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Вестник „Факел” се
РАЗПРОСТРАНЯВА  БЕЗПЛАТНО!
ПОРЕДНИЯ МУ БРОЙ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ: 
• във фоайето на Община Каварна
• в отдел „Духовни и социални 

дейности” (над Обредния дом) и 
останалите бюджетни звена на 
Общината

• в Народно читалище „Съгласие 
1890”

• във всички кметства и кметски  
наместничества на общината

• във фоайето на пощата в град 
Каварна

• в бензиностанциите на „Ром 
Петрол” и „Петрол” 

• в супермаркети „ТОМИ” и „ЦБА”
• в  магазинната мрежа

- Как бихте определи-
ли Бюджет 2019?

- Балансиран, съобра-
зен с желанията на ка-
варненци и не лесно 
изпълним. Рамката на 
проекта на бюджет, кой-
то предлагаме е 16 169 
578 лв. Ние правим това 
предложение, след ясно 
направени разчети, ана-
лизи, очаквани приходи 
и на базата на тях сме 
калкулирали и разходи-
те. Това е един бюджет 
с много предизвикател-
ства, който, уверена съм, 
ще бъде изпълнен. 

- Как премина пуб-
личното обсъждане на 
проект за бюджет 2019?

- Публичното обсъж-
дане, което се прове-
де на 15 януари мина 
изключително добре. 
Много се радвам, че хо-
рата, които присъстваха 
в залата бяха активни. 
В края на миналата го-
дина направихме една 
инициатива „Каварнен-
ци предлагат, кметът 
изпълнява” , по вре-
ме на  тази инициатива 
дойдоха много хубави 
предложения, разбира 
се, в голямата си част те 
касаят инфраструктурата 

на града. В двуседмич-
ния срок, с който раз-
полагаха каварненци 
след публикуването  на 
проекта на бюджета в 
сайта на Общината също  
бяха входирани много 
предложения, които аз 
споделих и на самото 
публично обсъждане . 
Всички направени пред-
ложения са разгледани, 
обобщени и подредени 
приоритетно. Поехме 
ангажимент авторите 
на онези предложения, 
които не бъдат вклю-
чени в бюджет 2019 да 
получат нашия обосно-
ван отговор, защо не са 
включени и кога това, 
което е предложено 
би могло да се случи 
най-скоро.

- Какви бяха най-често 
задаваните въпроси, ис-
кания и предложения от 
гражданите?

- Получихме наистина 
интересни предложения 
– 27 на брой. Една тема, 
която обсъждаме от бли-
зо година вече дойде 
официално входирана 
от инициативен комитет. 
Става въпрос за превръ-
щането на местността 
„Долината на авлигите” в 

пешеходна зона, приятна 
за разходки.

Получихме предложе-
ния от всички детски гра-
дини в Каварна, които 
имат нужда от ремонти 
на вътрешните си дво-
рове и такива, свързани 
с уличната мрежа. Уп-
равителят на медицин-
ския център на Каварна 
отправи предложение 
за капиталов трансфер в 
размер на 70 хил. лв. за 
закупуване на рентгенов 
апарат с 3D технология, 
с който се извършват па-
норамни или секторни 
снимки на зъби, горна и 
долна челюст и синуси.  
Арх. Добромир Червен-
ков  предложи облаго-
родяване на една част на 
града. Получихме още 
много предложения и 
идеи, което ме радва 
изключително много, 
защото това показва ан-
гажираност и ясна по-
зиция, че това което се 
случва в града, вълнува 
гражданите. Разбира се 
няма да можем да из-
пълним всички желания, 
защото когато направи-
хме една груба сметка 
на всички направени
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- На какъв етап е из-
граждането на общин-
ски приют за бездомни 
кучета?

- Към настоящия мо-
мент Община Каварна 
има определен терен за 
изграждане на приют за 
безстопанствени живот-
ни, който следва да бъде 
съгласуван с компетент-
ните органи.

За изграждането на 
приюта, както и за негова-
та бъдеща експлоатация 

ще е необходим значите-
лен финансов ресурс, за 
осигуряването на който 
голяма част от общините 
в България срещат сери-
озни трудности. Приютът 
обаче ще има частичен 
ефект върху наболелия в 
последно време проблем 
с безстопанствените ку-
чета на територията на 
общината. 

Според редица меж-
дународни организации 
за защита на животните, 

намаляване на попула-
цията на безпризорните 
четириноги ще се постиг-
не чрез няколко ефектив-
ни метода – кастрация, 
регистрация и иденти-

фикация на животните, 
информиране и образо-
ване на обществеността. 
Единственият начин за 
трайно намаляване до 
трайно изчезване на без-

стопанствените кучета от 
улиците е прилагането на 
програма за кастриране 
и връщане на животните 
в естествената им среда. 
Връщането на неагре-
сивни и здрави кучета 
по местата, от които са 
заловени ще предотвра-
ти прииждането на други 
некастрирани животни 
от други райони и ще 
поддържа баланса на 
популацията.

В изпълнение на из-
искванията на Закона за 
ветеринарномедицин-
ската дейност, Закона за 
защита на животните, 
както и на залегналите 
в Програмата за нама-
ляване популацията на 
безстопанствените ку-
чета, Община Каварна 

има сключен договор с 
регистрирана амбулато-
рия за извършване на 
дейностите по залавяне, 
кастриране, обезпара-
зитяване, ваксиниране 
срещу бяс и маркиране 
на безстопанствените ку-
чета и връщането им по 
местата, където са били 
заловени. На вече върна-
тите животни ежегодно се 
извършва реваксинация 
срещу бяс, както и обез-
паразитяване на всеки три 
месеца. През изминалата 
2018 г. на горепосочените 
манипулации са били под-
ложени около 120 безсто-
панствени животни.

