин кубик дърва за 
огрев. Водачът на му не 
представя валидни доку-
менти за произхода им. В 
хода на проверката е ус-
тановено, че цепениците 

са обект на незаконна сеч 
от полезащитен пояс в 
землището на с. Горичане. 
С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е задър-
жан 39-годишен мъж от 
Каварна. По случая е обра-
зувано бързо полицейско 
производство.         Факел

Криминална хроника

ЗАЛОВИХА НЕПЪЛНОЛЕТЕН С ДВА ВИДА ДРОГА

Двоен празник имаха 
жителите на село Свети 
Никола в деня, в който 
християните почитат Св. 
Николай Мириликийски 
Чудотворец. На Никул-
ден те отбелязаха деня 
на своето село, а също 
така и храмовия празник 
на църквата, носеща 
името на светеца. По 
този повод църковното 
настоятелство осигури 
рибен курбан – за здра-
ве и благоденствие, а 
празничното богослу-
жение отслужи енорий-

ският свещеник Василий 
Селемет. Свещеникът 
освети курбана и поже-
ла на всички именици 
здраве и благоденствие. 
На моряците и рибарите 
той пожела Св. Николай 
да ги пази от беди и 
корабокрушения, а на 
банкерите и търговците 
да развържат кесиите 
си и да даряват нужда-
ещите се от сърце. На 
всички останали оте-
цът пожела да живеят 
в мир и радост, да се 
подкрепят и в добрите, 

и в трудните дни, които 
съпътстват нашия живот. 
Църквата е вдигната на 
мястото на стар молит-
вен дом, съборен през 
1998 година, припомни 
кметът на Свети Никола. 
Предвижда се новият 
храм да бъде осветен 
догодина, когато ще 
бъдат отбелязани и 90 
години от основаването 
на селото. На празнич-
ното богослужение бе и 
кметът на Каварна Нина 
Ставрева.

Факел

Продължение от 1 стр.
В очакване сме и на 

първата ефективна при-
съда срещу бракониер. 
Тази година проведохме 
и няколко важни форума 
- среща с генералните 
директори и аташетата 
по рибарство в рамки-
те на Първото българ-
ско председателство 
на Съвета на Европа, 
открихме субрегионал-
ното техническо звено 
за Черно море в Бур-
гас. То стана факт след 
споразумението меж-
ду Организацията по 
прехрана и земеделие 
(ФАО) към ООН и е по 
проект “BlackSea4Fish”.  
Проектът е от същест-
вено значение за стра-
ната ни, защото е една 
от инициативите на Ге-
нералната комисия по 
рибарство за Средизем-
но море (ГКРСМ), насо-
чена към подкрепа на 
устойчивото рибарство. 
Нейна основна цел е да 
се подпомогне сътруд-
ничеството между стра-
ните от Черноморския 
регион. Присъствахме 
и на срещата на високо 
равнище в Малта, къде-
то сме една от страните, 
подписали Декларация-
та за дребномащабния 
риболов. Продължаваме 
и масираните кампании 

по зарибяване на во-
доеми в страната. Тази 
година бяха пуснати над 
2 млн. рибки, като сред 
най-мащабните акции е 
зарибяването на езерата 
Шабла и Дуранкулак, 
проведено под егидата 
на община Шабла. 

Не е тайна, че все 
още има рибари, които 
смятат, че в морето им 
е позволено всичко и 
могат да ловят каквото 
си поискат и когато си 
поискат. Какъв е делът 
на сивата икономика 
в сектор „Рибарство“ 
у нас?

Това е голям проблем 
в световен мащаб и бор-
бата, която водим срещу 
незаконния, недекла-
риран и нерегулиран 
(ННН) риболов, оказва 
своето влияние върху 
намаляването на дела 
на сивата икономика. 
През 2018 г. проведо-
хме информационна 
кампания, по време на 
която направихме серия 
срещи със сектора, раз-
давахме информацион-
ни материали и постиг-
нахме добри резултати. 
Това се вижда в края на 
годината - не само по 
улова, но и по случаите 
на задържани брако-
ниери. Чувствително е 
подобрен и контролът. 

Тази година имаме и 
рекорди по хванат бра-
кониерски улов – във 
водите на Черно море 
през юни инспектори 
извадиха над 2000 м 
мрежи, пълни с около 
400 кг. калкан преди 
изтичането на забра-
ната за улов на калкан. 
Рибата беше дарена на 
за нуждите на социално 
уязвимите групи в об-
щините. 

- Има ли разлика в 
броя на констатира-
ните нарушения след 
последните изменения 
в Закона за рибарството 
и аквакултурите? 

