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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

Нова рубрика на страниците на вестник „Факел“
„НА ВЪПРОСА!“

е рубрика НА и ЗА гражданите на 
община Каварна.

Съобразно принципите за открито управление, 
всеки гражданин може да задава своите 
въпроси към местната администрация,  

на адрес:  
гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26, Общинска 
администрация, за рубриката „На въпроса!“

както и на електронните пощи:  
media@kavarna.bg и press@kavarna.bg

Отговорите ще бъдат публикувани в новата 
рубрика на страниците на общинския 

седмичник.
Забележка: Анонимни писма няма  

да бъдат разглеждани.

След продължителни 
дебати по проекта за 
финансовата рамка на 
Община Каварна за 2019 
година, 16 от присъства-
щите  на сесията общин-
ски съветници гласуваха 
„за” приемането му.

Приходно-разходната 
част на Бюджет 2019 е 16 
170 000 лв. По-високи от 
предвидените в проекта 

субсидии ще получат 
читалищата в общината 
и някои от спортните клу-
бове. Направено беше 
предложение в капита-
ловата програма да се 
включи ново проектира-
не, свързано с изгражда-
нето на паркинг и озеле-

няване в морска зона. С 
10 хил. лв. е увеличено 
и дофинансирането на 
хора, и духовия оркестър 
в Каварна.

Около 60 % от всички 
предложения, направе-
ни от жителите на Ка-
варна по време на ини-
циативата „Каварненци 
предлагат, кметът из-
пълнява” и по време на 

публичните обсъждания, 
са включени в Бюджет 
2019. „Имаме огромно 
желание да включим 
всички предложения, 
но това е невъзможно, 
защото реализирането 
им изисква изключител-
но голям финансов ре-

сурс”, заяви кметът Нина 
Ставрева.

Тя сподели, че онова, 
което най-много вълнува 
хората е списъкът с ка-
питалови разходи. Тази 
година стойността на 
капиталовата програма 
на Община Каварна е 
8 200 000 лв. Целевите 
средства, предоставени 
от държавния бюджет са 
630 хил. лв., а 1 100 000 
лв. са собствените сред-
ства. Остатъкът до 8 200 

000 са средствата, с които 
ще стартират дейностите 
по трите големи инфра-
структурни проекта на 
Общината за близо 14 
километра пътна мрежа 
и водопровод в 4 села.

Около 300 000 лв. са 
предвидени за текущи 
ремонти в детски гради-
ни, училища и кметства, 
частична рехабилитация 
на улична мрежа, из-
граждане на тротоарни 
настилки и други. Спи-

съкът се обекти е изцяло 
съобразен с желанията 
на жителите на общи-
ната, кметове и кметски 
наместници.

По думите на Ставрева, 
бюджетът е реален и 
изпълним, а голямата ра-
бота по осъществяването 
му тепърва предстои. 

„Най-големият успех 
ще бъде да се поздра-
вим със 100% изпъл-
нение на този бюджет,

Следва на 2 стр.

Бюджетът на община Каварна за настоящата година надхвърля 16 милиона лева, 8,2 милиона са за капиталови разходи

БЮДЖЕТ 2019 БЕШЕ ПРИЕТ ЕДИНОДУШНО 
ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА КАВАРНА

Общинският съвет на 
Община Каварна даде 
съгласието си за отпуска-
не на средства в размер 
на 15 хил. лв. на ансам-
бъл „Бизоне” за участие в 
инициативата „Голямото 
хоро” в Брюксел. Това съ-
общи  заместник- кметът 
Йордан Йорданов.

Припомняме, че фол-
клорната формация е сред 

10-те избрани от 150 ан-
самбъла в България, които 
ще участват на събитието в 
столицата на Европа.

Инициативата „Голямо-
то хоро” бе започната от 
еврокомисар Кристалина 
Георгиева (2014–2016 г.). 
От 2017 г.  се организира 
от Ева Майдел. Целта 
на „Голямото хоро“ е да 
покаже пред жителите и 

гостите на космополитен 
град като Брюксел,  дру-
гото лице на България 
– атрактивно, можещо и 
тaлантливо.

16  танцьори от ансам-
бъл „Бизоне”, с ръково-
дител Стела Йорданова 
ще представят характер-
ните за Добруджа и цяла 
България танци.

Калояна Донева

И през 2019 година се 
запазва ниската такса 
за детските заведения 
в общината, която е в 
размер на 2 лева. 

