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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

Ново помещение в дет-
ската ясла в Каварна ще 
посреща майките и де-
цата, ползващи млечна 
кухня. Помещението е 
затворено и остъклено с 
хубав покрив. В момен-
та се полага теракота, 
остават довършителни 
неща, като боядисване и 
обзавеждане. „Навесът е 
чудесно направен. Фир-
мата, която го изгради се 
е справила много добре. 
До края на февруари, 
ще бъде готово”, заяви 
директорът на детското 
заведение – Валентина 
Георгиева. Средствата 
за ремонта - 30 хил. лв. 
са осигурени от Община 
Каварна. 

„ Идеята беше да на-
правим подходящо мяс-
то, където майките да 
се събират, да обменят 
опит и да хранят своите 
деца. За целта ще бъде 
обособен кът с канапе 
и масичка. Това ще им 
спести неудобството да 
хранят малчуганите по 
улиците и пейките”, обяс-
ни Георгиева. 

Новото помещение ще 
бъде оборудвано и с кли-
матик. През лятото ще 
бъде прохладно, а през 
зимата топло. По думите 
на Георгиева, в прием-
ната ще бъде обособено 
информационно  табло, 
където ще се обявява ме-
нюто за млечната кухня, 
както и всички известия 
за майките, чиито деца 
посещават детската ясла.  

Цената на един храно-
ден в млечната кухня е 
1,80 лв. за три степенно 
меню - супа, основно 
ястие и десерт. То е съ-
образено с възрастта и 

изискванията децата да 
се хранят здравословно. 
Готви се по специален 
рецептурник до 3 го-
дишна възраст. Менюто 
е съобразено и със сезо-
ните, на четири тримесе-
чия, където са включени 
различни зеленчуци и 
плодове . „В менюто има 
овесени ядки, мюсли, 
рогчета с овесени ядки, 
400 гр. на ден мляко. 
В нашата кухня, когато 
е предвидена риба, то 
тя е сьомга.” – допълни 
Георгиева. 

През този зимен пери-
од  в млечната кухня се 

хранят 40 деца, очаква се 
през лятото те да се уве-
личат двойно. „На 85% са 
обхванати майките в гра-
да с млечната кухня. По-
сещавайки я, те могат да 
се запознаят с отличните 
условия, които предлага 
за отглеждане детската 
ясла. В група има 2 де-
тегледачки с 2 медицин-
ски сестри. Тук се полагат 
майчини грижи, за раз-
лика от детската градина, 
където вече говорим за 
образование. Първото, 
от което изхождам, това 
е храната на детето, ре-
жимът и навиците, които 
се формират тук. Децата 
до 3-годишна възраст са 
обект на детската ясла”, 
добави Георгиева.

В  детското заведение 
в момента има 60 деца 
в 3 групи, като за тях 
се грижат  шест меди-
цински сестри и още 
толкова детегледачки. 
Не липсват и дарители, 
които допълнително се 
грижат за удобствата на 
децата. 

Следва на 3 стр.

От началото на февру-
ари чисто нов училищен 
автобус ще обезпечава 
превоза на ученици в 
едно от най-големите 
учебни заведения на 
Община Каварна. 

Разликата между ста-
рия и новия автобус е, че 
този е с 32 места, а стари-
ят е 27 местен. „Всички 
седалки са снабдени с 
предпазни колани, коeто 
много ме радва, защото 
сигурността и здравето 
на децата са изключи-
телно важни”, коментира 
директорът на учебното 
заведение Емил Андо-
нов. По думите му, но-
вият автобус е по голям, 
по–луксозен, снабден 
е с климатик и допъл-
нителна печка, която да 
отоплява много по-бързо 
превозното средство. 
Има и въздушна възглав-
ница, така че пътуването 
е по- комфортно и по–
безопасно. 

 „Старият автомобил 
навърши 12 години, 
което е една пределна 
възраст за автобус, кой-
то вози деца. Реших да 
потърся съдействие от 

министъра на образова-
нието Красимир Вълчев. 
С любезното съдействие 
на просветното минис-
терство получихме но-
вата кола”, разкри Ан-
донов.

 „Умишлено забавяме 
вкарването на автобуса 
в експлоатация, защо-
то има  допълнителни 
неща, които трябва да се 
направят. Изписване на 
надписи - „Училищен ав-
тобус” и „ Министерство 
на образованието”. Това 
са задължителни клаузи 
по договора, който съм 
подписал с министер-
ството. Трябваше да реги-
стрираме шофьора в ав-
томобилната инспекция. 
Там се издава персонална 
дигитална карта, която е с 
чип, персонален за всеки 
един шофьор и е задъл-
жително изискване на 
автомобилната инспек-
ция. Автомобилът е реги-
стриран и разполага със 
застраховка „Гражданска 
отговорност.” През първа-
та седмица на февруари 
ще бъде пуснат в експло-
атация” , заяви Андонов. 

Училищният автобус  

ще обслужва линията 
Каварна – Българево.  В 
7,30 часа ще пристига 
в селото, за да вземе 
децата и да ги отведе в 
Каварна, а  в 14,15 часа 
тръгва от училищната 
спирка, пак до село Бъл-
гарево. 

„Извозваме с два авто-
буса, тъй като има мно-
го ученици. Единият е 
с договор, към фирма 
превозвач”, коментира 
директорът.  Другите ли-
нии са към селата Хаджи 
Димитър, Вранино и  Че-
лопечене. Разпределени 
са между двете училища 
–СУ „Стефан Караджа” и 
ОУ „Йордан Йовков”. Де-
цата от Шабла се обслуж-
ват от ПЗГ  „Тимирязев”.