Разбира се, че има 
- многократно са нарас-
нали както задържани-
те нарушители, така и 
сумите по актовете, не 
на последно място се 
е увеличила събирае-
мостта. Промяната в ЗРА 
беше едно от най-пра-
вилните решения, около 
което се обединиха мно-
го хора и институции, за 
да се случи промяната 
в целия сектор. Сега е 
моментът да благодаря 
и на министъра на зе-
меделието, храните и 
горите – г-н Румен Поро-
жанов и ресорния зам. 
министър Атанас Добрев 
за подкрепата. 

- Облекчи ли се ра-

ботата на дребните 
рибари през изтичаща 
година?

Да, в началото на го-
дината поехме ангажи-
мент да отпадне попъл-
ването на риболовния 
дневник. Обещанието 
е спазено и сега само 
веднъж месечно пода-
ват декларация за уло-
вени количества риба. 
Отпадна задължението 
им да попълват доку-
менти на лодката при 
приключване на улова, 
като имат ангажимент 
да докладват веднъж 
месечно. По всякакъв 
начин се стараем да сме 
в полза на дребнома-
щабния риболов (ДМР), 
защото осъзнаваме, че 
това е препитанието 
на много семейства. В 
бъдеще предвиждаме 
чисто ресорно дреб-
номащабният риболов 
(ДМР) да бъде отделен 
от стопанския риболов, 
което предполага още 
предимства и облекче-
ния за рибарите. През 
2019 г. ще проведем 
мащабна кампания сред 
рибарите за разясня-
ване на подписаната 
декларация от Малта и 
новите възможности, 
които дава тя. 

Интервю на:
Димитър АПОСТОЛОВ

Доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА:

СТАРАЕМ СЕ ДА СМЕ В ПОЛЗА НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ

ДВОЕН ПРАЗНИК В СЕЛО 
СВЕТИ НИКОЛА



За тези, които се чудят 
какви са били и какви 
все още може би са раз-
ликите между Балчик и 
Каварна. Под тези думи 
Христо Боев, преводачът 
на романа „Йоана“ на ру-
мънския писател Антон 
Холбан, предостави на 
в. „Факел“ откъс от про-
изведението. Романът  е 
издаден от софийското 
издателство „Изида“ в 
един том заедно с друг 
роман на Антон Холбан 
- „Една напразна смърт“. 
Преводът от румънски и 
на двете книги е на Хрис-
то Боев, който е учител 
по английски език в СУ 
„Ст. Караджа“ в Каварна. 
Това, което прави романа 
„Йоана“ особено инте-
ресен, са живописните 
описания на Балчик и Ка-
варна между двете све-
товни войни. Книгата е и 
своеобразен литературен 

паметник на два града от 
гледна точка на чуждене-
ца от Букурещ, посочва 
преводачът. 

„Ако бях художник, бих 
рисувал – и щях през целия 
си живот да правя само 
това – цялото пристанище 
на Каварна, къща по къща, 
всяко кътче. Бих се опитал 
да възстановя на платното 
целия мираж. И няколкото 
души от тук. Нищо не ми 

се струва излишно, всеки 
детайл предизвиква в мен 
емоции с целия разкош на 
слънцето, разпростряло 
се върху морето, върху 
камъчетата, върху лугата, 
въпреки това, бих могъл 
да използвам възможно 
повече мрачните цветове. 
Всяка картина ще трябва 
да плаче. В Балчик, грация, 
капризи, твърде много 
сбрани украшения. Тук 
само няколко дебели щри-
хи, сякаш основните исти-
ни се изразяват просто, без 
изкривявания. Но докато 
от Балчик за кратко време 
улавяш всичките му красо-
ти, в Каварна в първия мо-
мент нищо не забелязваш, 
и едва по-късно започваш 
да се пропиваш с атмосфе-
рата, сякаш придобиваш 
порок. Понякога, посред 
нощ, имам усещането, че 
говоря с Господ.“

Факел

4 Сряда, 12 декември 2018 г. брой 46 (2154) СПЕКТЪР

ОБЩИНСКИ 
СЕДМИЧЕН 

ВЕСТНИК

Издава: Общински медиен център. Адрес: 9650 Каварна, ул. „Добротица“ 26, редактор Димитър Апостолов тел. 0888 789 063  
IBAN: BG92 CECB 9790 31G4 090900, BIC: CECBBESF ЦКБ АД—клон Добрич

Печат: Печатница  
“Влади“ - В. Влаев, 

Каварна

Предпечат:  
Марин Цанов

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.