„Ангажиментът за 
безплатните детски гра-
дини беше поет от моя 
страна още по време 
на предизборната кам-
пания. От 1 март 2016 
година това е факт”, спо-
дели кметът община 
Каварна Нина Ставрева.  

Символичната такса 
от 2 лева дава възмож-
ност на местната адми-
нистрация да осъщест-
вява необходимия кон-

трол върху дейността 
на детските заведения, 
като я ориентира в ре-
алната им посещаемост. 

Малко над 400 деца 
посещават забавачки-
те и осигуряването на  
финансиране за дей-
ностите по отглеждане 
и възпитаване на мал-
чуганите не е непосилно 
за Общината.  

Основната функция на 
тази дотация обаче е за-
държането на децата в 
градините, където имат 
по-висок шанс за социа-
лизация и подготовка за 
училище.

АНСАМБЪЛ „БИЗОНЕ” ЩЕ ПРЕДСТАВИ КАВАРНА 
И ДОБРУДЖА НА „ГОЛЯМОТО ХОРО” В БРЮКСЕЛ

КАВАРНА СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД 
ОСВОБОДИТЕЛИТЕ СИ 

С общоградско по-
клонение 4-ти февру-
ари каварненци отбе-
лязаха 141 години от 
освобождението на 
Каварна от османско 
владичество. В цере-
монията по поднасяне 
на венци и цветя пред 
паметника „Защитата 
на Каварна“ участваха 
кметът на Каварна Нина 
Ставрева, зам.-кмето-

вете Йордан Йорданов 
и Митко Недев, пред-
ставители на Общин-
ски съвет – Каварна, 
представители на об-
щинската администра-
ция, Народно читалище 
“Сългасие-1890“, Исто-
рически музей, учили-
ща и детски градини, 
политически партии и 
граждани.

Следва на 2 стр.
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Продължение от 1 стр.
но същинското предиз-
викателство е изпъл-
нението на капиталова 
програма на общината.  
Ресурсът никак не е ма-
лък и всички обекти са 
свързани с инфраструк-
турата, а това е темата, 
която най-много вълнува 

жителите на общината”, 
сподели Ставрева. 

Секторите, определени 
от кметският екип като 
приоритетни, присъстват 
и в този бюджет - разви-
тие на туризма, грижа 
за малките деца и въз-
растните хора, образо-
вание и здравеопазване. 

Средствата, отделени за 
тях са доказателство за 
последователността на 
местната администрация 
в този мандат. 

„Бюджет 2019 е реален, 
изпълним и най-вече съ-
образен с желанията на 
хората“, каза в заключе-
ние Нина Ставрева.

БЮДЖЕТ 2019 БЕШЕ ПРИЕТ ЕДИНОДУШНО 
ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА КАВАРНА

Общинският съвет на 
Каварна прие предложе-
нието на местната адми-
нистрация курортните 
комплекси в селата Бо-
журец, Свети Никола и 
Камен бряг да плащат 
отделно своята такса за 
битови отпадъци. Така 
недобросъвестните данъ-
коплатци, като комплекс 
„Русалка“, чиито собстве-
ници от години не внасят 
налога си, няма да ощетя-

ват местните жители.
Жителите на Божурец, 

Свети Никола и Камен бряг 
дори ще плащат по-малко 
от миналогодишните си 
сметки, коментира кметът 
на Община Каварна Нина 
Ставрева.

Най-ниската база от 4,5 
промила за имотния да-
нък е промяната, касаеща 
собствениците на т.нар. 
„второ жилище“ в обяве-
ните за курортни селища 

Каварна и Българево. В 
момента се работи по 
базата данни кое жилище 
е второ.

Общото увеличение, 
предвидено по отноше-
ние на таксата за смет 
в план сметката за 2019 
година е в размер на 400 
хил. лв. В основата му стои 
ежегодният ръст на дър-
жавно регламентираните 
отчисления за претова-
рната станция в Балчик и 

депото за твърди битови 
отпадъци в Стожер.

Кметът на Каварна Нина 
Ставрева посочи, че като 
цяло увеличението е меж-
ду 10 и 20 лева, което 
на годишна база не би 
ощетило жителите на об-
щината. 

В план сметката са зало-
жени и средства за закупу-
ването на 200 нови съдове 
за отпадъци.