Доказано агресивните 
кучета, които вече са 
кастрирани и маркирани, 
се настаняват в приют в 

гр. Добрич, стопанисван 
от Сдружение „Обич за 
обич“, с което Община 
Каварна има сключен 
договор. Тъй като прию-
тът работи при пълен 
капацитет, максимални-
ят брой  на кучетата от 
територията на община-
та, които могат да бъдат 
настанени за отглеждане 
там е не повече от 30.  

- Колко са безстопан-
ствените  кучета на те-
риторията на общината 
и популацията им уве-
личава ли се?

- Не разполагаме с ак-
туална информация за 
точната бройка на без-
стопанствените кучета на 
територията на община 
Каварна.

Следва на 4 стр.

НЕОБХОДИМА Е КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ 
ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА УЛИЧНИТЕ КУЧЕТА

НИНА СТАВРЕВА:

БЮДЖЕТ 2019 Е БАЛАНСИРАН И 
СЪОБРАЗЕН С ЖЕЛАНИЯТА НА КАВАРНЕНЦИ

Кметът на Община 
Каварна, Нина Ставре-
ва, представи публич-
но проекта за бюджет с 
приходите, разходите и 
капиталовата програма 

за 2019-та година. В об-
щественото обсъждане 
участие взеха граждани, 
представители на различ-
ни институции, общински 

съветници, кметове и 
кметски наместници от 
селата на общината.

Общият прогнозен раз-
мер на бюджета на общи-
ната за 2019 година е в 

размер на 16 169 578 лв., 
или с 1,2 млн. лв. повече 
в сравнение с 2018-та 
година. Малко над 9,5 
лв. са средствата, кои-

то общината ще получи 
от централния бюджет. 
Общата субсидия за де-
легираните от държавата 
дейности е в размер на 8 
428 000лв. Собствените  
приходи, които планират 
за тази година са в размер 
на  7 304 000 лв.

 „Голяма част от собст-
вените  приходи получа-
ваме от местните данъци 
и такси, които плащат 
както каварненци, така и 
собствениците на имоти в 
цялата община. Голям дял 
има и от данък „придоби-
ване“, който и през изми-
налата година се оказва 
един от най-сериозните 
източници на приходи“, 
сподели кметът на Кава-
рна Нина Ставрева. 

През 2019-та година 
общинското ръковод-
ство ще продължава из-
пълнението на следните 

приоритети: развитие 
на община Каварна като 
целогодишна туристиче-
ска дестинация, разви-
тие на инфраструктурата, 
околна среда и екология, 
образование, здравео-
пазване, социална сфера, 
спорт, култура и младеж-
ки дейности, развитие на 
централната градска част 
и морската зона, малките 
населени места.

„Капиталовата програ-
ма, която предлагаме 
е над 8 млн. лв. Тя е в 
толкова сериозен размер, 
защото в нея са включени 
дейностите по големите 
инфраструктурни проек-
ти на общината”, разкри 
Ставрева.

През тази година ще  
стартират проекти по 
улица „Сава Ганчев” и 
улицата в с. Божурец, 

Следва на 3 стр.

Единственият начин за трайно намаляване до 
трайно изчезване на безстопанствените кучета 
от улиците е прилагането на програма за кас-
триране и връщане на животните в естестве-
ната им среда, но е необходимо и стопаните на 
домашни любимци да проявяват отговорност, 
заявява Елица Петрова, началник отдел „Еколо-
гия и зелена система“ при Община Каварна

ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА РЕМОНТИ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 
ИСКАТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА 
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Кметът на Община Ка-
варна Нина Ставрева  
проведе среща с жите-
лите на село Българево, 
на която бе представен 
проектобюджета за 2019 
година.

В срещата с бълга-
ревци участаваха още 
зам.-кметът Йордан Йор-
данов, председателят на 
Общински съвет – Кава-
рна, Красимир Кръстев 
и кметът на Българево 
Георги Янев.

Бяха обсъдени основ-
но капиталовите разхо-

ди, субсидията за читали-
щето, културният кален-
дар на община Каварна. 
Предвидените в бюдже-
та средства за с. Българе-
во са за ремонт на улици, 
подмяна на тротоарни 
настилки, ремонтни дей-
ности в гробищния парк, 
подпомагане дейността 
на читалище „Народен 
будител 1940 „, което 
през 2018 година има-
ше много инициативи.  
На срещата българевци 
благодариха на кмета за 
изпълнените през 2018 

година ангажименти - 
ремонт на клуба на пен-
сионера, подмяна на тро-
тоарни настилки, ремонт 
на улична мрежа, разре-
шаване на проблеми с 
уличното осветление.

Един от най-големите 
въпроси за българевци 
остава плаж Болата и 
свободният достъп до 
него.

Нина Ставрева отгово-
ри на  всички въпроси на 
българевци, които споде-
лиха мнения и направиха 
своите предложения.

П р о е к т о б юд ж е т ът 
за настоящата година 
беше представен и на   
традиционна среща на 
кмета на общината в 
пенсионерски клуб „Рад-
ка Чаушева“ в Каварна. 
Обсъдени бяха приори-
тетите във финансовата 
рамка и предложенията, 
които постъпиха от чле-
новете на клуба. Нина 
Ставрева благодари  за 
зададените въпроси, из-
тъкнатите проблеми и 
ангажираността, с която 
хората от третата възраст 

подкрепят развитието на 
града ни.