JEREMY? винаги нами-
рат начин да бъдат из-
ненадващи. С огромно 
внимание и високо ниво 
на отговорност превръщат 
инди-рока в България от 
ниша в популярна му-
зика. Два изключително 
успешни албума по-късно 
и една завършена глава от 
новата история на българ-
ския рокендрол, подписа-
на с тяхното име, групата 
е готова за предизвика-
телството – за да бъдеш 
разбран от всички и за 
да спечелиш сърцето на 
всички българи е нужно 
да пееш на майчиния ни 
език. На 15 декември, 
събота, с концерт-пре-
миера в столичния клуб 
Терминал 1 ще бъде пред-
ставен съвместния сингъл 
на JEREMY? и КИРИЛ МА-
РИЧКОВ – „Не си сам“.

JEREMY? не изневеряват 
на стила си – смисълът 
на текста, както повече-

то от тези на английски 
език, е дълбоко социа-
лен, бунт срещу „сега“, 
независимо дали е вътре 
в себе си, дали говориш 
на ближния си или гледаш 
към другите. Част от това 
социално послание е и 
приемствеността между 

поколенията, различните 
и различността като цяло. 
За това групата решава да 
потърси подкрепление и 
излиза с тежка артилерия 
– човекът, дал началото 
на рока в България, който 
е слушал и пеел песни 
на английски език преди 

всички – КИРИЛ МАРИЧ-
КОВ.

“JEREMY? си остава съ-
щото нещо. Не сме проме-
нили визията, идеите си 
и мечтите. Разбира се, че 
можем да правим песни 
с български текстове, но 
не и само защото някой 

ни казва, че трябва. От-
давна обаче, ни гложди 
въпросът за повече толе-
рантност и приемственост 
между хората в България. 
Искахме да го поставим 
ясно и решихме да напра-
вим дует, който да бъде на 
български език. Първият, 
за който се сетихме, е 
Кирил Маричков. Това, че 
той се съгласи да напра-
вим тази крачка заедно 
означава всичко за нас!” 
– казва Ерсин, певецът на 
JEREMY?.

През последните някол-
ко години Кирил Марич-
ков е част от супер-групата 
“Фондацията”, която се 
радва на изключителна 
любов от страна на пуб-
ликата. Никой не може 
да забрави великата, над 
50-годишна история на 
Щурците, в която Кирил 
Маричков е фронтмен, 
басист, певец и основен 
композитор. В списъка 

на създадените от него 
песни са хитове като „Рок 
в минало време“, „Вку-
сът на времето“, „Конни-
кът“, „Клетва“, „Вълше-
бен цвят“. Вероятно за 
повечето хора в България 
Щурците са „най-влиятел-
на българска рок-група на 
20 век“.

Както винаги, изборът 
на JEREMY? за следваща 
стъпка не е случаен и поч-
ти сигурно е, че най-нови-
ят им дует на български 
език ще ти хареса. “Не 
си сам” идва да ти каже 
буквално това, идва да 
достигне до всеки и да го 
събуди от вялата дрямка 
на ежедневната самота 
в мислите. Билетите за 
концерта на JEREMY? на 
15 декември, със специ-
алното участие на живо на 
Кирил Маричков, са вече 
в продажба в мрежата на 
Eventim.bg.

Ради ГЕОРГИЕВ

JEREMY? ИЗДАВАТ ПЕСЕН НА БЪЛГАРСКИ С ГОСТ КИРИЛ МАРИЧКОВ

На 26 декември хитовата рок група JЕREMY? – тръгнала да покорява европейските 
сцени от Каварна, ще изнесе заедно с ACCESS – също  музиканти от Каварна, кон-
церт в залата на читалище „Съгласие 1890“.

В заседателната зала на община Каварна се състоя 441-та в  страната среща 
на писателя-режисьор Нидал Алгафари с публика. Авторът представи книгите си 
„Боже, защо Господ лъже?“, „Аллах, милост нямаш ли?“, „Любиш ли ти Бога си!“ и 
„Орисани да избираме“, раздаде автографи на читатели.

Христо Боев, преводач от румънски 

РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ БАЛЧИК И КАВАРНА 
СПОРЕД РОМАНА „ЙОАНА“ НА АНТОН ХОЛБАН

Понеделник – 10 декември
18.00 ч. „Нефтяник“ Шабла 
– „Подлеза“ 
19.00 ч. „Криси Габи“ – ВИНС
20.00 ч. ФК „Каварна СОТ No 
limit“ – „Бомбичките“
Вторник – 11 декември
18.00 ч. „Нефтяник“ Шабла 
- ФК „Каварна СОТ No limit“
19.00 ч. „Св. Георги“ – „Ка-
лацерка“
„Стони 77“ – „Бомбичките“
Сряда – 12 декември
18.00 ч. „Подлеза“ - „Бом-