Факел

Предложението беше 
внесено на сесия от ини-
циативен комитет „За 
Туризма на Калиакра“, 
чрез председателя на 
ОбС Каварна – Краси-
мир Кръстев. Идеята е 
да се създадат условия 
за развитие на устойчив 
туризъм в крайбрежното 
землище на Българево, 
Каварна, непопадащо 
в границите на приори-
тетно природно место-
обитание за опазване 
и възстановяване пон-
то-сарматски степи, с цел 
подобряване на иконо-
мическото състояние, ин-
вестиционния климат и 
демографските показате-
ли на региона, посочват 
вносителите в докладна-

та. В съображенията им  
беше изтъкнато, че Об-
шият устройствен план 
на община Каварна ще 
бъде приет не по-рано 
от 2022 г., затова кметът 
на Българево подкрепя 
инициативния комитет 
за „ускорено създаване 
на условия за развитие 
на туризъм на територия-
та от въпросните маси-
ви, което да предвижда 
откриването на работни 
места за местните.“ 

Съветниците приеха 
землището, в което по-
падат 29-ти, 30-ти, 31-
ви и 32-ри масиви от 
кадастралната карта на 
Българево, в близост до 
природно-археологиче-
ски резерват „Калиакра“, 

да се обособи като тери-
тория от регионално и 
първостепенно значение 
за общината. 

Решението на мест-
ния парламент ще бъде 
изпратено на областния 
управител, в чиито ком-
петенции е да опреде-
ли въпросните парцели 
като обекти с регионално 
значение или обекти в 
райони за целенасочена 
подкрепа от държавата 
по смисъла на Закона за 
регионалното развитие, 
с цел да бъде възможно 
прилагането на разпо-
редбите на Закона за ус-
тройство на територията 
или Закона за устройство 
на Черноморското край-
брежие.

„Целувам ти ръка, Бе-
сарабийо“ е новото за-
главие на Генчо Златев, 
което предстои да изле-
зе от печат. Роденият в 

село Видно поет, който 
понастоящем живее в 
Добрич, е подготвил 
цикъл от 20 стихотво-
рения, посветени на 
бесарабските българи. 
Авторът споделя, че го 

свързва дружба с Бе-
сарабия и самата исто-
рия с преселението на 
българите през 1828 
година. 

Бившият зам.-облас-
тен управител Миха-
ил Стоев организира 
представяне на стихо-
сбирката в Болградската 
гимназия, Украйна на 
23 май, когато Генчо 

Златев празнува своя 
80-годишен юбилей. На 
24 май книгата ще бъде 
презентирана в Измаил, 
където ще  бъдат тър-
жествата за Празника 
на Българската култура 
и писменост, органи-
зирани от Българската 
община „Св. София“, на 
която Стоев е Почетен 
председател.

Генчо Златев е роден 
на 23 май, 1939 година 
в каварненското село 
Видно.  Завършил е 
специалност „Полевъд-
ство“ във Висш селско-
стопански институт в 
София.  Още от студент  
се „занимава“ с поезия  
и проза.  Има издадени 
над десет сборника с по-
езия – лирика и сатира. 

Добрич Онлайн

Правителството утвър-
ди годишните разчети на 
средствата от Европей-
ския съюз за Държавен 
фонд земеделие през 
2019 г. Планирани са 
общо 2,99 млрд. лева 
за финансиране на ди-
ректните плащания на 
площ, пазарните мерки, 
Програмата за развитие 
на селските райони и 
Програмата за морско 
дело и рибарство. От тях 
2,69 млрд. лв. са за смет-

ка на ЕС, а 300 млн. лв. са 
от националния бюджет.

985,9 млн. лв. са пред-
видени за развитие на 
селските райони. Основ-
но плащанията ще са на-
сочени по мярка 4 - „Ин-
вестиции в материални 
активи“, мярка 6 - „Раз-
витие на стопанството 
и стопанската дейност“, 
мярка 7 - „Основни услуги 
и обновяване на селата в 
селските райони“ и мярка 
19 - ЛИДЕР.

По линия на директни-
те плащания от ПРСР са 
заложени 274,6 млн. лв., 
които ще обхващат на-
правленията агроеколо-
гия и климат, биологично 
земеделие и Натура 2000.

1,554 млрд. лв. са оп-
ределени по схемата 
за единно плащане на 
площ, както и за обвър-
зани с производството 
плащания за животни, 
плодове, зеленчуци и 
други.

По Програмата за мор-
ско дело и рибарство  
2014-2020 г. са разчетени 
38,8 млн. лв.

135,5 млн. лв. са пред-
видени за пазарни мер-
ки, включително за На-
ционалната програма 
по пчеларство, схема 
„Училищен плод“, схема 
„Училищно мляко“, На-
ционалната програма за 
подпомагане на лоза-
ро-винарския сектор и 
други схеми.

