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гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26

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.

АДРЕС - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
0570/8 55 11, 0889 870 383
гр. Каварна, ул. Г. Кирков 1

Отец Василий Селе-
мет отслужи празнична 
литургия и хвърли хрис-
товото разпятие, а осем 

смелчаци се престрашиха 
тази година да се хвърлят 
в студените морски води. 

Андриян Сократев, 
който пръв се добра 
до кръста и го извади е 
от село Българево. Той  

участва в традиционния 
ритуал за трета година, 
а през 2016 г. хваща за 
пръв път Светия кръст.

„Пожелавам на всички 
да са живи и здрави, и да 
има все повече хора да 
скачат за кръста. Посве-
щавам това на всички.“, 
каза победителят Андри-
ян Сократев.

Всички участници в 
ритуала по спасяването 
на кръста получиха пода-
ръци от община Каварна, 
а първенецът бе награ-
ден от заместник-кмета 
Митко Недев с парична и 
предметна награда.

ВОЕНЕН ИЗВАДИ БО-
ГОЯВЛЕНСКИЯ КРЪСТ 
КРАЙ ШАБЛА

37-годишният Атанас 
Атанасов скача за кръста 
на Богоявление за пета 

година и го спасява за 
трети път.
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Осем смелчаци скочиха в ледените морски води

Великият Богоявленски водосвет с хвърляне на Светия кръст във водата за здраве, 
на Йордановден, събра на морския бряг стотици жители на община Каварна „За много е лето Госпо-

дне -2019. В дни сме на 
големи първи януарски 
празници. През първия 
ден от годината почита-
ме паметта на Св. Васи-
лий Велики. На 6 януари 
е Богоявление. Традиция 
е тържеството да започ-
не с празнична литургия, 
богослужба. 

На имениците да им по-
желаем с вяра и упование, 
и молитва към светии, 
чиито имена носят, да 
познават техния пример и 
живот, и с усилие да бъдат 
достойни. След Йорда-
новден идва Ивановден. 
Да честитим! Мир, радост, 
приемственост на поко-
ленията, всичко което 
изпълва със смисъл нашия 
земен живот.” 

От дълги години мест-
ната църква извършва 
ритуално хвърляне на 
кръста в морето край 
Каварна. „Освен кавар-
ненци, участвали в го-
дините и добричлии и 
варналии, и даже и от 

по - далече. Надявам 
се тази традиция още 
повече като морски град 
да пребъде”. 

На 6 януари, с празника 
Йордановден, право-
славната църква отбеляз-
ва кръщението на Исус 
Христос от Йоан Кръсти-
тел, което се извършва в 
река Йордан. По време 
на ритуала небето се 
„отваря“ и Светият дух 
слиза върху Христос във 
вид на гълъб. Ясен глас се 
разнася от небето: „Този 
е Моят възлюбен Син, в 
Когото е Моето благово-
ление“. 

Двоен ръст на туристи-
те за последните 3 годи-
ни, отчитат от Община 
Каварна. Едновременно 
с това се удължава и 
престоят на летовниците. 
Черноморският град и 
курортните селища при-
вличат все повече млади 

семейства с деца, заради 
спокойната обстановка.

„За поредна година 
резултатите от туристи-
ческия сезон са наша 
гордост“, заяви кметът 
на община Каварна Нина 
Ставрева. Развитието на 
сектора е основен прио-

ритет, обявен в началото 
на мандата на местното 
самоуправление, при-
помни тя и добави, че 
последователната рабо-
та в тази насока през по-
следните 3 години дава 
своите резултати. 
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АГ- отделението раз-
полага с добро оборуд-
ване, но има дефицит 
на кадри – недостиг, от 
който хронично страдат 
здравните заведения в 
цялата страна

Момиченца са и двете 
бебета, които се родиха 
в последните часове  на 
отминалата година и в 
първите на новата в Аку-
шеро-гинекологичното 
отделение на МБАЛ - 
Каварна. 

Първото бебе за 2019 
година  се появи на бял 
свят в 10.05 часа на 4-ти 
януари и вече носи гор-
дото име Десислава. 
Детето е първа рожба 
на 16-годишната майка 
Елка Борисова. То тежи  
2,330 кг., родено е по ес-
тествен път под грижите 
на д-р Жеко Чалъков 
и акушер Алиева. „В 

добро състояние са май-
ката и детето”, съобщи 
акушер-гинекологът д-р 
Веселина Георгиева. 

През 2018 година в 
АГ- отделението са из-
вършени 27 раждания, 
при които момчетата 
са 12, а момичетата 
-15. През 2017 година  
проплакалите бебета 
в общинската болница  
са 25, а през 2016 годи-
на родените там деца 
са 44. 

Н а в ръ х  Кол ед а  в 
00,30 часа проплака по-
следното за отиващата 
си 2018 година бебе 
в АГ- отделението на 
МБАЛ-Каварна. Детето 
е момиченце и е родено 
3,400 кг. , при екип д-р 
Георгиева и акушер Али-
ева. Майката е Дияна  
Райкова на 16 години от 
морското градче.

„През последните две 
години тенденцията 
е към занижаване на 
раждаемостта“, с тъга 
споделя гинекологът. 
„Работим с много ре-
дуциран персонал. В 
отделението лекарите 
са двама. От началото 
на годината, след пен-
сионирането на  ко-
леги и напускането на 
по-млади кадри, в от-
делението работят три 
акушерки”. 

