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гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26

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

СЪОБЩЕНИЕ
Община Каварна на основание чл.15, ал. (2) от Закона за устройство на 

черноморското крайбрежие (ЗУЧК)
СЪОБЩАВА,

че с протокол № 44 от проведеното на 31.01.2019 година заседание на 
Общински съвет Каварна на основание Докладна записка от Кмета 
на Община Каварна, относно: Определяне на период и територии, в 
които се забранява извършването на строителни и монтажни рабо-
ти, във връзка с чл. 15, ал. (2) от ЗУЧК е прието следното решение:

• В периода: от 30.06.2019 г. до 01.10.2019 г. се забранява извършването на 
строителни и монтажни работи в курортните територии, курорти-
те, курортните комплекси и ваканционните селища на територията 
на община Каварна;

• Забраната не се отнася за ремонтни дейности на линейните обекти 
на техническата инфраструктура; строителство на обекти с нацио-
нално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по 
оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни 
средства от Община Каварна и държавата;

• На основание чл.15, ал. (4) от ЗУЧК, строителни и монтажни работи 
в определените територии и период се допускат само за неотложни 
аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

Нова географска ин-
формационна система 
внедрява Община Ка-
варна, която ще бъде в 
полза както на админи-
стративните служители, 
така и на гражданите. 
Стойността на система-
та, която включва прило-
жения за устройствено 
планиране, кадастър, 
административни адре-
си, подземни комуника-
ции, инженерна инфра-
струкутар  и др. е 79 хи-
ляди лева. С последното 
решение на Общински 
съвет - Каварна, географ-

ската информационна 
система е включена в 
капиталовата програма 
на общината. Предстои 
поръчка за изготвянето 
й.

„От такава система 
има комплексна полза. 
Ще бъде полезна за ра-
ботата на отделите в об-
щинска администрация, 
особено на „Общинска 
собственост и иконо-
мическо развитие”, на 
„Устройство на терито-
рията и инвестиционна 
дейност”, „Местни данъ-
ци и такси”, в частност и 

на отдел „ГРАО”, но ще 
бъде в услуга и за всички 
ползватели на админи-
стративните и техниче-
ски услуги ”, коментира 
главният архитект на 
Община Каварна - Камен 
Жейнов.

Преди време, общин-
ска администрация екс-
периментално е полз-
вала такава система, за 
която обаче авторите на 
програмата са изисквали 
месечни такси за под-
дръжка. Новият продукт, 
който ще бъде закупен, 
не изисква абонамент. 

Той ще бъде обновя-
ван от специалисти на 
общинска администра-
ция, като обучението за 
работа с него, се поема 
от фирмата, която го 
предлага. 

„Тази система се об-
новява, има различни 
нива на достъп. При съз-
даването на актове за 
общинска собственост 
напр., само с един клик 
върху имота на картата, 
бланката е попълнена 
автоматично с квадра-
тури, със собственици и 
т.н. Трябва съвсем мал-

Съревнова-
нието за есе и 
рисунка по по-
вод Национал-
ния празник 
на Република 
България, обя-
вено от Общи-
на Каварна, 
се състоя под 
патронажа на 
кмета  Нина 
Ставрева.  В 
навечерието 
н а  б ел еж и -
тата дата,  в 
заседателната 
зала на общинска ад-
министрация се състоя 
награждаването на по-
бедителите в конкурса.

„Радостна съм, че в 
Каварна има толкова 
талантливи деца! С това 
надеждата не умира не 
само за нашия град, но и 
за България“ - с тези думи 
се обърна г-жа Ставрева 

към участниците.
Жури в състав: Пенко 

Георгиев – директор на 
Исторически музей - Ка-
варна, Галина Димова 
– директор на Художест-
вена галерия „Христо 
Градечлиев“, Тодор Чер-
веняков – преподава-
тел по изобразително 
изкуство и Керанка Да-
лакманска – поетеса и 

журналист, определи 
призьорите в различните 
категории. 

Колективна награда за 
изработване на ,, Порт 
– фолио на град Кава-
рна“ получи 2 б клас от 
ОУ “Йордан Йовков” с 
ръководител Галя Дими-
трова. Ето и останалите 
победители:

Следва на 3 стр.