бичките“
19. 00 ч.  „Криси Габи“ – „Св. 
Георги“
20.00 ч. „Стони 77“ -  ФК 
„Каварна СОТ No limit“

Четвъртък – 13 декември
18.00 ч. ВИНС - „Калацерка“
19. 00 ч. ФК „Каварна СОТ 
No limit“ - „Подлеза“
20.00 ч. „Стони 77“ - „Неф-
тяник“ Шабла
Петък – 14 декември
17. 00 ч. „Св. Георги“ – ВИНС

18. 00 ч. „Бомбичките“ - 
„Нефтяник“ Шабла
19. 00 ч. „Калацерка“ - „Кри-
си Габи“
20.00 ч. „Стони 77“ - „Под-
леза“

Събота – 15 декември
18. 00 ч. ПЪРВИ ПОЛУФИ-
НАЛ
19. 00 ч. ВТОРИ ПОЛУФИНАЛ
Неделя – 16 декември
18.00 ч. ФИНАЛ – 3-4 МЯСТО
19.00 ч. ФИНАЛ – 1-2 МЯСТО

ПРОГРАМА НА СРЕЩИТЕ НА КОЛЕДНИЯ
 ТУРНИР ПО ФУТБОЛ „КАВАРНА 2018“

„Калиакра“ загуби с 4:2  
от „Ботев“ при гостуването 
си в Нови Пазар в отло-
жения, последен, есенен 
кръг от първенството на 
Североизточната трета 
футболна лига. Тимът от 
Каварна започна добре 
двубоя и чрез Мартин 
Михайлов поведе в ре-
зултата. След центриране 
и неуспешна намеса на 
вратаря ни домакините 
изравниха, но Ани Петков 
отново изведе гостите с 
гол преднина – 1:2. Три 
минути преди почивката 
„Ботев“ обаче изравни и 
дори поведе за 3:2. През 
второто полувреме отбо-
рът на новопазарци вла-

дееше вече изцяло играта 
и увеличи на крайното 4:2. 
След този кръг „Калиакра“ 
ще зимува на 10-то място 
в есенното класиране с 

пасив от 3 победи, четири 
равни мача и седем загу-
би и отрицателна голова 
разлика 17:26.

Факел

Станаха известни име-
ната на състезателите от 
община Каварна, които 
участват в надпреварата 
за „Спортист на година-
та – Каварна 2018“. Но-
минираните по-долу 18 
спортисти са предложе-
ни от спортните клубове 
в Каварна. Всеки клуб е 
имал възможността да 
номинира до трима свои 
състезатели. Жури ще ги 
разгледа  и ще определи 
призовата десетка. Офи-
циалната церемонията 
по награждаването ще се 
проведе на 17 декември 
от 17.30 часа в Pizza & 
Dinner “Morelli”. 

1. Атанас Атанасов – 
Спортен клуб по кора-

бомоделизъм „Вимпел“.
2. Георги Попов – Спор-

тен клуб по хандбал „Ка-
лиакра“.

3. Грациела Йорданова 
– Клуб по бойни спорто-
ве „Калиакра“.

4. Дилек Серветова – 
Спортен клуб „Ринг“.

5. Донна Димитрова – 
Клуб по бойни спортове 
„Калиакра“.

6. Едже Демирова – 
Спортен клуб „Ринг“.

7. Женя Янева – Клуб 
по бойни спортове „Ка-
лиакра“.

8. Иво Чернев– Спор-
тен клуб по корабомоде-
лизъм „Вимпел“.

9. Ивайло Димов – Фут-
болен клуб „Калиакра“.

10. Иван Енчев – Тенис 
клуб „Каварна“.

11. Кристиян Демиров 
– Спортен клуб „Ринг“.

12. Кристиян Каров – 
Спортен клуб по хандбал 
„Калиакра“.

13. Николай Борисов 
– Тенис клуб „Каварна“.

14. Николай Петров 
– Футболен клуб „Кали-
акра“.

15. Руслан Великов – 
Спортен клуб по хандбал 
„Калиакра“.

16. Сава Караянев – Те-
нис клуб „Каварна“.

17. Самуил Иванов– 
Спортен клуб по кора-
бомоделизъм „Вимпел“.

18. Стефан Николов – 
Футболен клуб „Калиакра“.

Номинации

ИЗБИРАТ „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА – КАВАРНА 2018“

Благотворителна продажба под наслов „Да помогнем 
на деца в нужда“ организира ОУ „Йордан Йовков“ в наве-
черието на Коледа. Със средствата от продажбата на 
коледни украшения и играчки ще бъдат подпомогнати 
социално слаби ученици, за да има по време на праз-
ниците повече радост, светлина и топлота в семей-
ствата им.

ЗАГУБА В НОВИ ПАЗАР