Правителството одо-
бри проект на Закон за 
преброяване на земе-
делските стопанства през 
2020 г. Законопроектът 
има за цел да продължи 
поредицата от европей-
ски изследвания  на зе-
меделските стопанства, 
относно  проследяване на 
тенденциите в развитие-
то на земеделските струк-

тури. Ще бъдат осигурени 
статистически данни за 
земеделските стопан-
ства, надеждна основа 
за бъдещата Обща сел-
скостопанска политика в 
страната и в Европейския 
съюз.

Анкетирането на земе-
делските стопанства ще 
започне на 1 септември 
2020 г. и ще приключи 

на 18 декември 2020 г. 
До 18 септември 2020 г. 
се предвижда преброя-
ването да се извършва 
по интернет, чрез пре-
доставяне на данни от 
земеделския стопанин с 
помощта на уеб-базирано 
приложение и попълване 
на електронен въпросник. 
В оставащия период да-
нните ще бъдат събирани 

от анкетьор, чрез интервю 
със стопанина.

С провеждането на 
преброяване в страната 
ще се получи обобщена 
и изчерпателна инфор-
мация за броя, типа и 
размера на земеделските 
стопанства, използването 
на земеделската земя и 
отглежданите селскосто-
пански животни.

Продължение от 1 стр.
Преди 141 години на-

шият град е бил освобо-
ден от смели хора. Свеж-
даме чела пред подвига 
на всички свидни жертви 
– каварненци и други 
воини, дали живота си 
за свободата, на която се 
радваме и днес.

В словото си директорът 
на Историческия музей 
Пенко Георгиев подчерта 
ролята на историческото 
„Каварненско въстание“ 
за освобождението на 
Добруджа и града ни.

„Каварненци не са по-
лучили даром свободата 
си, те са я извоювали с 
кръвта на много жертви, 
със своите изгорели до-

мове, но въпреки това 
те са намерили сили да 
посрещнат с хляб и сол 

своите освободители. 
Най-важните имена, 
свързани с победата са 

Андрей Василев-Амира-
та и Еранос Ераносян“, 
припомни Георгиев.

КУРОРТИТЕ ВЕЧЕ НЯМА ДА ТЕЖАТ 
С ТАКСИ ЗА СМЕТ НА СЕЛАТА 
Разграничаването им от населените места, в които се намират, ще облекчи местните жители

БЪЛГАРЕВЦИ С ПЪРВА СТЪПКА КЪМ 
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ КУРОРТЕН КОМПЛЕКС
Четири парцела от землището на селото ще бъдат подложени на 
процедура за изваждане от „Натура 2000“, за ниско застрояване

НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ПРЕЗ 2020 Г.

ПЛАНИРАНИ СА БЛИЗО 3 МЛРД. ЛВ. ЗА 
ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРЕЗ 2019 Г.

КАВАРНА СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ОСВОБОДИТЕЛИТЕ СИ 
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Обявление за издадена
Заповед № 8/14.01.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б , ал. (2) 
от Закона за устройството на територията обявя-
ва, че е издадена  Заповед № 8/14.01.2019 г. на 
кмета на Община Каварна, с която се разрешава 
изработването на проект за подробно устрой-
ствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот 
с идентификатор 35064.500.199 по КККР на гр. 
Каварна, Община Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 10/14.01.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б , ал. (2) от 
Закона за устройството на територията обявява, 
че е издадена  Заповед № 10/14.01.2019 г. на 
кмета на Община Каварна, с която се разрешава 
изработването на проект за подробно устрой-
ствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта 
за УПИ І в кв. 184 по регулационния план на гр. 
Каварна, Община Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 11/14.01.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б , ал. (2) 
от Закона за устройството на територията обя-
вява, че е издадена  Заповед № 11/14.01.2019 
г. на кмета на Община Каварна, с която се раз-
решава изработването на проект за подробно 
устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) 
на имот с идентификатор 35064.203.82 по КККР 
на гр. Каварна, Община Каварна.

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 за всички български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 
от ЗОВС на РБ, желаещи да получат военна подготовка,  в организираните от 
Министерството на отбраната курсове, че времето, мястото и продължителността 
на курсовете през 2019г. са, както следва: 

1. НАЧАЛНА ПОДГОТОВКА

№ Структура провеждаща курса Начало на курса Край на курса

1.
Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - гр. 
Плевен

11.03.2019г. 05.04.2019г.
30.09.2019г. 26.10.2019г.