Каварна отбеляза 141 
години от Освобожде-
нието на България от 
турско робство с покло-
нение и поднасяне на 
венци на Костницата в 

градския парк.
„Нашата осъзнатата 

стойност на Свобода-
та е в отговорността ни 
пред  мъчениците, кои-
то платиха цената си в 
името на светлия идеал 
на чистата и свята репу-
блика. И днес сме тук за 
да отдадем заслужено 
признание към подвига 
на онези, които сътво-
риха свободата ни, но 
свободата на един народ 
не е само уважение към 

миналото, тя е необходи-
мост и в настоящето, не-
обходимост да мислим 
свободно, да говорим 
свободно, смело да се 
изправяме срещу не-

справедливостите днес. 
За свободата се воюва 
всеки ден и не по отдел-
но, а заедно в единение 
и съгласие. Нека потър-
сим единението в името 
на това да бъдем свобод-
ни хора, нека работим за 
съхраняване на гордия 
български дух и проспе-
ритета на България. Чес-
тит национален празник, 
уважаеми каварненци! 
Поклон пред светлата 
памет на героите, дали 
живота си за освобож-
дението на Родината!“, 
поздрави всички кметът 
на Община Каварна Нина 
Ставрева.

В чест на празника То-
дор Червеняков прочете 
тематичното есе “Ражда-
нето на свободата - герои 
и памет” на Йоана Кръс-
тева, ученичка в ОУ ”Йор-
дан Йовков”- победител 
в ученическия конкурс, 
организиран от Община 
Каварна по повод 3-ти 
март. Вокална академия 
“Каварна” при НЧ “Съ-
гласие-1890” се включи 

в празничната програма 
с изпълнение на песен.

Положени бяха цве-
тя от Община Каварна, 
Общинския съвет, Ис-
торическия музей, НЧ 
„Съгласие -1890“, Об-
щинско предприятие 
„Чиракман“, училища, 
детски градини, поли-
тически партии и много 
граждани. 

Празничната програма 
завърши с традиционно 
българско хоро, което е 
част от инициативата на 
„Сдружение Азбукари“ 
и „Българи за България“, 
подкрепена от Община 
Каварна.

Нина Ставрева: За свободата се воюва всеки ден, в единение и съгласие

141 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 

ВНЕДРЯВАТ НОВА GIS В ПОЛЗА НА 
ГРАЖДАНИТЕ И АДМИНИСТРАЦИЯТА

НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ
КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 3-ТИ МАРТ
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ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 22.03.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна

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

за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост.
Обект  на  търга е помещение № 1, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) 
находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ 
№ 117 (крайбрежна зона – срещу началото на буна № 1). Помещението се отдава под наем за склад за дейности 
свързани с риболов.
Началната тръжна цена на обекта на търга е 12,00лв. без ДДС на месец.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 
18.03.2019год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна цена, в размер на 14,40лв. 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 19.03.2019 год.
Срока за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 20.03.2019г. в деловодството на община Каварна, 
ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. 
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с 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 не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна 
и общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.  
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
7. Актуално удостоверение за право на извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 22.03.2019 год. от 14.45 часа в залата на община Каварна

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

за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост.
Обект  на  търга е помещение № 4, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) 
находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ 
№ 117 (крайбрежна зона – срещу началото на буна № 1). Помещението се отдава под наем за склад за дейности 
свързани с риболов.
Началната тръжна цена на обекта на търга е 12,00лв. без ДДС на месец.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 18.03.2019 
год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна цена, в размер на 14,40лв. 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 19.03.2019 год.
Срока за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 20.03.2019 г. в деловодството на община Каварна, 
ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. 
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с 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 не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна 
и общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.  
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
7. Актуално удостоверение за право на извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

Община Каварна за-
купи нови 90 метални 
контейнера за смет и 
започна поетапното им 
разполагане. Обходени 
са улиците и е направен 
списък на необходими-
те за подмяна съдове. 
Нови ще се поставят 

по  бул .  „България”, 
улиците „Александър 
Стамболийски”, „Бра-
тя Миладинови”, „Ра-
ковска” и др. „Старите 
метални контейнери, 
които са амортизирани 
и не стават за ремонт 
ще бъдат бракувани”, 

съобщи началникът на 
отдел „Екология”  към 
Община Каварна - Елица 
Петрова. Последното 
закупуване на кофи за 
смет е било през 2009 
година. 