„Надяваме се, че с 

общи усилия ще успе-
ем да направим Кава-
рна едно още по-при-

ятно и добро място за 
живеене“,  подчерта 
Ставрева.

ФИНАНСИТЕ НА ОБЩИНАТА ЗА 2019 ГОДИНА БЯХА ОБСЪДЕНИ 
И В ИЗНЕСЕНИ СРЕЩИ НА КМЕТА

Изнесено публично обсъждане на Бюджет 2019 в Българево

Продължение от 1 стр.
предложения, включи-
телно от кметовете и 
кметските наместници 
на всички населени мес-
та в общината се оказа, 
че необходимият фи-
нансов ресурс за изпъл-
нение на дейностите е 
почти колкото бюджета 
за 2019 година.  Онова, 
което хората поставят 
като основен проблем е 
инфраструктурата, хора-
та искат е да карат коли-
те си по-хубави пътища, 
уличното осветление 
да работи ефективно, 
да няма безстопанстве-
ни кучета, да има една 
приятна градска среда, 
в която човек да се чув-
ства спокоен, усмихнат 
и горд, че е каварненец.

- Какви са акцентите 
в проекта за бюджет за 
2019 година?

- Това, което трябва да 
отбележим за бюджета 
тази година е увеличе-
ната обща изравнител-
на субсидия. Тя беше 
под 200 хил. лв. през 
последните 3 години.  
През 2019-та общината 
получава 338 500 лв., 
имаме и увеличение по 
отношение на целевата 

субсидия за капиталови 
разходи. Миналата го-
дина тя беше 555 хил. 
лв., сега е 630 хил. лв.  В 
капиталовата програма 
тази година сме вклю-
чили обекти, по които 
ще се извършват вече 
реални дейности - трите 
големи инфраструктурни 
проекта с европейско фи-
нансиране. Предвижда 
се проект за ремонт на 
улиците „Черноморска” 
и „Гларус”, това са двете 
улици, които водят към 
морска зона и от морска 
зона към града. Пътят в 
посока морето – Каварна 
се нуждае от спешна ре-
хабилитация, така че ще 
стартираме със проекти-
ране и ще търсим финан-
сиране за изграждане.  
По желание на жители 
на Каварна стартираха 
дейностите по изграж-
дане на водопровод, 
канализация и улична 
мрежа по улиците „Райко 
Даскалов”, „Цар Калоян”, 
„Освобождение”, „Ма-
рица”, „Струма”, „Дончо 
Стойков” и „Козлодуй”, 
за които през изминала-
та година подготвихме 
проектна документация. 
Предвиждаме и ремонти 

по сградите на кметства-
та в населените места и 
още много други.

- По кои функции се 
предвиждат най-много 
средства?

- Функцията с най-го-
лям относителен дял в 
бюджета е „Образова-
ние”, там са над 6 млн. 
лв. за тази година, кое-
то е 37, 11% от общия 
бюджет. По отношение 
на функция „Здравео-
пазване” освен сред-
ствата, които държавата 
предоставя, онова, кое-
то предвиждаме като 
субсидия са 400 хил. лв. 
в подкрепа на много-
профилната болница в 
Каварна, защото нейното 
съществуване и функ-
циониране е изключи-
телно важно за всички 
каварненци. Направили 
сме предложения и за 
субсидии за всички чита-
лища на територията на 
общината, най-голямата 
е тази за читалище „Съ-
гласие 1890”, в размер 
на 60 хил. лв. и за чита-
лищата в Септемврийци, 
Българево и Селце сме 
предвидили по 2 хил. лв., 
на останалите са разпре-
делени по-малки суми.

- Какво предвижда 
бюджет 2019 в сферата 
на културата?

- 280 хил. лв. е пред-
ложението ни  за обез-
печаване на културния 
календар в града като 
абсолютно всички съби-
тия, които се провеждат 
в  Каварна традицион-
но са включени в него. 
Най-големите ни събития 
– събора „С България в 
сърцето”, който ще бъде 
през месец май, посре-
щането на пъвроюлското 
слънце, БГ Поп и Рок 
сцена, Огнена фиеста 
„Чиракман”, „Рибен и 
миден фест”, Фестивал 
„Страваганца”, Дни на 
руската култура, Театрал-
ният фестивал, който 
също е емблематичен за 
Каварна, празникът на 
града – 6 май, ромският 
празник, Лазаровден, 
Великден, Националният 
празник на България ще 
бъдат отбелязани и тази 
година. В крайна сметка 
е много важно мънич-
ките дечица от детските 
градини и от началния 
курс да виждат всичко 
това, защото точно така 
се предават традиции и 
се съхранява български 

дух. Всяка една дата, коя-
то носи в себе си тради-
циите, бита и културата 
ще се отбележи в Кава-
рна през тази година, 
ние сме ги заложили в 
културния календар.

- На каква стойност е 
капиталовата програма 
и какво предвижда?