2.
НВУ „Васил Левски“, факултет „Общовойскови“ - 
Велико Търново

13.05.2019г. 07.06.2019г.
24.06.2019г. 19.07.2019г.

3. НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и 
КИС“ - Шумен 26.08.2019г. 20.09.2019г.

4. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-гр. Варна 15.07.2019г. 09.082019г.

2. СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА

№ Структура провеждаща курса Начало на курса Край на курса
1. НВУ „Васил Левски“, факултет 

„Общовойскови“ - Велико Търново
08.04.2019г. 19.04.2019г.

2. НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, 
ПВО и КИС“ - Шумен

03.06.2019г. 14.06.2019г.
09.09.2019г. 20.09.2019г.

3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-гр. Варна 12.08.2019г. 30.08.2019г.

Желаещите да участват в курса български граждани без военна подготовка, 
следва своевременно да подадат заявление във военно окръжие – Добрич.

Повече информация  за условията и реда за кандидатстване, 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  и
Министерство на отбраната : 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.

- Как определяте 2018 
година за галерията?

- 2018 година за худо-
жествена галерия „Хрис-
то Градечлиев” в Каварна 
беше една добра годи-
на, наситена с много и 
най-различни меропри-
ятия. Мога да кажа , че 
целите, които си постави-

хме - галерийната работа 
от една страна и от друга 
различни варианти за 
привличане на публика, 
са постигнати. През 2018 
г. в галерията сме напра-
вили 12 изложби, едно 
представяне на книга, 
три концерта, три пле-
нера, Държавно първен-
ство за настолни корабни 
модели и Дванадесети 
национален фестивал за 
старинна музика, песен и 
танц „Страваганца”.

- Коя от представените 
изложби бе най-инте-
ресна?

- Всяка изложба за себе 
си е интересна и уникал-
на. Може би най-важна 
за изминалата година 
бе гостуващата изложба 
„Пътищата на лятото”  на 
Ан дьо Колбер-Христоф-
оров от Франция и Елена 
Панайотова. Това беше 
един  съвместен проект 
между двете художнички 
и затова считам, че това 
бе една от най-интерес-
ните изложби за изми-
налата година.

- Разкажете малко по-
вече за пленерите, които 
се проведоха в Каварна 
през изминалата годи-
на.

- През измината годи-
на проведохме 3 пле-
нера. Единият е тра-

диционния ни пленер, 
който се провежда вече 
22 години, озаглавен е 
„Каварна”. Всяка година 
в него каним известни 
български художници, 
които гостуват в нашия 
град и се вдъхновяват 
от красотата му. Вся-
ка следваща година се 

стремим да има нови 
лица и имена, за да 
може фондът на галери-
ята да стане по-разно-
образен. През 2018 ни 
гостуваха 7 художници, 
които твориха, работиха 
и в крайна сметка от тях 
ние получихме 14 платна 
като дарение. Междуна-
родният „Вятър и море” 
стана на 15 години. Той 
се провежда в с. Камен 
бряг, където авторите 
творят сред природата. 
В този пленер вече ня-
колко години участват 
и румънски художници. 
Темата е свободна, а тво-
рците имат по-широко 
поле за изява. Керамика-
та, дървото и маслените 
творби са нещата, които 
през изминалата година 
бяха обект на тяхното 
внимание. От този пле-
нер имаме 5 керамични 

творби и  1 маслена. 
Третият пленер, който 
се провежда на терито-
рията на Каварна е  сту-
дентският пленер. Той 

е с доста дългогодишна 
история, за кратко през 
годините беше спрян, но 
през 2018 година успях-
ме да го възстановим. 

Разбира се започнахме 
с  малко студенти от Ве-
ликотърновския универ-
ситет и от  Художестве-
ната академия в София. 
Според мен това е една 
отлична възможност да 
дадем поле за изява и 
да подадем ръка на мла-
дите хора, защото това е 
бъдещето на България.

Всяка година в групата, 
която сформираме има 
автори, които са участва-
ли вече и задължително 
няколко нови имена . 
Целта е по този начин га-
лерията и фонда да раз-
полагат със съвремен-
но българско изкуство, 
което е разнообразно, 
защото всички участни-

ци  в пленерите идват и  
остават дарение, по този 
начин обогатяваме фон-
да и пишем историята на 
галерията.

- С какво се увеличи 
фондът на галерията 
през 2018 година?

- Благодарение на из-
ложбите и на проведе-
ните пленери фондът на 
Художествена галерия, 
отново както си е тради-
ция, се увеличи с твор-
би, които са в няколко 
направления – живопис, 
това са платна с маслени 
бои, другото са рисунки и 
третата основна част това 
е керамиката, която се 
пече и работи в с Камен 
бряг,

- Кои са най-честите 
посетители на галери-
ята?