Община Каварна е на-
правила списък и е пода-

ла заявка за подмяна, и 
на пластмасовите жълти 
контейнери, които са 
собственост на фирма 
„Еко Колект”. През тази 
година предстои и тяхно-
то поетапно подменяне, 
на улици, където е необ-
ходимо. 

Местният парламент 
в Каварна даде съгла-
сие за увеличение на 
трудовото възнаграж-
дение на служителите 
на изборни длъжности 
в общината, във връз-
ка с повишаването на 
минималната работна 
заплата от 1-ви януари 

2019 година. Предло-
жението беше внесено 
от председателя на ОбС 
Красимир Кръстев. За-
платите на кметовете 
на кметства, както и на 
кмета на Община Кава-
рна, ще станат съответ-
но: за Каварна – 2900 
лв., за селата Българево 

- 1300 лв., Септемврий-
ци - 1000 лв., Белгун – 
960 лв., Вранино – 850 
лв.,  Видно – 850 лв. 
Възнагражденията на 
кметските наместни-
ци на селата Раковски, 
Свети Никола, Селце и 
Топола ще станат 800 лв. 

Антоанета Андонова

По повод настъпването 
на един от най-хубавите 
български празници – 
1-ви март, библиотеката 
при НЧ „Съгласие-1890” 
се превърна в мартенска 
творческа работилница. 
Учениците от II б клас 
при ОУ “Йордан Йовков” 
с класен ръководител 
Галя Димитрова и от  III 
б клас, с класен ръково-
дител Снежана Йорда-
нова, показаха сръчност 
и креативност при изра-
ботване на мартенички, 
с различни техники и от 
разнородни материали, 
освен традиционните 
Пижо и Пенда. Всички 
те украсиха мартенско 
дръвче, което ще краси 
фоайето на читалището. 
Подходящ музикален 
фон допълваше творче-
ската обстановка в работ-
ното ателие. Под вещото 

ръководство и напът-
ствия на своите класни 
ръководители, както и 
на учителите Даниела 
Николова и Красимира 
Петева, децата бързо 
напредваха и окичваха 
клоните на дръвчето със 

своите красиви и пъстри 
творения.

По време на работния 
процес, един от ученици-
те на г-жа Йорданова ни 
запозна с легендата за 
мартеницата още при ца-
руването на хан Аспарух, 

както и за семантиката на 
белия и червения цвят 
– символи на дълголети-
ето, здравето, плодоро-
дието и благополучието.

За да внесат допъл-
нително настроение и 
радост в слънчевия сле-

добед, някои от дечи-
цата се представиха и с 
подходящи мартенски 
стихотворения.

Преди да си тръгнат, 
всички те зарадваха биб-
лиотекарите с чудесен 
подарък, направен от 

самите тях, разбира се с 
помощта на техните учи-
тели – цветни камъчета 
за здраве и късмет, на 
които са изписани раз-
лични пожелания.

Благодарим Ви от сър-
це! Благодарим Ви за 

идеите, свежото настро-
ение, креативността и 
творческия плам! Чести-
та Баба Марта и до нови 
срещи!

Анна Томова, библи-
отека при НЧ „Съгла-
сие-1890” – гр. Каварна

Повече от петдесет 
деца се качиха на сце-
ната в залата на Народ-
но читалище “Съгласие 
-1890“ и изпълниха на-
родни песни, свириха на 
пиано и танцуваха.

Близо четири часа 
компетентното жури в 
състав: Милен Кадикя-
нов - председател Ад-
вокатска колегия – До-
брич и на Управителния 
съвет на НЧ „Добрич 
2017“ – организатор на 
конкурса, Милан Илиев 
- собственик на звуко-
записно студио “19“, 

Здравко Тошев - худож-
ник и педагог, Теофания 
Христова -музикален 
педагог и Стоян Койнов – 
началник отдел“Духовни 

и социални дейности“, 
се бори с не леката за-
дача да определи побе-
дителите.

На заключителния тур 

на шоуто в град Добрич 
отиват Георги Цонев с из-
пълнението си на пиано, 
Ивайло Василев предста-
вил се с народната пе-
сен „Мало, мила, мамо“, 
Божидара Красимирова 
с песента „Я,подай ми, 
Донке“, вокалното трио 
– Йоана Кръстева, Йоа-
на Георгиева и Михаела 
Манолова, и фокусникът 
Игор Раскевиц.