- Капиталовата програ-
ма е на стойност 8 239 
067 лв., защото вътре са 
включени трите големи 
проекта с авансовите си 
плащания, общинската 
пътна мрежа, уличната 
мрежа и водопровод-
ната мрежа в населени 
места в община Каварна. 
Предвижда се аварийно 
укрепване на подпор-
ната стена на плаж Ка-
варна, където вече сме 
стигнали до извършване 
на строително монтажни 
дейности. Продължава 
изпълнението на ета-
пите по изграждане на 
новия гробищен парк. 
Улиците за морето и 
в обратна посока ще 
бъдат проектирани, ще 
бъде закупен специа-
лизиран автомобил за 
Дома за пълнолетни 
лица с умствена изоста-
налост. Предвижда се  

закупуване  на автобус-
ни спирки, техника за 
Общинско предприятие 
„Чиракман”, която са 
заявили, че им е необхо-
дима, за да обезпечават 
своята дейност, подмя-
на на оборудването на 
социалния патронаж, 
изграждане на улични 
мрежи, основен ремонт 
на сградата на кметство-
то в с. Челопечене, заку-
пуване на географска ин-
формационна система, 
което ще намали адми-
нистративната тежест. 
Това е една сериозна 
капиталова програма, 
която се надявам ще 
успеем да реализираме 
през настоящата година.

- Какви са проектите 
по които ще се работи 
през 2019 година?

- Продължаваме рабо-
тата си по тези проекти, 
които вече стартира-
ха. Те са „Приеми ме”, 
„Осигуряване на топъл 
обяд”, като там за трета 
година осигуряваме то-
пла храна на 200 души. 
Продължават дейност-
ите по трансграничния 
проект „Подобряване на 
условията на заетост на 
младите хора в сектора 

на туризма”, които ще 
приключат през март 
тази година. Ще използ-
ваме и всяка възмож-
ност да подаваме нови 
проектни предложения 
там, където е допустимо 
и възможно да осигурим 
допълнително европей-
ско финансиране за об-
щина Каварна.

Бюджетът все още е на 
етап обсъждане, пред-
стоят заседания на ко-
мисиите и заседание на 
самия Общински съвет, 
където вече ще се вземе 
окончателно решение. 
Община Каварна ще 
продължи да подкрепя 
детска ясла, детските 
градини, които си оста-
ват безплатни в общи-
ната, училищата, всички 
клубове на пенсионера, 
всички читалища и спорт-
ните клубове. Няма да е 
лесно, но ще се справим. 
Сърдечно благодаря на 
всички жители на об-
щина Каварна, които се 
включиха и в инициати-
вата и в периода, в кой-
то след публикуването 
можеха да правят своите 
предложения за бюджет 
2019. 

Калояна Донева

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 07.02.2019 г. от 14.15 часа в залата на община Каварна

на втори етаж – стая №209
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на петно за разполагане на павилион по чл.56 
от ЗУТ в град Каварна, съгласно схема от 08.01.2019 г. одобрена от 
Главния архитект на община Каварна, по скица № 3/ 08.01.2019 г.

Обект  на  търга е терен на петно № 6 (шест) по схема за разполагане на 
павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собстве-
ност с идентификатор № 35064.501.9689 по КККР на гр. Каварна (пеше-
ходна зона – ул. „Добротица”) с площ 8,00 кв.м. (осем квадратни метра) 
за поставяне на преместваем обект - павилион за извършване на търговска 
дейност – продажба на варена царевица, сладолед и кафе.
Началната тръжна цена на обекта на търга е 16,00 лв. без ДДС на месец.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” 
№ 26,  до 17.00 часа  на 01.02.2019 г., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна 
цена, в размер на 19,20 лв. се внася на касата на Община Каварна, ул.”До-
бротица” № 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 04.02.2019 г.
Срокът за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 05.02.2019 
г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. по кадастралната карта.                 
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията 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 и общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени за-
дължения към държавата.  
6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се предста-
влява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 12.02.2019 г. от 14.00 часа в залата на община Каварна

на втори етаж – стая №209
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на част от поземлен имот в с. Раковски, общ. 
Каварна, за срок от 5 (пет) стопански години за селскостопанска обработка 
- поставяне на преместваеми оранжерии 2018г./ 2019г., 2019г./ 2020г., 2020г./ 

2021г., 2021г./ 2022г. и 2022г./ 2023г. до прибиране на реколтата.
Обект  на  търга е част от поземлен имот с идентификатор № 62092.501.185 (шест, 
две, нула, девет, две, точка, пет, нула, едно, точка, едно, осем, пет) по КККР на с. 
Раковски, община Каварна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с площ от 2000 кв.м. 
(две хиляди квадратни метра), целия с площ по скица на СГКК – гр. Добрич от 
2244 кв.м (две хиляди двеста четиридесет и четири квадратни метра), при съседи: 
62092.501.184, 62092.501.187, 62092.501.9510, 62092.501.186, 62092.501.9502. За 
имота има издаден АЧОС № 4543/ 24.10.2008 г.
Началната тръжна цена на обекта на търга е 200,00 лв. без ДДС на година.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 
17.00 часа  на 06.02.2019 г., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 20,00 
лв. 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 07.02.2019  г.
Срокът за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 08.02.2019 г. в дело-
водството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. по кадастралната карта, а на място - в 
присъствието на кметския наместник.                 
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията 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 и общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задължения 
към държавата.  
6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от 
пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 12.02.2019 г. от 14.15 часа в залата на община Каварна

 на втори етаж – стая №209
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

с явно наддаване за отдаване под наем  на част от поземлен имот в гр. 
Каварна, община Каварна, за срок от 5 (пет) стопански години – 2018/2019, 
2019/ 2020, 2020/2021, 2021/ 2022, 2022/2023 за селскостопанска обработка.