Преди години старият 
автобус е прехвърлен 
от общината към учи-
лището. Той е получен 
от Министерството на 
образованието, чрез  
програма „Оптимизация 
на училищната мрежа”. 
Сега по обратен ред, 
чрез протокол, учебното 
заведение ще го върне 
на Община Каварна. 

Антоанета Андонова

Детска градина „Дете-
лина“ в Каварна отваря 
врати на 1 януари 1989 го-
дина. Тогава детският глъч 
и грейналите усмивки на 
270 деца, разпределени 
в 9 групи огласят сградата 
на ул. „Орлов” № 2 в квар-
тал „Хаджи Димитър“. 
Началото е поставено от 
първия директор Божи-
дара Табакова, а от 1998 
година до днес градина-
та се ръководи от Мима 
Стойчева. За три десети-
летия тук са възпитавани 
и образовани над 2000 
деца. След 90-те години, 
заради миграционните 
процеси са останали 6 
групи. „Няма особен ръст 
на раждаемостта, защото 
хората, които живеят в кв. 
„Хаджи Димитър“ са все 
по-образовани, излизаха 
в чужбина и винаги са се 
стремили да живеят като 
европейски граждани. 
Рядкост е да има семей-
ства сега с три и повече 

деца. Промени се и на-
гласата на родителите, 
всички вече са наясно, че 
децата се социализират в 
детската градина. Поставя 
се началото на образо-
вателния процес, който 
е за цял живот. Освен 
това, колегите са много 
мотивирани да успеят да 
съберат всички деца, на 
необходимата възраст 
под покрива на детското 
заведение”, коментира 
Мима Стойчева. 

Сега то се посещава от 
122 деца, разпределе-
ни в 5 групи. Обхванати 
са над 90%, вкл. много 
уязвима група от 7 деца, 
които доскоро са ровили в 
кофите за смет, в момента 
посещават градината. Тук 
работят 22-ма души, сред 
които млади и мотивира-
ни, а част от персонала 
са сериозни и отговорни 
жени от квартала, които 
са от ромски произход. По 
думите на директора, те 

помагат на педагозите при 
овладяването на езика, 
при социализацията и при 
връзката със семействата, 
защото детската градина 
трябва да е отворена и 
всеки родител да има 
доверие в екипа й.

Директорът подчертава 
доброто взаимодействие 
с институциите и положи-
телните резултати, които 

градината постига далеч 
преди да се създаде меха-
низма за обхват на децата, 
който работи в национа-
лен мащаб от две години. 
Едно от нововъведенията 
на Стойчева е „ден на от-
ворени врати“. Родители-
те все повече се интересу-
ват и се включват в живота 
на градина „Детелина“. 
Стимул за посещение е и 

минималната такса от 2 
лв. на месец за дете. 

Екипът от педагози се 
оказва иновативен - пър-
ви сред колегите си от 
община Каварна започват 
работа по проект. През 
2000 година градината  
печели финансиране от 
„Отворено общество”, за 
проекта  „У всяко дете има 

Следва на 2 стр.

С четири женски ро-
жби посрещна Деня на 
родилната помощ аку-
шеро-гинекологичното 
отделение на кавар-
ненската болница тази 
година. Последното 
бебе, родено в навече-
рието на празника се е 
появило на бял свят на 
19.01.2019 г.  в 00,25 

часа, с помощта на д-р 
Жеко Чалъков, акушер 
Пепа Николова и сани-
тар Иванка Статева.

Малката дама се казва 
Стела Николова Емилова 
с тегло 3,600 кг. и ръст от 
52 см. За 19-годишната 
майка Маргарита това е 
второ раждане.

Следва на 2 стр.

Ново помещение в дет- хранят 40 деца, очаква се 

ДЕТСКА ЯСЛА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С НОВ 
КЪТ ЗА МАЙКИТЕ, ПОЛЗВАЩИ МЛЕЧНА КУХНЯ

НОВ УЧИЛИЩЕН АВТОБУС ЩЕ ВОЗИ 
ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА СУ „СТЕФАН КАРАДЖА” 

ЧЕТИРИЛИСТНАТА „ДЕТЕЛИНА“ НА КВАРТАЛ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ 
НАВЪРШИ 30 ГОДИНИ
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Кметът на Община Ка-
варна Нина Ставрева про-
веде традиционната си 
среща с част от жителите 

на квартал „ Хаджи Ди-
митър“ по повод проекто-
бюджета на общината за 
2019 г. Всеки от тях имаше 

възможност да зададе 
своите въпроси, да споде-
ли мнения и предложения 
с нея и още двама членове 

на екипа й - зам.-кмета 
Йордан Йорданов и глав-
ния архитект на общината 
Камен Жейнов. На среща-

та бяха обсъдени проекти 
свързани с квартала и 
съобразени с желанията 
на неговите жители. 

НИНА СТАВРЕВА РАЗГОВАРЯ С ЖИТЕЛИТЕ 
НА КВАРТАЛ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“

ОБЩИНА КАВАРНА ОРГАНИЗИРА 
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС  
ПО ПОВОД 3-ТИ МАРТ

Община Каварна организира ученически кон-
курс за есе и рисунка  по повод 3-ти март -  На-
ционален празник на Република България, под 
патронажа на кмета Нина Ставрева.

Конкурсът ще се проведе в 3 възрастови групи.
В него имат право да участват всички ученици 

от училищата на територията на общината, в 
следните категории:

Първа възрастова група – от 1-ви до 4-ти клас 
в Раздел „рисунка” на тема: „Моята мечта за моя 
роден край”.

Втора възрастова група – от 5-ти до 8-ми клас 
в Раздел „есе” на тема: „Раждането на свободата 
– герои и памет”.