-  Стандартно през 
учебно време галерията 

се посещава от ученици-
те на Община Каварна. 
По-активния сезон е ля-
тото, когато концертите, 
различните откривания 
на изложби и въобще съ-
битията, които се случват 
тук привличат не само 
местните жители, но и 
гостите на града. Освен 
българи галерията много 
често бива посещавана и 
от руски граждани. Това 
може би  до някъде е 
свързано с факта, че на 
територията на община-
та живеят и руски семей-
ства, естествено те имат 
гости и за тях галерията 

е интересна дестинация. 
Винаги остават очарова-
ни,  след като посетят 
някое мероприятие в 
художествената галерия.

- Направете профил 
на чужденеца, който 
посещава Каварна с цел 
културен туризъм.

- Обикновено това, 
поне в тази институция, 
се случва през месец 
август. Най-често идват 
млади хора, които са 
дошли да се порадват 
на плажа и на морето.  В 

късните следобедни ча-
сове и в топлите вечери 
туристите имат нужда от 
развлечения и факта, че 
им предлагаме различни 
варианти като изложби, 
концерти и площадни 
мероприятия, които се 
провеждат в града все 

повече привлича мла-
дите хора. Любопитното  
през тази година е, че 
доста деца посещаваха 
културните меропри-
ятия, организирани от 
Художествената галерия.

- Готов ли е вече кул-
турният афиш за 2019 
година? Какво е предви-
дено в него?

- Тепърва работим по 
новия културен афиш, 
но традиционните за Ка-
варна мероприятия като 
пленерите, Държавното 
първенство за корабни 
модели, което по тради-
ция се провежда в залите 
на галерията, фестивал 
„Страваганца”  ще се 
проведат и тази година. 
Все още не са уточнени 
гостуващите изложби. 
В момента работим по  
идея съвместно с една 
асоциация в Рим.  Идеята 
е да направим предста-
вяне на  тяхна изложба в 
нашия град. Експозиция-
та е на основа  поетичен 
конкурс, който се про-
вежда при тях, но нека да 
оставим подробностите 
в тайна.

ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА ПОСЕЩАВАТ ХУДОЖЕСТВЕНАТА 
ГАЛЕРИЯ В КАВАРНА Галя Димова – уредник на художествена галерия 

„Христо Градечлиев” от 2003 година насам

Галя Димова
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Сериозни финансови 
проблеми, назад във 
времето, са причината 
футболният клуб в Ка-
варна да започне 2019 
година с ново име – ФК 
„Калиакра- 1923”. В от-
бора няма да има подмя-
на на кадри, треньори  
и екип. През миналата 
2018 година, гласуваната 
субсидия за спортния 
клуб е била в размер на 
135 хил. лв., от които Об-
щина Каварна превежда  
55 хил. лева. „Не защо-
то няма пари, а защото 
сметките на футболния 
клуб бяха запорирани. 
Всяка преведена сума 
щеше да отиде за покри-
ване на стари задълже-
ния”, коментира кметът 
на града Нина Ставрева. 

Тя припомни, че през 
2016 година, когато се 
смени управителният 
съвет на футболния клуб, 
се направи одит, който 
констатира, че в касата 
трябва да има налични 
1 мил. и 440 хил. лева. „ 
Новият президент на фут-
болния клуб подаде сиг-
нал до Районна прокура-
тура. По този сигнал, към  
дата 15.01.2019 година , 
ние нямаме резултат. От 
Община Каварна отпра-
вихме питане, нямаме 
отговор. Компетентният 
орган е сезиран за това. 
Аз няколко пъти съм каз-
вала, че ние няма да 

плащаме стари, порочни 
задължения. След като 
получихме известие за 

запорираните сметки на 
футболния клуб, спряхме 
всякакви преводи”,  спо-
дели Ставрева. 