Обект  на  търга е част от поземлен имот с идентификатор № 35064.501.4349 
(три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, четири, 
девет) по КККР на гр. Каварна, община Каварна, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10 м), с площ от 355 кв.м. (триста петдесет и пет квадратни метра), целия с 
площ по скица на СГКК – гр. Добрич от 661 кв.м (шестотин шестдесет и един 
квадратни метра), при съседи: 35064.501.1399, 35064.501.3112, 35064.501.3111, 
35064.501.9563, 35064.501.4348
Началната тръжна цена на обекта на търга е 5,33 лв. без ДДС на месец.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” 
№ 26,  до 17.00 часа  на 06.02.2019 г., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 30 % от началната тръжна цена, в размер 
на 1,60 лв. 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 07.02.2019  г.
Срокът за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 08.02.2019 г. в 
деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. по кадастралната карта.
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията 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 и общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задъл-
жения към държавата.  
6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява 
от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19

НИНА СТАВРЕВА:

БЮДЖЕТ 2019 Е БАЛАНСИРАН И СЪОБРАЗЕН С ЖЕЛАНИЯТА НА КАВАРНЕНЦИ
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Продължение от 1 стр.
която води до дневния 
център за възрастни хора 
в селото. И по двата про-
екта имаме сключени 
договори и при първа 
възможност от страна на 
времето, дейностите ще 
стартират. В капиталова-
та програма е заложен и 
рехабилитация на пътя 
от границата с община 
Балчик, покрай Икънтъ-
лъка,  през с. Топола до 
републиканския разклон, 
от 3 км. до с. Раковски и 
3км.200м. до републи-
канския към с. Божурец. 
Проектът за град Каварна 

е пълната подмяна на 
уличното осветление по 
целият бул. България, 
като и там дейностите 
ще стартират на пролет. 
Големите обекти, които 
са включени и тази годи-
на – „Аварийно укрепва-
не  и реконструкция на 
подпорна стена на плаж 
Каварна”, беше  обект 
на дискутиране по вре-
ме на обсъждането,ще 
се осъществи през тази 
година. „От началото на 
2019 г. можем да кажем, 
че имаме разрешение 
за строеж, подготвена 
процедура за обявяване 

на обществена поръчка. 
Край вече на актуали-
зациите в проектите, на 
съгласувателните режи-
ми, всичко това е при-
ключило и през 2019, ре-
монтът  на тази подпорна 
стена, която е не само 
грозна, но и опасна, вече 
ще се случи.”, разкри 
Ставрева.  

На обсъждането по-
стъпиха предложения и 
въпроси от граждани, ор-
ганизации, общински съ-
ветници, кметове и кмет-
ски наместници на селата 
от община Каварна. 

Представители на биз-

неса в Каварна, които 
развиват дейността си в 
северната промишлена 
зона на града, поиска-
ха ремонт на улицата, 
чрез която се осъщест-
вява достъпа до техните 
фирми. Те почертаха, че 
такъв не е извършван от 
35-40 години.

Превозвачите помо-
лиха за дофинансиране 
на транспортната схема 
на общината, заради 
драстичното намаляване 
на пътниците от селата и 
града. 

Директорите на дет-
ските градини поискаха 

да се предвидят средства 
за ремонти на сградите, 
оборудване и видео на-
блюдение за опазване на 
материалната база. 

Инициативен комитет 
отправи предложение 
към общинска админи-
страция за изграждане 
на парк в „Долината на 
авлигите”. 

Жителите на Топола 
предлагат да бъде обла-
городена територията на 
селището, да се изгради 
улично осветление, ка-
нализация, водопровод 
и при възможност гази-
фикация. 

Поискани бяха още 
средства от читалищата 
в Българево и Каварна за 
ремонти.

Общински съветници 
направиха множество 
предложения за подо-
бряване на инфраструк-
турата в града. Мемиш 
Мустафов поиска още 
да бъде създадено от-
делно перо в бюджета, 
където да се акумулират 
средства от наеми за 
ремонт на лошия об-
щински жилищен фонд. 
Адриан  Ялнъзов засегна 
проблема с паркирането 
в морска зона. Йордан 

Стоянов предложи да 
бъдат предвидени сред-
ства за ремонт на свето-
фарната уредба в града, 
както и за закупуването 
на система за събиране 
на био отпадъци. 

„Всички идеи, които 
са постъпили, ще бъдат 
разгледани и обсъдени, 
но в бюджета ще бъдат 
включени онези, които 
засягат по-голям кръг 
от хора и ще донесат 
по-голяма обществена 
полза“, коментира по 
време на обсъждането 
кметът Нина Ставрева. 

Антоанета Андонова

ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА РЕМОНТИ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ИСКАТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА 

Съобщение до Татяна Василева Чакърова - Янкова
Община Каварна на основание чл. 61, ал. (3) от Административно 
процесуалния 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 Татяна Василева Чакърова - Янкова, в качеството и 
на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наслед-
ник на Васил Желязков Чакъров, наследник на Йордан Димитров 
Димов - собственик на имот с идентификатор 72693.18.22 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 Ка-
варна 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 план – план за застрояване на 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 предназ-
начение - ,,Търговски обект и кухня за готови ястия“, като части 
от комплексен проект за инвестиционна инициатива.
Разрешението за строеж, заедно с одобрения инвестиционен про-
ект 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 срок от получаване на настоящото съобщение.

Съобщение до Нели Найденова Ангелова
Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопро-
цесуалния 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 
Нели Найденова Ангелова, в качеството и на заинтересовано лице 
по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Магбуле Юсуфова 
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. инвестицио-
нен 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 Заповед № 794/27.11.2018 г. 
за одобряване на проект за Подробен устройствен плана – план 
за застрояване за имот с идентификатор 72693.18.21 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 инвес-
тиционна инициатива.
Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен про-
ект 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 Димитричка Георгиева Овчарова
Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопро-
цесуалния 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 
Димитричка Георгиева Овчарова, в качеството и на заинтересовано 
лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на наследник на 
Георги Калчев Димитров, наследник на Калчо Йорданов Димитров, 
наследник на Йордан Димитров Димов - собственик на имот с 
идентификатор 72693.18.22 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 Заповед № 794/27.11.2018 г. за одобряване на проект 
за Подробен устройствен плана – план за застрояване за имот с 
идентификатор 72693.18.21 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 инвестиционен про-
ект 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.