Трета възрастова група – от 9-ти до 12-ти клас в 
Раздел „есе” на тема: „Свободата днес – понятие 
и реалност”.

Участниците могат да подават своите есета на 
електронните адреси на Общината: obshtina@
kavarna.bg; press@kavarna.bg, а рисунките могат 
да се изпращат на адрес: гр. Каварна, ул. „До-
бротица“ 26, Общинска администрация, тел. за 
връзка : 0570 8 18 27

Заедно с творбите, участниците трябва да по-
сочат трите си имена, контакт за обратна връзка, 
класа и училището, в което учат.

Творбите се подават до 22-ри февруари. Жури 
в състав: Пенко Георгиев – директор на Истори-
чески музей-Каварна, Галя Димова – директор 
на Художествена галерия „Христо Градечлиев“, 
Тошко Червеняков – преподавател по изобрази-
телно изкуство и Керанка Далакманска – поетеса 
и журналист, ще оценяват творбите.

Най-добрите ще бъдат обявени и наградени 
от кмета на община Каварна Нина Ставрева, 
на 1 март.

Отличените творби ще бъдат публикувани на 
страниците на в. „Факел”.

ЧЕТИРИЛИСТНАТА „ДЕТЕЛИНА“ НА КВАРТАЛ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ 
НАВЪРШИ 30 ГОДИНИ
Продължение от 1 стр.
слънце, нека му позво-
лим да свети”. „Това беше 
много голяма радост за 
нас, защото успяхме да 
привлечем още повече 
деца по този начин. Пообо-
гатихме си материалната 
база и колегите си повяр-
ваха, че нещата могат да 
се случат. Изключително 
много квалификационни 
форми организирахме и 
в самата детска градина. 
Колегите ходиха в различ-
ни обучителни центрове в 
България. За да можем да 
добием все по-голям про-
фесионализъм в работата 
с етнически малцинства, 
овладяването на българ-
ския език в една билинг-
вистична среда и всичко 
това, наистина, стъпка по 
стъпка, обаче в една посо-
ка, даде своите резултати”, 
коментира директорът. 

 Градината е и първата, 
която  споделя  опит за 
създаване на програмата 
„Нео Гея”. Проф. Ирина Ко-
лева, която тогава е била 
главен асистент, започва 
разработването на своите 
програми, заедно с учи-
тели от детската градина. 
„Беше използвала нашия 
опит и нашето виждане 
за работа в мултикултурна 
среда. Проф. Христо Кю-
чуков, който е от ромски 
произход,  беше препо-
давател във Великотър-

новския университет и 
провеждаше практиката 
на своите студенти тук 
– допълнителна мотива-
ция на колегите да ра-
ботят още по-творчески, 
по-новаторски в посоката 
по която сме тръгнали, 
защото си личи, че това е 
успешният път. И не беше 
лесно да се  открие той. 
По отъпканите пътища не 
можеше да се върви, тряб-
ваше да се търсят нови”, 
спомня си Стойчева. 

Детската градина  е 
била и  домакин на сре-
щи на учители от цяла 
България, които работят 
в мултикултурна среда. 
„Посрещали сме изклю-
чително високопоставе-
ни гости - евродепутати, 
посланици. Хора, които 
работят тези уязвими гру-
пи да бъдат образовани 
и да постигнат по–добри 
резултати в личния си 
живот. Посрещали  сме 
президента на Република 
България Георги Първа-

нов, посланици на САЩ, 
Великобритания и Фран-
ция”, разкри за партньор-
ството директорът. 

През годините  екипът 
работи усилено. Много 
подходяща се оказва на-
ционалната програмата  
„С грижа за всеки уче-
ник”, където се работи 
допълнително детето да 
постигне образователен 
минимум. „Имахме един 
много интересен проект 
с 10- та детска градина в 
Добрич, която е предим-

но с деца от български 
етнос и детска градина 
„Здравец” , в Тервел, къде-
то има смесен етнически 
състав, основно турски и 
ромски. Правихме общи 
концерти в Добрич, заед-
но с родителите и децата, 
представихме традициите 
на различните етноси. За 
„деня на толерантност-
та“, родители от Добрич, 
заедно с децата си бяха 
цял ден при нас. Децата 
играха заедно, показаха 
кой какво може, храни-
ха се заедно”, допълни 
Стойчева. 

По проект „Много оби-
чам природата и аз участ-
вам” е изградена детска 
площадка и еко градинка 
с помощта на родителите. 
Спечелено  е финанси-
ране и по националната 
програма „Информацион-
ни - комуникационни тех-
нологии”. Закупени са 

две интерактивни дъски 
и нов лаптоп за всяка гру-
па. Материалната база  
на детската градина е 
изключително добра, не-
прекъснато се обновява.  
През годините тя е под-
помагана от множество 
дарители, на които дирек-
торът и екипа й отговарят 
с благодарност.

Наблюдава се и друга 
положителна тенденция. 
„Преди 20–тина години 
момчетата завършваха 
техникум, изкарваха си 
шофьорски курсове, а 
момичетата след 4-ти клас 
оставаха в къщи. Сега и де-
войките завършват сред-
но образование. Много 
ще се радвам, ако някой 
успее да завърши и пе-
дагогически профил, да 
дойдат млади хора от 
ромския етнос при нас“, 
надява се Стойчева. 