Капацитетът на секто-
ра е 10 болнични легла. 
По думите на лекаря, 
оборудването е добро, 
проблемът е в недос-
тига на акушерки. „Ние 
работим, не сме върна-
ли пациенти и всички 
са обслужени,  въпреки 
трудностите”, добавя 
д-р Георгиева.  

Антоанета Андонова 

На бюст-паметника в 
Градската градина бяха 
положени венци и цве-
тя от представители на 
Община Каварна, Об-
щинския съвет, Истори-
ческия музей, училища, 
политически партии и 
родолюбиви българи.

Каварненци отново по-
четоха един от най-свет-
лите българи, духовен 
връх в епохата на нацио-
налното ни възраждане 
и символ на национално 

обединение и достойн-
ство – Христо Ботев. Сло-
во за великия българин 
произнесе директорът 
на Историческия музей 
Пенко Георгиев.

Христо Ботев е роден 
на 6 януари 1848 година 
в будното балканско 
градче Калофер, в се-
мейството на даскал Бо-
тьо Петков и Иванка Бо-
тева. Знаменитият бъл-
гарски поет и публицист,
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Андриян Сократев

Новогодишен благослов на Отец Василий:

МИР, РАДОСТ, 
ПРИЕМСТВЕНОСТ 
НА ПОКОЛЕНИЯТА!

КАВАРНА ОТБЕЛЯЗА 171 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛИКИЯ 
РЕВОЛЮЦИОНЕР, ОБЩЕСТВЕНИК И ПУБЛИЦИСТ ХРИСТО БОТЕВ 

Туризмът – гордостта на Каварна за 2018 година

ОБЩИНА КАВАРНА ПРЕИЗПЪЛНИ ПРИХОДИТЕ СИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Нина Ставрева, кмет на 
община Каварна

22-ГОДИШЕН ПОЖАРНИКАР ХВАНА БОГОЯВЛЕНСКИЯ 
КРЪСТ В КАВАРНА ЗА ТРЕТИ ПЪТ



БЛАГОТВОРИТЕЛНА 
ИНИЦИАТИВА НАБИРА 
СРЕДСТВА ЗА МЕДИЦИНСКА 
АПАРАТУРА ЗА НОВОРОДЕНИ
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- Г-н Йорданов, каква 
е целта на тази иници-
атива?

- Сърцето беше мон-
тирано през декември 
пред сградата на чита-
лището по инициатива 
на Община Каварна. 
Само за една седмица 
металното сърце беше 
напълнено с пластмасо-
ви капачки. Този месец 
предстои да се монти-
рат още три метални 
сърца: в градския парк, 
в парка до стадиона и в 
парка зад лятното кино. 
За сега дори се очерта-
ва ние да сме първата 
община в България, 
която има толкова мно-
го монтирани метал-
ни сърца. Събраните 
пластмасови капачки 
ще бъдат предадени 
на 13 април на Благот-
ворителна кампания 
„Аз вярвам и помагам“, 
които ще бъдат рецик-
лирани, а със събраните 
парични средства ще 
бъде закупена меди-
цинска апаратура за 
новородени бебета. 

През миналата 2018-та 
година община Каварна 
с активната помощ на 
гражданите събра 311 
кг. пластмасови капач-
ки, които също подпо-
могнаха благотворител-
ната кампания.

-  К а к в и  хо р а  с е 
включват в инициати-
вата?

- Доста хора събират 
пластмасови капачки. 
Училищата и детските 
градини се включиха 
доста активно, пенси-
онерският клуб и много 
граждани на Каварна. 
Ние в общината също 
се включихме в напъл-
ването на металното 
сърце.

- Община Каварна 
ще продължи ли и в 
бъдеще да се включ-
ва в благотворителни 
кампании, като тази?

- Да, разбира се. Иска-
ме да поддържаме тази 
социална политика и в 
бъдеще. Дори сме отво-
рени към нови предло-
жения от гражданите.

Жанета Недкова

Инсталация за събиране на пластмасови 
капачки във формата на пулсиращо сърце 
беше монтирана пред сградата на читалище 
„Съгласие -1890“, в навечерието на Коледа. 
Повече за целта на инициативата и за очак-
ваните резултати от нея разказва в интервю 
за читателите на в. „Факел” зам.-кметът на 
Община Каварна Йордан Йорданов:

Съобщение до Хюля Йозтюрк
Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Ад-

министративнопроцесуалния кодекс, във връзка с  
чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от 
Закона за устройството на територията, съобщава 
на Хюля Йозтюрк, в качеството и на заинтересовано 
лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник 
на Удае Яшарова Османова, наследник на Айше Юсу-
фова Булатова, наследник на Юсуф Небиев Булатов 
- собственик на имот с идентификатор 72693.18.5 по 
КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, 
че е одобрен на 27.11.2018 г. инвестиционен проект и 
е издадено Разрешение за строеж № 78/27.11.2018 г. от 
главния архитект на община Каварна за обект ,,Кухня 
за готови ястия“ в имот с идентификатор 72693.18.21 
по КККР на с. Топола, общ. Каварна, и е издадена За-
повед № 794/27.11.2018 г. за одобряване на проект за 
Подробен устройствен плана – план за застрояване за 
имот с идентификатор 72693.18.5 по КККР на с. Топола, 
общ. Каварна, предвиждащ промяна на отреждането на 
имота от ,,Бензиностанция, мотел и обслужване“ в ,,Об-
ществено обслужване“, с конкретно предназначение - 
,,Търговски обект и кухня за готови ястия“, като части 
от комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Разрешението за строеж заедно с одобрения инвес-
тиционен проект могат да бъдат обжалвани по реда 
на чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, а заповедта за одобряване на 
подробния устройствен план може да бъде обжалвана 
по реда на чл. 215 от ЗУТ в четиринадесет дневен ред 
от получаване на настоящото съобщение.