- Кое е най-доброто, което 
те сполетя през 2018 година? 

- Че творих. Това е най- изто-
щителното, но и най- зареж-
дащото занимание за мен. 
Работя от сърце и не мисля 
за комерсиалния успех – той 
идва в последствие. Може би 
и затова се получава.

- Отчиташ една доста до-
бра и динамична година. Кое 
според теб е най-голямото ти 
постижение през 2018?

- Особено се гордея с из-
миналия артистичен сезон, 
изразяващ се в общо 48 ме-
дийни изяви в сферата на 
културата, сред които нова 
самостоятелна изложба жи-
вопис в Шабла, колективни 
международни прояви не 
само в България, но и в Тур-
ция, Хърватия, Америка и 
Румъния, участия в поетични 
и художествени конкурси с 
национален и регионален ха-
рактер – четири първи места 
(София, Добрич, Каварна и 
Враца), 9 специални награди, 
две номинации (за награда 
,,Фикосота” и за ,,Рицар на 
четката”), няколко музикални 
рок фестивала.

За най-голямо постижение 
обаче смятам ентусиазма си и 
желанието ми за работа, които 
въпреки високите обороти, 
като че ли не отслабват, а се 
засилват с всеки изминал ден.

- Издаде поредната си пое-
тична книга. Разкажи повече 

за нея.
- Четвъртата си подред по-

етична рожба  озаглавих ,,Ти 
ли си Тя?”. Нейният обем е 
280 страници лирика между 
твърди корици – поредната 
ми съвместна работа с моята 
издателка и добра приятелка 
Милка Юдова от издателство 
,,Онгъл”, Варна.  Важна част 
от творческия екип са Илия 
Точев и Йорданка Баналиева 
(коректура и рецензия), Си-
меон Гаспаров и Роксара Саид 
Азими (анотации), Светлозар 
Нейков (фотограф), румън-
ският модел Iulia Alexandra, 
която избрах за лице на про-
екта, заради естествения си 
и неподправен чар, а автор и 
дизайнер отново съм аз.

Жанровата стилистика на 

произведенията определям 
като особено разнообразна 
– класическо четиристишие, 
романтизъм, сонет, Шекс-
пиров сонет,  модернизъм, 
алтернативна поезия, акрос-
тихове и др., като любопитна 
подробност е, че освен на 
български език, този път ще 
изненадам своята публика и 
с цикъл произведения на ан-
глийски, а също и с текстовете 
на авторските ми песни.

Предстои ми клубно турне 
с премиери, което ще анонси-
рам през пролетта. Надявам 
се да сме заедно.

- Кое те вдъхнови да напи-
шеш новата си книга?

- Стана от само себе си. 
Понякога и на мен ми е лю-
бопитно. Вече съм започнал 

работа по следваща книга, 
която също се очертава като 
особено интересна и не при-
лича на нищо, което съм 
издавал досега. След послед-
ните ми две издания летвата 
е вдигната още по-високо, 
затова и предизвикателството 
да измисля нещо различно, 
ме държи в кондиция и с 
повишен за писане интерес.

- През 2018 година твои 
творби станаха част от биб-
лиотеката на Конгреса в 
САЩ. Разкажи малко повече, 
какви са произведенията и 
на какъв език?

- Годишникът се нарича 
Алманах ,,Любослов”, изда-
ва се в Чикаго, Илинойс и се 
разпространява   от Съюза на 
българските писатели в САЩ 
и по света. Поканата получих 
от българския журналист Си-
меон Гаспаров,  който много 
хареса произведенията ми. 
Това е книга, която представя 
най- актуалните автори на 
съвременната сцена и има за 
цел да съхрани качествената 
родна литература за идните 
поколения българи, живеещи 
там. За мен е особена чест да 
съм част от подобно културно 
наследство.

- Кое повече те мотивира 
да твориш – тъгата или ра-
достта?

- И двете са неизменна част 
от човешката природа, а моя-
та професия не е изключение 

от нея. Като артист и аз имам 
своите моменти на лични пе-
рипетии и възходи, също като 
всеки друг. Това, което правя 
в трудните моменти, е нещо-
то, в което съм най- добър, а 
именно – изкуство. Мисля, че 
това ме кара да се чувствам 
най-пълноценен, независимо 
от характера на съпътстващи-
те  обстоятелства. Като цяло 
не творя за удоволствие. 
Творя от удоволствие.

- Разкажи повече за де-
бютната ти солова арт ин-
сталация.

- Това е нещо, което отдавна 
исках да направя, затова на-
мерих и нестандартен начин. 
Произведението се нарича 
,,Гледна точка” и представля-
ва обемен в пространството 
куб, който няма конкретно 
лице, а се обикаля от пуб-
ликата и се тълкува много-
значно от всички страни като 
скулптура. По повърхността 
му са изписани изречения за 
двустранно тълкуване, като 
ключовите свързващи думи 
са по ъглите, а на всяка от 
страните контекстът се изме-
ня, в зависимост от гледната 
точка на възприятие. Чрез 
него разглеждам нюансите на 
човешките взаимоотношения 
и различните форми на себе-
постигане, чрез израстване. 
Работата може да се види 
на колективната юбилейна 
изложба ,,Код визуално” на 

катедра ,,Визуални изкуства, 
теория и методика” към ШУ 
,,Епископ Константин Пре-
славски” в ГХГ ,,Елена Кара-
михайлова”, Шумен.