Антоанета Андонова

140 години от смъртта 
на видния наш поет, пи-
сател и борец за нацио-
нално Освобождение – 
Любен Каравелов се на-
вършиха на 21.01.2019 г. 
По този повод в библи-
отеката за пореден път 
гостуваха учениците от 
Центъра за специална 
образователна подкре-
па (ЦСОП) - Каварна, 
чийто бивш патрон е 
българският автор. Биб-
лиотекар, завеждащ дет-
ския отдел, подготви и 

представи на присъст-
ващите мултимедийна 

презентация, включва-
ща различни снимки и 

фотоси,  проследяващи 
жизнения и творчески 
път на Каравелов. Беше 
поставен акцент на не-
говите по-известни про-
изведения – „Българи от 
старо време” и „Мамино 
детенце”, а незабрави-
мото му стихотворение, 
превърнало се в песен 
– „Хубава си, моя горо”, 
децата изпяха дружно, 
направлявани от свои-
те учители -  Антоане-
та Върбанова, Тамара 
Куюмджиева и Ирена 

Цонкова. 
Накрая всички имаха 

възможност да изгледат 
кратък откъс от поста-
новката „Българи от ста-
ро време”. На децата им 
беше интересно и много 
от тях взеха дейно учас-
тие в презентацията. 

Библиотечният екип 
благодари и на учите-
лите им, като изрази 
надежда това гостуване 
да бъде последвано и от 
други съвместни иници-
ативи. 

Продължение от 1 стр.
„Много съм щастлива, 

всичко мина добре. Бла-
годаря на екипа”, каза 
майката. 

През 2018 година в АГ 
отделението са извър-
шени 27 раждания, при 
тях момчетата са 12, а 
момичетата -15.  

С погача, вино и тра-
диционни ритуали лека-
рите, медицинските спе-
циалисти и санитарите от 
Акушеро-гинекологично-
то отделение към МБАЛ - 
Каварна отбелязаха Деня 
на родилната помощ. 
Кметът на Община Кава-
рна - Нина Ставрева поз-
драви всички служители 
в отделението, като им 
засвидетелства уважение 
към благородния труд и 
всеотдайност, спомагащи 
за раждането на всеки 
нов живот. „Дарявайте 
усмивки на много родите-
ли, помагайте на бял свят 
да се появяват здрави 
и красиви деца, защото 
те са нашето бъдеще, 

нашата подкрепа и гор-
дост!”, каза още кметът 
Ставрева. Тя пожела на 
медицинските работници  
здраве, благополучие, 
енергия и увереност.

За да поздравят док-
торите и сестрите с Ба-
бинден, в болничното 
заведение, дойдоха и 
жените от фолклорна 
група „Добруджанка“, с 
ръководител Йорданка 
Димова към пенсионер-
ски клуб „Радка Чауше-
ва“. Представителките на 
дамския клуб се присъе-
диниха към традицион-
ния ритуал по измиване  
ръцете на най-опитния 
акушер-гинеколог  в 
болницата – д-р Жеко 
Чалъков.

Д-р Чалъков благодари 
на всички свои колеги, 
като им пожела да про-
дължават със същата 
всеотдайност и старание 
да упражняват високо 
хуманната си професия, 
и да поемат в ръцете си 
все повече новородени.

ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА В АГ ОТДЕЛЕНИЕТО НА 
МБАЛ - КАВАРНА СА СЕ РОДИЛИ САМО МОМИЧЕТА

ДЕЦАТА ОТ ЦСОП ОТБЕЛЯЗАХА 140-ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА КАРАВЕЛОВ В БИБЛИОТЕКАТА
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Новостите в Закона за 
хора с увреждания бяха 
представени и обсъдени 
от специалисти в работна 
среща в Областна адми-
нистрация – Добрич. На 
нея присъстваха пред-
ставители на общините, 
на дирекциите социал-
но подпомагане, на не-
правителствени органи-
зации. Директорът на 
Регионална дирекция 
„Социално подпомагане“ 
Ирена Баирова подчерта, 
че във връзка с проме-
ните е важно хората да 
знаят, че няма да бъдат 
ощетявани и да им бъдат 
намалявани средствата. 
Уточнено беше, че до 
31 март т.г. се очаква да 
бъде готов Правилника 
за прилагане на Закона 
за хората с увреждания, 
да бъде изготвена и раз-
пространена Методика за 
оценка на индивидуални-
те способности на хората, 
както и Устройствен пра-
вилник, в който да бъдат 
определени работещите 
в дирекциите за социал-
но подпомагане, които 
ще обслужват хората с 
увреждания.

Заради объркването, 
което предизвикаха про-

мените сред хората с ув-
реждания в началото на 
годината, потърсихме 
съдействие от Иванка 
Василева, директор на 
„Социално подпомага-
не” – Каварна да разясни 
новостите в конкретика.

Новият закон, който 
влезе в сила от 1-ви яну-
ари т.г., измени начина на 
подпомагане на хората с 
увреждания, като тради-
ционните месечни добав-
ки за социална интегра-
ция преминаха към нов 
вид плащане - месечна 
подкрепа. „В него се при-
съединяват както старите 
месечни добавки, така и 
добавката от социалната 

пенсия за инвалидност, 
за лицата които са по-
лучавали такава, чрез 
НОИ”, коментира Иванка 
Василева, директор на 
„Социално подпомагане” 
– Каварна. Добавката от 
НОИ, която е прекратена с 
новия закон е била в раз-
мер на 25% от социалната 
пенсия за инвалидност и 
е била отпусната само за 
лицата, които са били ос-
видетелствани с над 71% 
увреждане.

Новата месечна под-
крепа се диференцира 
съобразно степента на 
увреждането. За лицата, 
които са освидетелствани 
с 50 % до 70,99 %  трайно 

намалена работоспособ-
ност  и вид и степен на 
увреждане. Размерът на 
месечната подкрепа е 7 
% от линията на бедност, 
която за 2019 година е 
определена с решение на 
Министерски съвет в раз-
мер на 348 лв. За лицата 
от 71 до 90% размера на 
месечната подкрепа е 
15 % от линията на бед-
ност. За лицата над 90% 
е в размер на 25 % от 
линията на бедност. За 
лицата от над 90% с оп-
ределена чужда помощ, 
които обаче получават 
пенсия за инвалидност 
поради общо заболяване 
за трудова злополука или 

професионално заболя-
ване,  месечната подкре-
па е в размер на 30%. За 
лицата над 90% с чужда 
помощ, които получават 
социална пенсия за инва-
лидност, месечната под-
крепа е в размер на 57% 
от линията на бедност.