Съобщение до Магатай Аръкан
Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Адми-

нистративнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, 
ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за 
устройството на територията, съобщава на Магатай 
Аръкан, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 
131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Недрет Аръ-
кан, наследник на Осман Юсуфов Булатов, наследник 
на Юсуф Небиев Булатов - собственик на имот с иден-
тификатор 72693.18.5 по КККР на с. Топола, община 
Каварна, област Добрич, че е одобрен на 27.11.2018 
г. инвестиционен проект и е издадено Разрешение за 
строеж № 78/27.11.2018 г. от главния архитект на об-
щина Каварна за обект ,,Кухня за готови ястия“ в имот с 
идентификатор 72693.18.21 по КККР на с. Топола, общ. 
Каварна, и е издадена Заповед № 794/27.11.2018 г. за 
одобряване на проект за Подробен устройствен плана – 
план за застрояване за имот с идентификатор 72693.18.5 
по КККР на с. Топола, общ. Каварна, предвиждащ 
промяна на отреждането на имота от ,,Бензиностанция, 
мотел и обслужване“ в ,,Обществено обслужване“, с 
конкретно предназначение - ,,Търговски обект и кухня 
за готови ястия“, като части от комплексен проект за 
инвестиционна инициатива.

Разрешението за строеж заедно с одобрения инвес-
тиционен проект могат да бъдат обжалвани по реда 
на чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, а заповедта за одобряване на 
подробния устройствен план може да бъде обжалвана 
по реда на чл. 215 от ЗУТ в четиринадесет дневен ред 
от получаване на настоящото съобщение.

Съобщение до Юмет Ерол Йозтюрк
Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Адми-

нистративнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 
150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона 
за устройството на територията, съобщава на Юмет 
Ерол Йозтюрк, в качеството му на заинтересовано 
лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник 
на Удае Яшарова Османова, наследник на Айше Юсу-
фова Булатова, наследник на Юсуф Небиев Булатов 
- собственик на имот с идентификатор 72693.18.5 по 
КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, 
че е одобрен на 27.11.2018 г. инвестиционен проект и 
е издадено Разрешение за строеж № 78/27.11.2018 г. от 
главния архитект на община Каварна за обект ,,Кухня 
за готови ястия“ в имот с идентификатор 72693.18.21 
по КККР на с. Топола, общ. Каварна, и е издадена За-
повед № 794/27.11.2018 г. за одобряване на проект за 
Подробен устройствен плана – план за застрояване за 
имот с идентификатор 72693.18.5 по КККР на с. Топола, 
общ. Каварна, предвиждащ промяна на отреждането на 
имота от ,,Бензиностанция, мотел и обслужване“ в ,,Об-
ществено обслужване“, с конкретно предназначение - 
,,Търговски обект и кухня за готови ястия“, като части 
от комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Разрешението за строеж заедно с одобрения инвес-
тиционен проект могат да бъдат обжалвани по реда 
на чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, а заповедта за одобряване на 
подробния устройствен план може да бъде обжалвана 
по реда на чл. 215 от ЗУТ в четиринадесет дневен ред 
от получаване на настоящото съобщение.

Съобщение до Чагръ Аръкан
Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Адми-

нистративнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, 
ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за 
устройството на територията, съобщава на Чагръ Аръ-
кан, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, 
ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Недрет Аръкан, 
наследник на Осман Юсуфов Булатов, наследник на 
Юсуф Небиев Булатов - собственик на имот с иден-
тификатор 72693.18.5 по КККР на с. Топола, община 
Каварна, област Добрич, че е одобрен на 27.11.2018 
г. инвестиционен проект и е издадено Разрешение за 
строеж № 78/27.11.2018 г. от главния архитект на об-
щина Каварна за обект ,,Кухня за готови ястия“ в имот с 
идентификатор 72693.18.21 по КККР на с. Топола, общ. 
Каварна, и е издадена Заповед № 794/27.11.2018 г. за 
одобряване на проект за Подробен устройствен плана – 
план за застрояване за имот с идентификатор 72693.18.5 
по КККР на с. Топола, общ. Каварна, предвиждащ 
промяна на отреждането на имота от ,,Бензиностанция, 
мотел и обслужване“ в ,,Обществено обслужване“, с 
конкретно предназначение - ,,Търговски обект и кухня 
за готови ястия“, като части от комплексен проект за 
инвестиционна инициатива.

Разрешението за строеж заедно с одобрения инвес-
тиционен проект могат да бъдат обжалвани по реда 
на чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, а заповедта за одобряване на 
подробния устройствен план може да бъде обжалвана 
по реда на чл. 215 от ЗУТ в четиринадесет дневен ред 
от получаване на настоящото съобщение.