- Какво си пожелаваш и 
какви цели си поставяш за 
2019 година?

- Най-вече здраве, защото 
ако съм в добра кондиция, 
ще мога да правя обичайното 
за мен. За останалото ще се 
погрижа сам.

Освен премиерата на но-
вата ми книга, ми предстоят 
редица интересни неща. Не-
посредствено преди колед-
но-новогодишните празници 
научих, че влизам в топ 10 
млади живописци на Бълга-
рия, като финалист в нацио-
нален артистичен конкурс 
,,Път на младите 2018” на кул-
турен център ,,Бялата къща”, 
Пловдив. Избраните творци 
ще участваме в съвместни 
изложби през 2019 и 2020 
година, като през 2021 година 
всички финалисти ще бъдем 
представени в една обща 
изложба. Надявам се също 
и отново да пея на голямата 
сцена и да се забавлявам с 
моята публика. С нетърпе-
ние очаквам нови творчески 
срещи.

Поетът, спортист, дизайнер и художник Светлин Трендафилов от град Каварна 
издаде четвъртата си подред поетична книга. Тя е озаглавена „Ти ли си Тя?”

Корицата на новата поетична 
книга на Светлин Трендафилов

НОВАТА КНИГА НА СВЕТЛИН ТРЕНДАФИЛОВ - 
280 СТРАНИЦИ ЛИРИКА МЕЖДУ ТВЪРДИ КОРИЦИ

Светлин с Милена Славова
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Грациела Йорданова 
е на 13 години от град 
Каварна. Тя се занимава 
със спорт от 8 годи-
ни. Тренира карате в  
клуб по бойни спортове 
„Калиакра”. Печелила е 
медали на множество 
национални и между-
народни първенства. 
Двукратен шампион е 
на международния тур-
нир за купата на град 
Каварна и златен меда-
лист от националния 
шампионат през 2018 
г. в град Габрово.

- Вие сте Спортист на 
годината / 2018 г./ в Ка-
варна. Какво означава 
за Вас това признание?

- Истински съм щаст-
лива за това признание 
и това ме кара да бъда 

все по-уверена в себе си. 
За мен това означава да 
бъда пример за всички 
спортисти.

- Какви са Вашите по-

стижения в карате и с кое 
се гордеете най-много?

Спечелила съм много 
медали, но най- вече се 
гордея с този от турнира 

в Португалия.
- Как се зароди 

любовта Ви към 
спорта?

- Любовта ми към 
спорта се зароди 
още в ранна детска 
възраст. Спортът ми 
е дал толкова много, 
научи ме на търпе-
ние, хъс и борбе-
ност. Най- хубавите 
моменти съм изжи-
вяла в залата, защо-
то там израстнах.

- Кой ви насочи 
към карате? И как 
решихте да се занима-
вате с този спорт?

- Бях на 5 години, ко-
гато майка ми ме заведе 
в залата за първи път и 
разбрах, че този спорт ми 
допада много.

- Кое е най-важното 
нещо, на което Ви научи 

сенсей Ариф Арифов?
- Научи ме на дисци-

плина, трудолюбие и 
търпение, защото тол-
кова пъти съм била на 
крачка от победата, но 
никога не се отказвам.

- Какво Ви дава спор-
тът, и какво отнема?

- Спортът ми дава ха-
рактер, възпитание и 
спортен дух  , но ми от-
нема свободното време 
и игрите с приятели.

- Докъде се простират 
амбициите Ви във спор-
та? Коя е най-голямата 
Ви мечта в карате?

- Амбицирана съм да 

спечеля много медали и 
да имам все по-добри ус-
пехи в чужбина. Наскоро 
карате навлезе в програ-
мата на Олимпийските 
игри и мечтата ми е да 
участвам на този най- го-
лям спортен форум.

Калояна Донева

13-годишната Нико-
лета Маринова от Ка-
варна е сред деветте 
деца от страната, които 
са отличени във втория 
конкурс за рисунка под 
надслов „Моята ЕДЕН 
дестинация“. Победи-
телите са избрани, чрез 
онлайн вот и подбор на 
експертно жури, включ-
ващо представители на 
ЕДЕН дестинациите в 
България, съобщават 
от Министерството на 
туризма.

Надпреварата се про-
веде в периода от 27 
септември до 27 ноем-
ври 2018 г., в която бяха 
получени близо 250 дет-
ски рисунки.

Всички бяха качени на 
официалната страница 
на Министерството на 
туризма във Фейсбук, 
където се състоя елек-
тронно гласуване. 

Паралелно с гласува-
нето във Фейсбук журито 
също определи най-до-
брите детски рисунки. 
Рисунката на Николета 
Маринова е класира-
на на второ място със 
128 точки. Същият брой 
точки получи и 12-го-
дишната Ралица Ганева 
от Попово, с рисунка на 

тема „С България в сър-
цето – Каварна“. 

Само с точка преднина 
на първо място е Нанси 
Йорданова, на 13 години 
от Драгоман, с рисунка 
на тема „Параклис „Св. 
Атанасий Велики“ – Не-
делишки манастир. В 
класацията на журито са 
присъдени още 2 трети 
и една поощрителна на-
гради за деца от Луковит, 
Мездра и Ардино. 