На практика нови за-
явления подават онези, 
които към 1-ви януари не 
са подпомагани, т.е. няма 
активно подпомагане 
от дирекция „Социално 
подпомагане”,  със ста-
тут за пуснати месечни 
добавки за социална ин-
теграция. „Тепърва идват 
много нови хора, които 
изобщо не са били обект 
на подкрепа от страна 
на Дирекцията. Лицата, 
които са освидетелства-
ни от 50- 70,99% , ако не 
са имали заболяване на 
долните крайници, което 
води до затруднения в 
предвижването, изобщо 
не са били обект на под-
помагане от дирекцията”, 
коментира Василева.

Друга голяма група се 
оказват лицата, които пък 
са получавали добавка-
та която е отменена от 
НОИ и тепърва след като 
това плащане е спряно се 

обръщат към Социални 
грижи. 

За да получат новия вид 
подкрепа, всички лица 
следват да кандидатстват 
до края на месец март. 
Независимо, от момен-
та на кандидатстване, 
месечната подкрепа ще 
бъде отпусната с начална  
дата от 1-ви януари.  Ди-
рекцията има картотека 
на всички експертни 
решения, които са за 
лица  с постоянен ад-
рес. Но има една много 
голяма група, които са с 
настоящ адрес Каварна, 
но постоянен на друго 
место, т.е. дори не са 
освидетелствани към 
ТЕЛК от област Добрич.  
„Не за всички фигурират 
експертни решения в на-
шата картотека. Отделно 
от това на всички подпо-
магани сме изискали от 
РЗИ заверка на всички ак-
туални експертни реше-
ния”, обобщи  Василева. 

До края на миналата 
година подалите заяв-
ления са 821 човека за 
двете общини - Каварна 
и Шабла. 

Заявлението се подава 
лично по настоящ адрес 
от лицето или упълномо-

щен негов представител, 
по пощата с обратна раз-
писка, чрез лицензиран 
пощенски оператор или 
по електронен път, съ-
образно условията за 
електронните документи. 

Тези, които не могат да 
упълномощят някого или 
лично да отидат до служ-
бата, ще бъдат посетени 
на място от социален 
служител. Такъв случай 
е имало в с. Българе-
во. Необходимо е прос-
то Дирекцията да бъде 
уведомена. За лицата 
поставени под запре-
щение, заявлението се 
подава от законният им 
представител. За лицата 
с над 90%  увреждания, с 
чужда помощ, получава-
щи социална пенсия за 
инвалидност ще бъде и 
най- високата добавка в 
размер на  198,36 лв.  

Към 31.12.2018 година 
децата с трайни увреж-
дания, които са  подпо-
магани   от  дирекцията за 
двете общини -  Шабла и 
Каварна са 37. Изплатени-
те от дирекцията помощи 
за отглеждане на дете с 
трайни увреждания са 
21 220 лв. 

Факел

17-годишният кавар-
ненец Стоян Руменов 
Демиров, живеещ на ул. 
„Родопи“ 7 ще изтърпи 
„обществено порица-
ние“, чрез седмичния об-
щински вестник „Факел“, 
което му е наложено от 
Районен съд – Каварна 
на 13-ти декември, 2018 

г., след споразумение с 
държавното обвинение. 
Младежът се признава 
за виновен, че на 28-ми 
юли, по ул. „Добри Ор-
лов“ в Каварна, е упра-
влявал мотопед „Сузуки“ 
с неустановени по дело-
то идентификационни 
номера и без регистра-

ционни табели. Макар и 
непълнолетен, Демиров 
е разбирал свойството 
и значението на извър-
шеното, можел е да ръ-
ководи постъпките си, 
следователно деянието 
е извършено умишлено, 
съобщават от Районна 
прокуратура - Каварна. 

РАБОТА В ИСПАНИЯ
В АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА СА ОБЯВЕНИ НОВИ 200 РАБОТНИ 
МЕСТА ЗА СЕЗОННА СЕЛСКОСТОПАНСКА ЗАЕТОСТ – БРАНЕ НА 

ЯГОДИ ОТ ИСПАНСКИЯ РАБОТОДАТЕЛ MASIÁ CISCAR S.A. В 
ПРОВИНЦИЯ УЕЛВА, ИСПАНИЯ.

Търсят се  предимно жени на възраст от 18 до 50 години, без опит 
в селското стопанство. Възможно е да се приемат семейства, но не 
повече от 10 при условия, че мъжът има определени специфични умения 
– електротехнически, основно в селското стопанство или електроме-
ханични. В този случай ще се изисква кандидатът да владее английски 
език. Не се изисква владеене на език и квалификация от кандидатите за 
бране и обработка на плодове.
Предлаганата работна заплата е 42,06 евро на ден бруто, чистото 
заплащане е 38,53 евро на ден, като допълнително се заплащат бонуси. 
Пътуването от България до Испания е за сметка на работниците. За 
тези, които продължат заетостта си до края на кампанията, работо-
дателят заплаща транспортните разходи за връщане в България.
 Конкретната обява е публикувана на националния EURES сайт с реф. № 
34107. Кандидатстването е  чрез записване на заинтересованите лица 
в ДБТ по местоживеене.
Интервютата с лицата ще се проведат присъствено през  първа-

та половина на м. февруари 2019 г. в бюрата по труда.
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:   Дирекция „Бюро по труда” – Каварна

Тел: 0570/82138

ЦЕНТРАЛНО  ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ
9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058 664764

О Б Я В А
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА и

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ

обявяват, че за учебната 2019/2020 г. ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ организира ранно записване на курсанти 

с 5 годишен срок на обучение по специалността: 
„Организация и управление на военни формиро-
вания на тактическо ниво“  в  професионално  
направление  „Военно дело“,  редовна форма  за  

придобиване  на  висше  образование  на  образова-
телно-квалификационна  степен  „Бакалавър“  и  

по  специализации,  както следва:

1.1. Корабоводене;
1.2.Корабни машини и механизми;
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически 
системи.