ОБЩИНА КАВАРНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128, АЛ. 1 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА,
че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образо-
вания, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец Р104 до НР 6000 куб.м, об-
щина Каварна, област Добрич, със следните засегнати имоти в землището на гр. Каварна: 

- 35064.12.98 (с начин на трайно ползване - път I-ви клас)- държавна публична собственост; 
- 35064.20.26 (с начин на трайно ползване – полски път)- общинска собственост;
- 35064.20.129 (с начин на трайно ползване - път I-ви клас)- държавна собственост; 
- 35064.30.2 (с начин на трайно ползване - нива) - общинска собственост;
- 35064.30.29 (с начин на трайно ползване – полски път)- общинска собственост;
- 35064.30.159 (с начин на трайно ползване - пасища) - общинска собственост;
- 35064.30.160 (с начин на трайно ползване – недървопроизводителни горски площи)- държавна собственост;
- 35064.37.74(с начин на трайно ползване – улични кръстовища)- държавна собственост;
- 35064.111.473 (с начин на трайно ползване – полски път)- общинска собственост; 
- 35064.112.18 (с начин на трайно ползване – полски път) - общинска собственост; 
- 35064.112.54 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения)- частна собственост;
- 35064.112.55 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения)- частна собственост;
- 35064.112.56 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения)- частна собственост;
- 35064.112.57 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения)- частна собственост;
- 35064.112.58 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения)- частна собственост;
- 35064.112.59 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения)- частна собственост;
- 35064.112.127 (с начин на трайно ползване – изоставени орни земи)- общинска собственост;
- 35064.112.128 (с начин на трайно ползване – територии на водостопански, хидромелиоративни съоръже-
ния)- общинска собственост.

Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и инвестиции” при Община 
Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията в едноме-
сечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се 
запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения 
и възражения до Общинска администрация Каварна. 

СЪОБЩЕНИЕТО Е ОБНАРОДВАНО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 105 ОТ 18.12.2018 Г.

Съобщение от отдел „УТИ“
Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съ-

общава, че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за линеен обект на техниче-

ската инфраструктура извън границите на населени-
те места и селищните образования, представляващ 

външен водопровод от тръбен кладенец Р110 до НР 6000 
куб.м, община Каварна, област Добрич, със следните 

засегнати имоти: 
- в землище град Каварна: 35064.12.98 (с начин на трайно 

ползване - път I-ви клас)- държавна собственост; 35064.16.101 
(с начин на трайно ползване – пасища и мери)- общинска 
собственост; 35064.16.107 (с начин на трайно ползване - 
полски път)- общинска собственост; 35064.111.473 (с начин 
на трайно ползване- полски път)- общинска собственост; 
35064.112.128 (с начин на трайно ползване- територии на 
водостопански, хидромелиоративни съоръжения)- общинска 
собственост.

- в землище с. Селце, общ. Каварна:  66113.26.1 (с начин на 
трайно ползване- нива)- частна собственост; 66113.27.86 (с на-
чин на трайно ползване- полски път)- общинска собственост.

Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и 
инвестиции” при Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 
5 от Закона за устройство на територията в едномесечен срок 
от обнародването в ,,Държавен вестник”, заинтересованите 
лица могат да се запознаят с него, като при необходимост мо-
гат да направят писмени искания, предложения и възражения 
до Общинска администрация Каварна. 

СЪОБЩЕНИЕТО Е ОБНАРОДВАНО В ДЪРЖАВЕН 
ВЕСТНИК БР. 105 ОТ 18.12.2018 Г.

Фирмата, която ще осъ-
ществява зимното под-
държане на общинската 
пътна мрежа и улиците в 
града, е избрана. В мо-
мента тече срокът за об-
жалване от кандидатите, 
които не са допуснати до 
участие в обществената 
поръчка, съобщи за в. 
„Факел”, зам.- кметът на 
община Каварна Йордан 
Йорданов.

И з п ъ л н е н и е т о  п о 
процедурата е за сезон 
2018/2019, а стойността 
на възложената услуга 
е 200 000 лв. Част от 
средствата - 30 000 лв. 
са от общинската хазна,  
а останалите са целева 
субсидия от републи-
канския бюджет. „По 

първата обособена по-
зиция, за поддържане 
на улици в град Каварна, 
има избран изпълни-
тел. Втората позиция, 

за зимно поддържане 
на общинската пътна 
мрежа, е прекратена и 
ще бъде възложена ди-
ректно на фирмата, която 

ще подпише договор по 
първата”, уточни зам.- 
кметът Йорданов. 

В конкурса участваха 
две частни фирми от 

града, като избраният 
изпълнител е “Ей Би Си 
Уинд Фарм”. Фирмата 
е декларирала, че отго-
варя на минималните 
изисквания, които са по-
дадени от общината. За 
зимното поддържане на 
общинската пътна мрежа 
ще се грижат 13 маши-
ни – багери, трактори с 
гребла, товарни камиони 
и опесъчители. Фирмата 
е представила и догово-
ри за подизпълнители.  
14-дневен е срокът за 
обжалване, който изти-
ча на 16-ти януари.  При 
липса на такова от страна 
на другия участник, дого-
ворът ще бъде подписан 
и ще влезе в сила.

Антоанета Андонова

ОБЩИНА КАВАРНА ИЗБРА ФИРМА ЗА ЗИМНО 
ПОДДЪРЖАНЕ В момента тече срокът за обжалване  

на резултатите от конкурса

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 28.01.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна  на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 за отдаване под наем на земеделска земя от 
ОПФ в землището на с.Селце, общ.Каварна за 
срок от три стопански години - 2018г./2019г., 
2019г./2020г. и  2020г./ 2021г. до прибиране на 
реколтата.