Приведените средства 
за клуба, през измина-
лата година, са били 
по-малко от половината, 
но дейността беше обез-
печена от президента на 

същия  – Христо Узунов. 
Тренировките са проти-
чали в график и всички 

мачове на мъжкия от-
бор и детската школа са 
били изиграни. „Те знаят 
колко им е трудно, но се 
справят със ситуацията. 
Именно да тръгне съв-
сем на чисто и общината 
да може да подпомага 
местния футбол се пое 
пътя за създаване на 

нов клуб. Малко над 100 
деца тренират съвсем 
безплатно там ”, разкри 

Ставрева.    
„Общината ще подкре-

пя футбола в Каварна, 
затова сега сме оставили 
120 хил.лв. в резерв. Ко-
гато документално всич-
ко е наред по тази тема, 
средствата за клуба ще 
започнем да ги превеж-
даме , но категоричната 

позиция на Община Ка-
варна е в подкрепа на ФК 
„Калиакра-1923”. Футбол 
в Каварна е имало от 96 
години и ще продължи 
да има с подкрепата на 
Община Каварна. Има 
възможност и начин този 
клуб да тръгне на чис-
то. Поздравления към 
сегашния президент на 
футболния клуб и към 
екипа, с който той работи 
и усилията, които полагат 
през последните две го-
дини”,  заяви Ставрева.  

К РАС Е Н П Е Т КО В – 
ТРЕНЬОР НА ФК „КА-
ЛИАКРА- 1923”

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

Представянето  ни не 
беше много добро, един-
ствената причина е, че 
нямаше финансови по-
стъпления, момчетата не 
са стимулирани, малко 
се понижават и успехи-
те. Няма ги тези успехи, 
които ги очаквахме в 
началото на годината. 
Миналата година парите, 
които бяха гласувани, 
очаквахме да ги получим 
и да ги усвоим. В момен-
та имаме някаква сума 
да се издължим на тия 
момчета, които участваха 
през сезон 2018 година. 
Надяваме се през новата 
година, ако всичко върви 
нормално, да  се получа-

ват парите и отборът  ще 
тръгне нагоре. 

На 28.01.2019 г. сме 
решили да съберем всич-
ки момчета, които сме 
предвидили да играят 
и да защитават честта 
на града. Първенството 
започва на 2 или 3 март. 
Имаме достатъчно време 
да се подготвим за пър-
вия мач. 

Какви са амбициите 
Ви през настоящия се-
зон?

Амбициите ни са да 
завършим малко по- 
напред в класирането, 
защото първия  полусе-
зон не се представихме 
добре. 

В момента отборът е 
много млад, разчитаме 
основно на наши, местни 
футболисти. Във всеки 
мач играят  6-7 момчета, 
които са 18-19 годишни.  
Разчитаме дори и на 16  
годишни , което мисля, 
че в перспектива е много 
добре, защото след 2-3 
години ще имаме един 
изграден отбор, в който 
основните футболисти ще 
бъдат каварненци. Ако се 
върна в годините назад, 
мога да кажа, че досе-
га толкова много кавар-
ненци не са участвали в 
мъжкия футболен отбор. 
Като треньор се надявам, 
основното ядро на отбора 
да е  от Каварна. 

Антоанета Андонова

ФУТБОЛНИЯТ КЛУБ В КАВАРНА С 
НОВО ИМЕ ПРЕЗ ВТОРИЯ ПОЛУСЕЗОН

КРИМИНАЛНА 
ХРОНИКА

А Р Е С Т У В А Х А  М Ъ Ж , 
РАЗБИЛ 4 КОЛИ ЗА ДЕ-
НОНОЩИЕ 
Четири съобщения за 
разбити леки автомо-
били на територията на 
град Каварна са полу-
чени на 22 януари. По 
данни на тъжителите са 
откраднати панели за СD 
плейър, акумулаторни 
батерии, зарядни устрой-
ства, мобилни телефони, 
лични вещи и документи. 
Умишлено са увредени  
предно панорамно стък-
ло и странични огледала 
на единия от автомоби-
лите. След кратко издир-
ване по горещи следи, 
полицейските служители 
са задържали 21- годи-
шен криминално проя-
вен мъж от град Каварна. 
В хода на работата е ус-
тановено, че същият е 
извършител на кражбите 
от автомобилите. Работа-
та по случая продължава. 
Образувано е досъдебно 
производство. 
КРАЖБА ЗА 5000 ЛЕВА 
ОТ НОВИЯ ГРОБИЩЕН 
ПАРК
Кражба на 95 метра 
оградни пана от новия 
гробищен парк на град 
Каварна е станала на 25 
януари. Сигнал за това е 
подаден до полицията, 
малко преди 16 часа, 
съобщават от ОД на МВР 
– Добрич. Крадецът все 
още не е установен. По 
случая е образувано дос-
ъдебно производство.
РАЗБИХА КЪЩА ЗА 60 
ГРАМА НАКИТИ
На 26 януари, около 
19:40 часа е получено 
съобщение за извършена 
кражба от частен имот на 
територията на град Ка-
варна. Установено е, че 
неизвестен извършител 
е разбил входната врата 
и е проникнал в къщата. 
По данни на тъжителя 
са задигнати златни и 
сребърни накити с общо 
тегло 60 грама. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.
ЧЕТИРИМА ДЖЕБЧИИ 
ЗАДЪРЖАХА В МАГА-
ЗИН
В магазин за хранителни 
стоки в град Каварна че-
тирима извършват краж-
ба на портфейл от дамска 
чанта, чрез отвличане на 
вниманието на служител, 
съобщават от Област-
на дирекция на МВР - 
Добрич. Действието се 
развива на 30 януари. 
Магазинерът забелязва 
джебчиите и алармира 
за това. Двама мъже, 
съответно  на 30 и 38 
години и две жени на 51 
и 18 години, са спрени 
на входа при излизане 
от търговския обект от 
служител на РУ МВР - 
Каварна. Четиримата са 
задържани с полицейска 
мярка за срок от 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