2. За учебната 2019/2020 във ВВМУ се обявява записване 
на курсанти по специалността „Организация и упра-
вление на военни формирования на тактическо ниво“ 
в професионално направление „Военно дело“, задочна 
форма по специализации:
2.1. „Корабоводене“;
2.2. „Корабни машини и механизми“ ;
2.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически 
системи“.

3. За учебната 2019/2020 във ВВМУ се обявява записване 
на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обуче-
ние за придобиване на образователно-квалификационна 
степен „бакалавър“ по специалността: 
3.1. „Организация и управление на военни фор-
мирования на тактическо ниво“ в професионално 
направление „Военно дело“ и по специалност „Ме-
дицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ва-
рна.                                                               
Повече информация  за условията и реда за канди-
датстване, може да получите от офиса за водене на 
военен отчет към общината или на телефон: 0888 
321 253, както от сайтовете на:  Централно военно 
окръжие: www.comd.bg Министерство на отбрана-

та: www.mod.bg
Образци от формулярите и подробностите за 

кандидатстване са изложени във Военно окръжие - 
Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, 

където се подават необходимите документи.

НОВ, РАЗШИРЕН ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ 
РОДИТЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕТЕГЛЕДАЧИ
Агенцията по заетостта стартира нов, разширен прием на 
заявления по проект „Родители в заетост”, в периода 21 

януари – 28 февруари 2019 г. Проектът е съфинансиран от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз, чрез 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместя-
ване на професионалния с личния живот, като същевремен-
но предоставя възможност за заетост на безработни лица , 

относно полагане на грижи за отглеждане на деца.

По време на новия прием право да подават заявления по 
проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. Родите-
лите, които могат да се възползват от услугата и желаят 
да подадат своите документи за участие при новия старт, 
трябва да бъдат от следните групи:
• Родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, незаписани 

в детска ясла/градина, които имат осигурено работно 
място по трудово/служебно правоотношение или са 
самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента по-
лагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

• Многодетни родители на деца от 0 до 12-годишна въз-
раст, които са се върнали на работните си места, и де-
цата посещават детски ясли/градини, както и училище.

• За целите на процедурата, многодетни родители са тези, 
които имат три или повече деца на възраст до 12 г.;

• Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, 
които са родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, 
незаписани в детска ясла/градина, или многодетни роди-
тели на деца от 0 до 12-годишна възраст, посещаващи 
детски ясли/градини, както и училище;

Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, 
които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа, 
поради отглеждане на дете/деца от 0 до 5 години и имат 
осигурено работно място (по трудово правоотношение или 
като самонаети/ самоосигуряващи се лица), не следва да са се 
върнали на работа до получаване на одобрение за включване 
в проекта.
Безработните родители трябва да започнат работа при работо-
дател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките 
на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане 
на дете. След като започнат работа, договорът на детегледача 
може да бъде удължен и така той да полага грижа за детето 
в срок до 18 месеца.
Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” 
е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на 
детето/децата.
Бюрата по труда ще продължат да извършват подбор сред 
регистрираните безработни лица за детегледачи, като ги 
насочват за одобрение от родителите.
Заявления от родители ще се приемат в посочения период, на 
хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната 
или на имейл:  roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани 
с подпис или електронно подписани), в работни дни между 
8.30 и 17.00 часа.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ  
„Родители в заетост” може да получите в Дирекция 

„Бюро по труда” – Каварна, ул. „Дончо Стойков” 10, 
стая №1 или на тел. 0570/8-21-38.

Няма да има ощетени, не се предвижда намаление на средствата

НОВОСТИТЕ В ЗАКОНА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ БЯХА ОБСЪДЕНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ

НЕПЪЛНОЛЕТЕН Е ПОРИЦАН ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЛЕГАЛЕН МОТОПЕД

Продължение от 1 стр.
„Едната група е изцяло 

обновена, сменени са 
всички мебели. Другите 
две групи са с частично 
подменени неща. Имаме 

нови шкафчета, дюше-
чета, килими, пердета, 
боядисано е навсякъде”, 
добави Георгиева.  

В яслата децата играят 
на воля и са постоянно 

ангажирани с различни 
дейности, разпределе-
ни в детски кът, физкул-
турен салон и битова 
зала. 

Антоанета Андонова

ДЕТСКА ЯСЛА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С НОВ 
КЪТ ЗА МАЙКИТЕ, ПОЛЗВАЩИ МЛЕЧНА КУХНЯ
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- Г-н Василев, кои са 
първите изпитания пред 
спортистите от клуба през 
2019 година?