Обект на търга е поземлен имот с идентификатор 
66113.28.10 (шест, шест, едно, едно, три, точка, две, 
осем, точка, едно, нула) по КККР на с. Селце, общ.
Каварна, с площ от 7,806 дка (седем декара осем-
стотин и шест квадратни метра), трайно предназна-
чение на територията: земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, трета категория, при граници и 
съседи: 66113.28.70, 66113.28.6, 66113.13.1, актуван 
с АЧОС №2703 от 27.09.2018г., вписан акт №159, т. VI, 
вх.р.№1965 от  27.09.2018г. в СВ Каварна.

Началната тръжна цена на обекта на търга е 
546,42лв. без ДДС на година.

Тръжните документи се закупуват от касата на 
общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  
на 21.01.2019год., като цената на един комплект е 
10.00 лв. 

Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа 
на 24.01.2019г. в деловодството на община Каварна, 
ул.”Добротица” № 26.

Депозитна вноска, представляваща 10% от начал-
ната тръжна цена, в размер на 54,64лв. се внася на 
касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или 
по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, 
BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 
СЕСВВGSF до  17.00 часа  на  23.01.2019 год.  

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.

3. Декларация, че участникът е запознат с условия-
та на търга, извършил е оглед на обекта и го приема 
във вида съществуващ към момента на огледа и е 
съгласен с клаузите на договора.

4. Декларация, че участникът няма непогасени 
задължения към отдел „МДТ” при община Каварна, 
общината, Държавен фонд земеделие, Държавен 
поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи 
по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът 
няма не погасени задължения към държавата.  

6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че 
кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

Обявата де се публикува във  вестник “Факел”, 
ДТ  и на сайта на Община Каварна на 09.01.2019 г 



ДВАМА МЛАДЕЖИ СА ОСЪДЕНИ НА 
ПОРИЦАНИЕ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ДРОГА

НОВО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ПРАСЕТАТА, 
ЗАРАДИ ПОРЕДЕН СЛУЧАЙ НА 
АФРИКАНСКА ЧУМА В СИЛИСТРЕНСКО
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261 семейства от об-
щина Каварна получиха 
целева помощ за отопле-
ние, съобщават от  ди-
рекция „Социално под-
помагане”- Каварна. От 
тях 145 домакинства са 
получили твърдо гориво 
в натура, на 71 са изпла-
тени пари за отопление 
на твърдо гориво, 40 ще 
се отопляват с електро-

енергия, а 5 с природен 
газ. 

Общо 317 заявления- 
декларации за отпускане 
на целева помощ за но-
вия отоплителен сезон 
2018-2019 година са по-
стъпили в социалната ди-
рекция, заповеди за отказ 
са получили 56 човека. 

Средствата се отпускат 
за период от 5 месеца. 

Право на целева помощ  
за отопление имат лица-
та и семействата, чийто 
средномесечен доход за 
предходните 6 месеца 
преди този, на подаване 
на заявлението, е по-ни-
сък или равен на дифе-
ренцирания минима-
лен доход за отопление. 
Какво означава това? 
Диференцираният ми-

нимален доход е коефи-
циент, който се използва 
при отпускането на някои 
социални помощи, вклю-
чително и за отопление. 
Основа за определяне 
на диференцирания ми-
нимален доход е гаран-
тираният минимален 
доход, чийто месечен 
размер се определя от 
Министерския съвет. В 

момента той е 75лв. За 
настоящия отоплителен 
сезон месечният размер 
е 74,83 лева, а за пълният 
период на подпомагане 
е общо 374,15 лева. С 
решение на Министер-
ски съвет от 22.11.2018 
година са изплатени до-
пълнително 100 лева, 
към общата сума за ото-
плителния сезон. 

Продължение от 1 стр.
„Имаше достойна кон-

куренция от по-млади 
момчета, но опитът не 
им достигна“, сподели 
Атанас.

Той допълни, че водата 
е била по-топла от въз-
духа и е нямал никакви 
проблеми със студа.

Атанас Атанасов поже-
лава на всички здраве и 
късмет.

18-ГОДИШЕН ЛЕКО-
АТЛЕТ СЕ ПРЕБОРИ ЗА 
КРЪСТА В БАЛЧИК

На църковния празник 
смелостта да скочат за 
кръста имаха общо 14 
мъже.

Живко Господинов от 
Балчик стигна първи до 
Богоявленския кръст в 
Белия град. Роденият 
през 2000 година млад 
мъж е спортист на СКЛА 
„Черно море 2005“ и ска-
ча за пета година в студе-
ните януарски води.

Факел

Продължение от 1 стр.
Основен показател в 

тази насока е събраният 
туристически данък, кой-
то към края на октомври 
вече бележи преизпъл-
нение с 2 000 лв. при 
планирани 170 000. През 
2015 година в общината 
са реализирани 122 000 
нощувки на туристи, като 
от началото на  2018-та 
досега те са 272 000.  
Броят на летовниците 
пък е нараснал от 24 000 
на 58 000. Средният им 
престой се увеличава от 
един уикенд до седмица. 

По традиция, най-го-
лям е броят на българ-
ските туристи, избрали 
като дестинация община 
Каварна. От чуждестран-
ните доминират гостите 
от Румъния и Русия, за-
връщат се летовниците 
от Полша, Чехия, Герма-
ния и Скандинавските 

държави. Природните 
дадености, спокойствие-
то, вкусната храна правят 
общината желано място 
за почивка на млади се-
мейства с деца.