Факел

Футболният отбор на 
„Калиакра“ започна на 
28 януари подготовката 
си за пролетния дял от 
първенството на Севе-
роизточната трета лига. 
Старши- треньорът Кра-
сен Петков изведе на 
тренировъчното игрище 
18 състезатели. В гру-

пата не влязоха трима 
болни от грип и двама, 
напуснали след края на 
есенния полусезон. Това 
са  голмайсторът Ани 
Петков, който е на проби 
в „Локомотив“ - София, 
и вратарят Християн 
Славов, намерил място 
в „Локомотив“ - Горна 

Оряховица. Опразне-
ните места попълват 
четирима нови играчи: 
Кристиян Арсовски идва 
от „Добруджа“, Николай 
Николов от „Ботев“ - Нови 
Пазар , Иван Стоянов – 
юноша на „Черно море“ 
–Варна и Дилян Дими-
тров от „Тунджа“ – Ямбол.  

Очаква се и едно момче 
от Велико Търново. „Же-
лание да се присъединят 
към клуба от Каварна 
имат още трима-четири-
ма млади играчи, които 
очакват разрешение от 
родните си клубове”, 
съобщи през „Факел“ 
Красен Петков.

Наставникът на „Ка-
лиакра“ не скри прите-
снението си от липсата 
на вратар. Треньорският 
щаб е разчитал на ка-
варненеца Симон Ми-
хайлов, но  претърпяна 
наскоро хирургическа 
интервенция все още не 
му позволя да започне 
тренировъчен процес. 
„След тази неприятна но-
вина вече търсим  нов чо-
век за вратарския пост”, 
добави Петков.

В календара на клу-
ба са записани четири 
контролни срещи преди 
старта на първенството. 
Първите две провер-
ки са срещу варненски-
те отбори „Чернево“ (3 
февруари) и „Тополи“ 
(9 февруари), третата е 
със „Спортист“ -Генерал 
Тошево, за последната 
е изявил желание друг 
тим, също от Варненска 
област. „Всички мачове 
ще се играят в Каварна, 
защото в първия кръг на 
първенството на 23 фев-
руари ще приемем отбо-
ра на „Бенковски“ от гр. 
Бяла,  област Русе”, каза 
още старши-треньорът 
на „Калиакра“.

Димитър АПОСТОЛОВ

Старши-треньорът Красен Петков (вляво) даде начало на зимната подготовка с 
бегови упражнения. Снимки Димитър АПОСТОЛОВ

„КАЛИАКРА“ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКА БЕЗ ВРАТАР ЗАЛОВИХА 
МЪЖ ДА 
ШОФИРА ПОД 
ВЛИЯНИЕ НА 
АМФЕТАМИН

27-годишен мъж от 
град Шабла е заловен 
да шофира под вли-
яние на амфетамин, 
съобщават от Област-
на дирекция на МВР 
- Добрич. На 31 януа-
ри, около 15:55 часа, 
по ул. „Равно поле” в 
град Шабла е спрян 
за проверка лек авто-
мобил „Фолксваген” 
с добричка регистра-
ция. При извършената 
проверка на шофьора 
на автомобила за упо-
треба на наркотични и 
упойващи вещества, 
тестът отчита поло-
жителен резултат за 
употребата на амфе-
тамин. По случая е об-
разувано бързо поли-
цейско производство.

ФакелНа старта на зимната подготовка  присъства президентът на „Калиакра“  Христо Узунов. Той увери играчите, 
че клубът няма финансови проблеми и ги призова да участват активно в тренировъчния процес.