- Още не е уточнена про-
грамата. На 3 февруари 
ще бъде събранието на 
федерацията в София и то-
гава окончателно ще бъде 
приет спортният календар 
за 2019 година. Основно 
клубът участва в държав-
ните първенства за ра-
диоуправляеми корабни 
модели. Там са три кръга, 
провеждат се в различни 
градове. Моделите се оце-
няват за изработка и съот-
ветно за ход на езеро, спе-
циално. Има определен 
полигон, в който се движат 
моделите, по определен 
маршрут. Точките са както 
за оценка за изработка, 
така и за полигона  от 0 до 
100. Нашият клуб основно 
работи радиоуправляеми 
корабни модели, където се 
цели точно изработването 
на детайлировката, на раз-
мерите, на оцветяването, 
така че корабът да бъде 
в действителност копие 
на истински кораб. Неза-
висимо дали в момента 
съществува този кораб 
или го е имало някога, това 
е без значение. Другият 
клас, в който участваме 
е за настолни корабни 
модели клас С. Съчетали 
сме нещата, тези същите 
модели, които изработ-
ваме да могат да участват 
едновременно и в клас С. 
Защото реално годината 
е уж голяма, а всъщност 
състезанията са сравнител-
но малко. Всяка година в 
България, освен държавни 
първенства, както тука 
три кръга за радиоупра-
вляеми корабни модели, 
има две първенства за 
настолни корабни модели. 
Освен това всяка година 
има поне едно световно 
или европейско първен-
ство. Миналата година ние 

участвахме на Световното 
в Галац- Румъния, а тази 
година ще има европейско 
първенство. Говори се, че 
ще бъде в България , но 
още не е уточнено.  Ние 
участваме реално в тези 
първенства и подготвяме 
модели именно в тези 
класове. 

- Колко спортисти ще 
вземат участие в състе-
занията?

- Трудно е да се каже. 
Обикновено спортистите, 
които участват, това са 
всички членове на клу-
ба, говорим за юноши и 
мъже. Това са 9 човека. 
Най-малките, децата, това 
е кръжочната група от 6 
деца, които се подготвят. С 
тях основно изработваме 
картонени модели, тъй 
като това е най-лесната 
форма, за да може те да 
привикнат на работа с ин-
струменти, с хартията, да 
научават терминологията, 
което е много важно, и по 
този начин да подготвяме 
състезателите. 

- Кой е най-малкият 
спортист в клуба?

- Той е на 6 години, по-
следна група в детската 
градина. Юношата е 7-ми 
клас, а другите са мъже от 
18 години нагоре. 

- По традиция всяка 
година сме домакин на 
държавно първенство.

- Да, тази година също. 
Ще честваме 20 години 
държавни първенства за 
настолни корабни моде-
ли в Каварна. Първото 
беше през 2000 година и 
от тогава без прекъсване 
ги правим. Освен това, 8 
години бяхме домакини 
и на кръг от радиоупра-
вляеми яхти, който се на 
средната буна. Съчетава-
ме нещата по екстремната 
част – радиоуправляемите 
яхти, заедно с настолните 
модели, които се провеж-
дат вече 20 години в кар-

тинната галерия в града. 
И тази година ще бъдем 
домакин на държавното 
първенство. 

- Има ли нещо, което 
искахте, но не успяхте да 
постигнете през предход-
ната година?

- Миналата година беше 
връх, ако може така да се 
каже,  с нашето участие на 
Световното първенство в 
Галац. Като казвам връх, 
имам точно това пред-
вид, участвахме със седем 
модела и извоювахме  6 
медала, като един златен, 
3 сребърни и 2 бронзови. 
Досега таково участие и та-
кива резултати не сме има-
ли. По миналата година 
– 2017, тук беше европей-
ското първенство за втора 
година в Каварна, където 
също имахме успехи, но 
там медалите бяха по-мал-
ко. Освен всичко това за 
настолните корабни моде-
ли и радиоуправляемите 
корабни модели, за по-
редна година, за трета, при 
юношите и мъжете имаме 
републикански шампиони 
на радиоуправляеми ко-
рабни модели. 

- Какви са амбициите 
Ви през настоящия сезон?

- За амбиции е трудно да 
се говори, поради причи-
ната, че всяко състезание 
е различно. Държавата, 
която ги организира или 
мястото, домакинът, който 
е, съдиите, които участват, 
винаги оценките варират. 
И в този смисъл ние се 

подготвяме максимално 
добре, както се казва, 
познаваме противниците 
вече достатъчно добре. 

- Разполагате ли с не-
обходимата финансова 
обезпеченост, за да из-
пълните целите си?

- Малко ми е трудно да 
кажа това нещо. За из-
дръжката на клуба идва 
субсидия от общината. 
За съжаление средствата 
са сравнително малко, 
да не кажа много малко, 
като до миналата годи-
на са около 2000 лв. на 
година. Като тези сред-
ства трябва да покрият 
транспортните разходи, 
издръжката,  на ток, на 
санитарни материали, 
материали за кръжоч-
ната група основно, а 
всичко останало, което 
не достига – транспорта, 
храната, настаняването, 
материалите, всичко това 
се поема лично от състе-
зателите, което е два пъти 
повече от субсидията. В 
този смисъл нещата не са 
добри, но както се казва 
„обща болка е това”. Деца-
та не плащат такса за кръ-
жока и само това, което 
те си закупят, имат право 
да го работят тук. Накрая, 
когато си изработят моде-
лите, те си ги вземат. Като 
вече най-добрите модели 
съответно, участват в тези 
първенства за настолни 
образци. Децата участват 
без такса, защото са начи-
наещи. 

Стоян Василев, Клуб по корабомоделизъм „Вимпел”  

20 ГОДИНИ ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА ЗА НАСТОЛНИ КОРАБНИ 
МОДЕЛИ ЩЕ СЕ ОТБЕЛЕЖАТ В КАВАРНА 

- Г-н Гецов, кои са пър-
вите изпитания пред 
спортистите от клуба през 
2019 година?