Припомняме, че в на-
чалото на сезона общин-
ски съветници предизви-
каха масирани провер-
ки, заради строителните 
дейности на морския 
площад. Такава беше 
извършена и лично от 
министъра на туризма 
Николина Ангелкова. Ня-
колко са проверките и на 
Регионалната дирекция 
за национален строите-
лен контрол, във връзка 
с издадената от кмета 
заповед за неотложни 
аварийно-ремонтни дей-
ности на изграждаща-
та се там канализация. 
Последната планова 
инспекция е в средата 
на декември, м.г., като 

резултатите от всички 
проверки са еднакви: 
Община Каварна работи, 
спазвайки действащата 
нормативна уредба, без 
никакви нарушения.

По думите на Ставре-
ва, ръстът на туристите 
се дължи на усилията 
за трансформация на 
морския плаж, където 
допреди 3 години няма-
ше вода, както и на бога-
тия спортен и културен 
календар на общината. 
„Промененият облик на 
морска зона и площадът 
на плажа зададе евро-
пейска визия на тази част 
от града“, подчертава 
кметът и заявява, че по-
тенциалът на общината 
в сектор туризъм може 
и ще се развива още, за 
да се върне Каварна в 
списъка на желаните ту-
ристически дестинации.

Надежда Карапанчева

Продължение от 1 стр.
революционер и пла-
менен патриот, заги-

нал за родината си, се 
превърна в символ на 
свободата за своето и 

поколенията след него. 
Ботев е една от безспор-
ните фигури в българска-

та история, гордост за 
всеки българин.

Факел

261 СЕМЕЙСТВА ОТ ОБЩИНА КАВАРНА 
ПОЛУЧИХА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Областният управител 
Красимир Кирилов сви-
ка заседание на Област-
ната епизоотична коми-
сия по повод нов случай 
на заболяването „Афри-
канска чума по свине-
те“, на територията на 
област Силистра. Секре-
тарят на епизоотичната 
комисия и ръководител 
на Областната дирек-
ция по безопасност на 
храните - Добрич, д-р 
Борислав Каменов за-
позна присъстващите с 
актуалното състояние 
по разпространение на 
вируса. Той сподели, че 
досега има регистрира-
ни 5 огнища на заболя-
ването в Североизточна 
България, като основ-
ните носители на зараз-
ната болест са дивите 
прасета. Д-р Каменов 
коментира, че добрата 
работа на институциите 
и предприемането на 
мерки, както и сери-
озното отношение на 
бизнеса, дават резултат, 
защото от изпратените 
от областта до момента 
480 проби, след реги-
стрирания случай на 
заболяването при диви 
прасета в местността 
„Зеленка“, всички ре-
зултати са отрицателни. 
За пореден път д-р Ка-
менов акцентира върху 
мерките, които трябва 
да спазват ловците, като 
добави, че резултатите 
от пробите могат да се 
видят на сайта на БАБХ 

на третия ден след тях-
ното изпращане в лабо-
ратория в София.

Заради поредния ре-
гистриран случай на 
заразата в силистрен-
ско, отново има насе-
лени места в област 
Добрич, които попадат 
в 20-километровите ин-
фектирана и буферна 
зони на територията 
на общините Крушари, 
Тервел, Генерал Тошево 
и Добричка. Областната 
епизоотична комисия 
реши да бъде извърше-
но отново преброяване 
на домашните прасета 
в т. нар. задни дворове.

Д-р Каменов инфор-
мира, че освен досега 
съществуващите сто-
пански обекти, има нов 
– разградска фирма от-
глежда 1300 прасета в 
свинекомплекса в ка-
варненското село Сеп-
темврийци. По думите 
му, бизнесът стриктно 
спазва мерките за би-
осигурност в обектите. 
В Румъния по последни 
данни, споделени от ве-
теринарните власти на 
северната ни съседка, 
в периода от 26 до 30 
декември м.г. са възник-
нали 32 нови огнища на 
заболяването, каза още 
директорът на ОДБХ и 
добави, че се наблюда-
вало и възобновяване 
на стари такива на те-
риторията на окръзите 
Тулча и Констанца.

Факел

За първите работни 
дни на новата година в 
бюрото за комплексно 
обслужване в Областна 
администрация Добрич 
постъпиха 6 заявления за 
заверка с апостил на над 
10 документа, издадени 
от кметове и общински 
администрации. Това е 
най-новата услуга, която 
се предлага в бюро „Ком-
плексно обслужване“ в 
Областна администра-
ция Добрич, след като 
бе направена промяна в 
Закон за ратифициране 
на Конвенцията за пре-
махване на изискването 

за легализация на чуждес-
транни публични актове, 
според която „Република 
България заявява, че оп-
равомощени да издават 
удостоверението по чл. 
3, ал. 1 от Конвенцията са 
следните органи:

• Министерството на 
правосъдието - за актове на 
съдилищата и нотариусите;

• Националният център 
за информация и доку-
ментация - за образова-
телни и удостоверител-
ни документи, издавани 
от висшите училища, от 
институциите в система-
та на предучилищното, 

училищното и професио-
налното образование и 
обучение и от Министер-
ството на образованието и 
науката и неговите звена;

• Областните админи-
страции - за документи, 
издавани от кметовете 
и общинските админи-
страции;

• Министерството на 
външните работи - за 
всички останали актове.

Промените целят да на-
малят административната 
тежест и да се облекчат 
потребителите на услуга-
та, съобщават от област-
ната администрация.