Онлайн  надпреварата 
беше изключително ос-
порвана, като в периода 
4-21 декември 2018 г. 
хиляди потребители 
подкрепиха своите фа-
ворити. Интернет вотът 
определи  първо място 
за Катерина Гетова, на 
11 години от гр. Мездра, 
с рисунка на тема „Църк-
вата Св. Георги в нашия 
град“, която получи 912 
лайка. Следващите 2 
места са за деца от Лу-
ковит и Белица.

Рисунките от конкурса 
ще бъдат използвани за 
изработване на пощен-
ски картички и магнити, 
които ще се разпростра-
няват у нас и в чужбина, 
а Министерството на 
туризма ще награди тех-
ните автори.

Две детски тематични рисунки за Каварна бяха 
отличени в конкурса „Моята ЕДЕН дестинация“

ГРАЦИЕЛА ЙОРДАНОВА: МЕЧТАТА МИ Е 
ДА УЧАСТВАМ НА ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

Рисунката на Николета Маринова, отличена в конкурса

Калиакра вдъхнови Ралица Ганева от Попово

Продължение от 1 стр.
Стъпвайки на инфор-

мацията за ежегодно 
кастрираните кучета, бих 
могла да посоча, че при-
близителният брой на 
безстопанствените жи-
вотни е около 280-300.

Не бих могла да кажа, 
че се наблюдава увели-
чаване на популацията 
им по улиците, но за 
съжаление не се отчита 
и трайно намаляване.  
Основната причина за 
това е занижен контрол 
или липсата на такъв от 
страна на собствениците 
на домашни кучета, по 
отношение на поведе-
нието им на разгоне-
ни животни. В резултат 
на което, нежелано за 
собствениците, се гене-
рира ново поколение, за 
което по една или друга 
причина  не могат да 
полагат необходимите 
грижи и изхвърлят мал-
ките на улицата. Така на 
„входа“ на популацията 
от безпризорни кучета 
стоят изоставените от 
собствениците си живот-
ни или тяхното нежела-

но потомство.
Не малък е броят на 

изгубените и избягали-
те домашни любимци, 
както и на придошлите 
от други райони.

- Обменяте ли прак-
тики с други общини за 
намаляване на броя на 
бездомните кучета?

- Всяка от общините 
изпълнява заложените в 
нормативните докумен-
ти мерки за намаляване 
популацията на безсто-
панствените кучета. Но 
при нужда се консулти-
раме и обменяме опит 
с колеги от съседни об-
щини.  

- Какви мерки за ре-
гистрация трябва да 
предприемат стопани-
те за всички домашни 
кучета?

- Собствениците са 
длъжни да извършат 
ветеринарномедицин-
ска и административна 
регистрация на своите 
любимци, по реда на 
Закона за ветеринарно-
медицинската дейност 
и Наредбата за прите-
жаване, регистриране и 

отглеждане на кучета на 
територията на община 
Каварна. Регистрацията 
се извършва при на-
вършване на 4-месечна 
възраст или  в 3-месечен 
срок от придобиване на 
куче над тази възраст по 
следния ред:

1.Ветеринарномеди-
цинска регистрация от 
ветеринарен лекар, уп-
ражняващ ветеринар-
номедицинска практика; 

2. Административна 
регистрация в Община 
Каварна, включваща:            

•  подаване на де -
кларация по утвърден 
образец и заплащане 
на съответната такса за 
притежание на куче в 
отдел „Местни данъци 
и такси”.

• вписване на данните 
на собственика и кучето 
в регистъра на домаш-
ните кучета в отдел „Еко-
логия зелена система”.                       

От такса се освобож-
дават собствениците на:

• кучета на инвалиди;
• служебни кучета в 

организациите на бю-
джетна издръжка;

• кучета, използвани 
за опитни цели;

• кучета, използвани 
от Българския червен 
кръст;

• кастрирани кучета;
• кучета, които при-

дружават или охраняват 
селскостопански живот-
ни, които се отглеждат в 
регистриран животновъ-
ден обект.                                 

Освен това, от месец 
февруари 2017 г. всич-
ки собственици на ку-
чета са длъжни да им 
поставят и микрочип. 
Същият се имплантира 
от ветеринарен лекар, 
който въвежда данните 
на микрочипа в Интегри-
раната информационна 
система на Българската 
агенция по безопасност 
на храните.

При установяване на 
нерегистрирано куче, 
на собственика – фи-
зическо лице се налага 
глоба  в размер на 50 лв., 
а на юридически лица 
и  еднолични търговци 
– глоба в размер  на 80 
лв. Собственик, който 
не е чипирал  кучето си 

се наказва с глоба до 
200 лв.

- Тази година каква 
е сумата, заделена в 
бюджета за  безстопан-
ствените кучета?

- Предвидените в бю-
джета на Община Кава-
рна средства за нама-
ляване популацията на 
безстопанствените кучета 
през 2019 г. е 25 000 лв.

Призоваваме собстве-
ниците на домашни ку-
чета да бъдат по-отго-
ворни към отглеждането 
и грижите, които полагат 
за тях. Да не допускат 
нежелано размножава-
не на кучетата, като при 
наличие на потомство са 
длъжни да намерят нови 
собственици на кутрета-
та, а не да ги изхвърлят 
на улицата.

Желателно е всички 
собственици да кастри-
рат своите любимци, 
като по този начин ще бъ-
дат освободени от еже-
годното заплащане на 
таксата за притежаване 
на куче, която се обмисля 
да бъде увеличена през 
следващата година.  

НЕОБХОДИМА Е КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ 
ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА УЛИЧНИТЕ КУЧЕТА