- Все още нямаме ин-
формация, кога ще са ни 
следващите мачове. Пред 
нас сега предстои да за-
вършим сезона при мъ-
жете в „Б” Републиканска 
хандбална група. Остават 
още два мача и ще стане 
ясно крайното класиране, 
защото в момента всички-
те отбори са с изравнени 
сили. И  двата мача ще сме 
гости. Предстои и един 

турнир за юноши- старша 
възраст и децата, които иг-
раят в 10-11 годишна въз-
раст. Имат по два турнира 
до средата на годината.  
Предстоят ученически 
игри, със състезатели на 
клуба, но ще участват от 
името на СУ „Стефан Ка-
раджа”, като областният 
кръг на ученическите игри 
по хандбал ще се проведе 
тук в Каварна, в края на 
февруари или началото 
на март. 

- Има ли нещо, което 
искахте, но не успяхте да 

постигнете през предход-
ната година?

- За миналата годи-
на, като календарна, 
най-много съжалявам, че 
не можахме да се класи-
раме на по-предно място 
на Републиканското пър-
венство по хандбал в Ка-
варна. Завършихме осми, 
като имахме възможност, 
да бъдем сред първите 
четири отбора, но за жа-
лост  дузпите ни изиграха 
лоша шега.

- През тази година 
очаква ли се да бъдем 

отново домакини на та-
къв турнир, по плажен 
хандбал? Видя се, че 
има голяма популярност, 
много отбори участваха, 
много публика имаше, и 
въобще се формира до-
бър спортен празник за 
няколко дни в Каварна?

- Федерацията иска да 
популяризира този спорт 
в повече райони и са 
се насочили към друго 
населено място, където 
да се проведе републи-
канското първенство по 
плажен хандбал. Надя-

вам се, да се преборим 
за домакини на турнира 
за Купата на България по 
плажен хандбал. Яснота 
за евентуалното ни дома-
кинство ще има в края на 
февруари. 

- Как очаквате да за-
вършите сезона?

- При  мъжете очаквам 
да завършим първи, как-
то последните две годи-
ни, но всичко ще се реши 
в последния турнир. При 
юношите- старша възраст 
нямаме шансове за по- 
предно класиране. При 
децата, 10 -11-годишна 
възраст,  ще целим да 

могат да играят, така че 
да им остане желанието 
за игра и да се научат по-
вече за по-кратко време, 
което е доста трудно, но 
работим всяка седмица. 

- Разполагате ли с не-
обходимата финансова 
обезпеченост, за да из-
пълните целите си?

- С парите е много труд-
но, както във всяка сфера, 
не само в спорта. Добре, 
че е общината, която 
помага със средства. 
Спонсори почти няма. 
Материалната база не е 
обезпечена. Топки има-
ме, но всякакви други 

средства по време на 
тренировъчния процес, 
допълнителни уреди, 
които са ни нужни, ние 
не можем да ги закупим. 
Повечето средства оти-
ват за храна, път, съдий-
ски такси. Единственото, 
което може да се случи 
е родителите да платят 
разходите за децата си. 
Нашият клуб не събира 
такси, тренировките са 
безплатни за всички. С 
малките тренираме в 
салона на СУ „Стефан 
Караджа”, а с големите 
тренираме в спортната 
зала.  

СКХ „КАЛИАКРА” ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ДОМАКИНСТВО 
НА КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ ПО ПЛАЖЕН ХАНДБАЛ
Интервю с Красимир Гецов – спортен клуб по хандбал „Калиакра”  

КРИМИНАЛНА
ХРОНИКА

ХВАНАХА 13-ГОДИШНО 
МОМЧЕ ДА КРАДЕ ТОК
Незаконно присъединя-
ване към електропренос-
ната мрежа е установено 
в частен имот в с. Сеп-
темврийци, съобщават 
от Областна дирекция на 
МВР - Добрич. Проверка-
та на жилището е извър-
шена на 24 януари, около 
14 часа. От проведените 
разследвания от органи-
те на реда е установено, 
че извършител на дея-
нието е 13-годишно мом-
че от с. Септемврийци. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

З А Д Ъ Р Ж А Х А  Р Е Ц И -
ДИВИСТ ПРИ ОПИТ ЗА 
КРАЖБА
С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е задър-
жан 64-годишен мъж 
от град Каварна. На 24 
януари, около 10:40 часа 
е получено съобщение 
за това, че неизвестен 
извършител е направил 
опит да разбие входната 
врата на ветеринарна 
клиника. След издирва-
не е установен извър-
шителят на деянието, 
рецидивист, уточняват 
от ОД на МВР - Добрич. 
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

6 9 - Г О Д И Ш Н А  Ш О -
Ф Ь О Р К А П О С Т РА Д А 
ПРИ КАТАСТРОФА
Съобщение за катастро-
фа по пътя между град 
Каварна и село Могили-
ще е постъпило в поли-
цията на 22 януари, око-
ло 15:50 часа. На място е 
установено, че водач на 
лек автомобил „Опел” 
- 69-годишна жена от 
село Вранино, при ляв 
завой се удря в задната 
част на движещата се 
отпред „Тойота”. Жената 
е с фрактура на ръка, без 
опасност за живота. Два-
мата водачи са с отрица-
телни проби за употреба 
на алкохол.

Факел

Рисунката на 13-годишната Николета Маринова, с коя-
то спечели второ място в конкурса на Министерство-
то на туризма „Моята ЕДЕН дестинация“

На 15.12.2018 година в град Варна се проведе турнир по 
кик - бокс в стил „Кик-лайт“. СК по кик - бокс „РИНГ-Кава-
рна“ беше представен от шестте най - малки състеза-
тели във възрастова група 7-12 годишни. Всички състе-
затели спечелиха златни медали в своите категории.