19-годишният Николай 
Илиянов Георгиев, кой-
то живее в Каварна, на 
ул.“Бузлуджа“ 10 и него-
вият съгражданин Калин 
Красимиров Великов, на 
17 години, живеещ на 
ул. „Царевец“ 11, полу-
чиха административно 
наказание „Обществено 
порицание“ чрез Об-
щинския седмичен вест-
ник „Факел“ от Районен 
съд – Каварна, на 3-ти 
декември 2018 година. 
Младежите са признати 
за виновни в това, че на 
28-ми октомври 2017 
година, без надлежно 
разрешително, според 

закона за контрол върху 
наркотичните вещества, 
са държали 3 пакетчета 
марихуана с общо тегло 
3,68 грама. Дрогата е 
била предназначена за 
лична употреба. Това 
се установява в хода на 
делото, съобщават от 
Районна прокуратура 
– Каварна. Съдът счита, 
че наказанието, което е 
определил е целесъо-
бразно и достатъчно, за 
да окаже възпитателно 
въздействие върху мла-
дежите, но при повторно 
подобно нарушение ги 
грози наказателна отго-
ворност. 

ЗАВЕРКА С АПОСТИЛ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ КМЕТОВЕ И 
ОБЩИНИ СЕ ИЗВЪРШВА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ

22-ГОДИШЕН ПОЖАРНИКАР ХВАНА 
БОГОЯВЛЕНСКИЯ КРЪСТ В КАВАРНА ЗА ТРЕТИ ПЪТ

КАВАРНА ОТБЕЛЯЗА 171 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛИКИЯ 
РЕВОЛЮЦИОНЕР, ОБЩЕСТВЕНИК И ПУБЛИЦИСТ ХРИСТО БОТЕВ 

Туризмът – гордостта на Каварна за 2018 година

ОБЩИНА КАВАРНА ПРЕИЗПЪЛНИ 
ПРИХОДИТЕ СИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Нов промишлен обект има в региона, съоб-
щават от Областна администрация - Добрич. 
Разградска фирма отглежда 1300 прасета 
в свинекомплекса в каварненското село Сеп-
темврийци.

Услугата се предоставя от 1 януари 2019 г. и вече има 
постъпили 6 заявления за заверяване на над 10 документа
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Обявление за издадена
ЗАПОВЕД № 830/06.12.2018 Г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона 
за устройството на територията обявява, че е издадена  
Заповед № 830/06.12.2018 г. на кмета на община Каварна, 
с която се разрешава изработването на проект за изме-
нение на подробен устройствен план – план за регулация 
(ПУП-ПР), в частта за УПИ V-1539 и УПИ VІ-1540 в кв. 7 по 
регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена
  ЗАПОВЕД № 840/13.12.2018 Г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона 
за устройството на територията обявява, че е издадена  
Заповед № 840/13.12.2018 г. на кмета на община Каварна, 
с която се разрешава изработването на проект за изме-
нение на подробен устройствен план – план за регулация 
(ПУП-ПР), в частта за УПИ II, УПИ III и УПИ Х в кв. 13 по 
регулационния план на гр. Могилище, община Каварна.

Обявление за издадена
  ЗАПОВЕД № 831/10.12.2018 Г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона 
за устройството на територията обявява, че е издадена  За-
повед № 831/10.12.2018 г. на кмета на община Каварна, с 
която се разрешава изработването на проект за изменение 
на подробен устройствен план – план за регулация и застро-
яване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 07257.501.1127 
по КККР на с. /c.Българево, община Каварна, област Добрич. 

Той включва в себе 
си запечатани моменти 
от живота и събитията, 
случващи се в Каварна. 
Оригиналното цветно 
издание беше офици-
ално представено пред 
журналисти.

„Идеята на този кален-
дар е, чрез него ние да 
разказваме за живота в 
Каварна през всичките 
12 месеца, на всеки от 
тези 12 листа са сложе-
ни красиви снимки от 
събитията, случващи се 
през съответния месец 
в нашия град”, сподели 
Нина Ставрева.

Заглавната страница е 
фотос от едно от най-ин-
тересните събития в Бъл-

гария – Огнена фиеста 
Чиракман, която събира 
хиляди около ембле-
матичния нос, за да се 
насладят на красотата на 
фойерверките в небето.

Календарът е цветен, с 
размери 50 x 70 см. Той 
е тринайсетлистов, като 
началната му страница 
и всеки един от 12-те 
месеца са издържани за 

времето си със завладя-
ващи снимки, направени 
от Калояна Донева, Галя 
Велчева, Калоян Караи-
ванов, Димитър Апосто-
лов и Жанета Недкова.

На всяка страница има 
и по една акцентна дума, 
хаштаг, която се добли-
жава най-много до съот-
ветния месец.

Тази година Община 
Каварна е подготвила и 
специален патриотичен 

календар, който ще бъде 
предоставен на всяка 
класна стая и на много 
жители на крайморския 
град. На него е изобразен 
цар Самуил. „С този кален-
дар слагаме началото на 
една нова традиция като 

започваме от Първото 
българско царство”, зая-
ви Ставрева. Следващата 
година на патриотичния 
календар на Община Ка-
варна ще бъде образа на 
деспот Добротица.

Калояна Донева

По традиция библио-
теката при Народно чи-
талище „Съгласие -1890” 
– Каварна награди чита-
телите на 2018 година. 

В отдела за възрастни 
бяха отличени две дами. 
Юлияна Гърдева е безра-
ботна, редовен читател 
на библиотеката, люби-
тел на любовни и крими-
нални романи, драми и 

семейни саги, както и чест 
посетител в Читалнята, 
използващ компютрите. 
Юлия Ангелова е служи-

тел в Националния осигу-
рителен институт – Кава-
рна и често посещаваща 
библиотеката, за да чете 
предимно съвременна 
българска литература и 
многотомни поредици.

И двете дами сподели-
ха, че са много развълну-
вани заради отличието и 
ще продължават да це-
нят книгата, както досега 

и да уважават библио-
течната институция. Те 
получиха грамоти, книги 
и малки подаръци, оси-

гурени от читалищното 
ръководство.

В Детския отдел библи-
отечният екип отличи цял 
клас, като любознателни 
и будни деца, взели дей-
но участие в Национална-
та седмица на четенето. 
Учениците от VI В клас 
при СУ „Стефан Караджа” 
и техният учител по Бъл-
гарски език и литература 

–Павлина Василева - бяха 
наградени с поощрителна 
грамота, с две книги - за 
народните будители и 

българските владетели, 
както и с дребни подаръ-
чета, осигурени отново от 
ръководството на читали-
щето. Госпожата и децата 
сърдечно благодариха 
на библиотекарите за 
отличието и им подариха 
цветя, обещавайки, че до-
година ще ги посещават 
още по-често и ще рабо-
тят заедно в съвместни 
прояви и инициативи.

Библиотеката при НЧ 
„Съгласие -1890” – Кава-
рна благодари на всички 
свои читатели – за инте-
реса към библиотечната 
институция, за положи-
телното отношение към 
книгите, за споделеното 
удоволствие от четенето, 
пожелавайки им през 
идната година здраве 
и щастливи дни, изпъл-
нени с красиви емоции 
и нестихващ интерес и 
любов към книгата.

Анна Томова –
библиотекар при 

НЧ „Съгласие - 1890” – 
гр. Каварна

В рамките на благот-
ворителния Коледен ба-
зар, в който Сдружение 
„Съюз на пенсионерите 
2004“ и читалищата от 
общината участваха бе 
събрана сумата от 535 
лева. Тя беше дарена на 
дванадесетокласникът 
Ивайло, възпитаник на 
ПЗГ “Кл. Арк. Тимиря-

зев“. 
От своят страна бъдещият абитури-

ент върна жеста, като изпрати коледна 
картичка с благодарствени слова.

„Честита Нова година и весела Коле-
да! С огромна благодарност пожела-
вам на жените от Общинския съвет на 
пенсионерите -Каварна много здраве, 
дълголетие и спокойни старини! Бла-
годаря за човешката топлина и любов, 
за голямото сърце, което носите в 
себе си! Благодаря ви за духа и съп-
ричастността! Благодаря ви за вашата 
загриженост и всеотдайност! Думите 
не стигат за големите дела! От мен 
приемете моето сърдечно Благодаря! 
Весели празници!“, пожела трогнатият 
абитуриент.

Факел

20 състезатели от Клуб 
по бойни спортове „Ка-
лиакра”, Каварна ще тре-
нират с нови екипи през 
2019 година. Това съобщи 
треньорът на клуба сенсей 
Ариф Арифов.

Спортните екипи са сини 

на цвят с емблемата на 
клуба, а на гърба е изпи-
сано “Karate team Kaliakra”. 
Те са подарък от спонсори, 
които желаят да останат 
анонимни.

През отминаващата 
2018 година каратеките от 

КБС „Калиакра” завоюваха 
над 150 медала. Клубът 
отбеляза най-успешната си 
година със световни вице-
шампионски, европейски 
и множество държавни и 
национални титли.

Каварна днес

С над 9% се е повишила 
консумацията на електро-
енергия през новогодиш-
ните празници в Северо-
източна България спрямо 
предходната година

Енерго-Про отчете бли-
зо 57 700 мегаватчаса 
потребление на електро-

енергия за периода 30 
декември 2018 – 1 януари 
2019 г., което е повише-
ние с над 9%. Данните 
на дружеството, опери-
ращо в Североизточна 
България, са в сравнение 
със същия период една 
година по-рано, когато 

потреблението е било 52 
800 мегаватчаса. Както и 
през минали години, кли-
ентите на електроразпре-
делителната компания са 
консумирали най-много 
електроенергия в послед-
ния ден от годината, 31 
декември, като през 2017 

потреблението в празнич-
ния ден е било близо 19 
000 мегаватчаса, а през 
2018 – 20 220 мегаватчаса.

Операторите на теле-
фон 0700 1 61 61 са на раз-
положение на клиентите 
денонощно и без почивен 
ден.                              Факел

КМЕТЪТ НА КАВАРНА НИНА СТАВРЕВА ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВИ КАЛЕНДАРА 
НА КРАЙМОРСКИЯ ГРАД ЗА 2019 ГОДИНА

НАГРАДИХА НАЙ-АКТИВНИТЕ ЧИТАТЕЛИ 
НА БИБЛИОТЕКАТА В КАВАРНА

ПОВЕЧЕ ТОК ИЗХАРЧИХМЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ ТАЗИ ГОДИНА

ПЕНСИОНЕРИ ДАРИХА 535 ЛЕВА НА АБИТУРИЕНТ 
ОТ КАВАРНА

КБС „КАЛИАКРА” ЗАПОЧВА 
НОВАТА ГОДИНА С НОВА ВИЗИЯ