Община Каварна по-
желава успех на всички 
участници, допуснати за 
финала на шоуто „Добру-
джа търси таланти“.

ко нещо да се допише,
Следва на 2 стр.

Продължение от 1 стр.
за да може да се изпра-
ти като информация на 
областния управител и 
пр. От гледна точка на 
архитектурата си има 
много плюсове. Като се 
почне от регулацион-
ния план, кадастралния, 
през всички стари пла-
нове, които ще бъдат 
дигитализирани и каче-
ни на платформата, било 
то и от царско време”, 
разкри Жейнов.

Служителите срещат 
сериозни затруднения, 
търсейки квадрати на 

имот, тогава когато ги 
има в нотариалния акт, 
но ги няма в кадастъра. 
Започва ровене в различ-
ни планове, от различни 
години, а информацията 
се прехвърля  ръчно.  

Изключително полезна 
и важна ще е и връзката 
с отдел „Местни данъци 
и такси”. По думите на 
главния архитект, систе-
мата ще увеличи и съби-
раемостта на данъците. 
„За изкарването на ПУП 
веднага би се направи-
ла справка на дадения 
имот, че този човек не 
си е плащал данък смет 
през последните две го-

дини например”, комен-
тира Жейнов. 

Връзката с отдел „ГРАО” 
ще е също много важна 
и полезна. „Удостовере-
нията за администра-
тивен адрес се издават 
в отдел „Устройство на 
територията и инвести-
циите”, но разбира се 
ги съгласуваме с отдел 
„ГРАО”. Много по-лесно 
е, когато отвориш  един 
план и видиш, че освен 
това което се ползва от 
техническа служба, като 
номер на имот, квартал 
и УПИ, ги има и адми-
нистративните адреси.”, 
уточни Жейнов. 

МАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА В БИБЛИОТЕКАТА 

ВДИГНАХА ЗАПЛАТИТЕ НА КМЕТОВЕ 
И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИОБЩИНА КАВАРНА ПОДМЕНЯ 

МЕТАЛНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ В ГРАДА

ВНЕДРЯВАТ НОВА GIS В ПОЛЗА НА 
ГРАЖДАНИТЕ И АДМИНИСТРАЦИЯТА

При голям интерес премина кастингът в Каварна

ОСЕМ КАВАРНЕНЦИ СЕ КЛАСИРАХА ЗА ФИНАЛА 
НА ШОУТО „ДОБРУДЖА ТЪРСИ ТАЛАНТИ“



3Сряда, 6 март 2019 г. брой 9 (2164)СПЕКТЪР

Продължение от 1 стр.
В Раздел „рисунка” на 

тема: „Моята мечта за 
моя роден край”

1 място: Марийка Ва-
лентинова и Николай 
Иванов – 10 г., ОУ Христо 
Ботев“ с. Септемврийци

2 място: Емил Ников 
- 2 б клас, ОУ ,,Йордан 
Йовков“

3 място: Елисавета 
Александрова– 3 клас 
ОУ ,,Йордан Йовков“

Първа поощрителна 
награда: Фанче Сезгин 2 
б клас ОУ ,,Йордан Йов-
ков“

Втора поощрителна 
награда: Преслава Па-
найотова 2 б клас, ОУ 
,,Йордан Йовков“

Трета поощрителна на-
града: Елеонора Чакъро-
ва 2 б клас, ОУ ,,Йордан 
Йовков“

Раздел „есе” на тема: 
„Раждането на свободата 
– герои и памет”:

1 място: Димитрина 
Тодорова 5а клас, ОУ 
,,Йордан Йовков“

2 място: Йоана Петко-
ва 7б клас, ОУ ,,Йордан 
Йовков“

3място: Емил Дими-

тров 5б клас, ОУ ,,Йордан 
Йовков“

Две поощрителни на-
гради за Мартин Вален-
тинов от 5 б и Диляна 
Тонева от 7 б клас на ОУ 
,,Йордан Йовков“.

Същевременно бяха 
раздадени награди и на 
децата, участвали в кон-
курса на Министерството 
на туризма „Моята ЕДЕН 
дестинация в България“.

Николета Маринова, 

която спечели второ мяс-
то, получи и парична пре-
мия от кмета на община 
Каварна Нина Ставрева.

Оличия получиха още 
Габриела Маринова, Ина 
Пенчева, Християна Бел-
чева, Валери Димитров, 

Ванеса Георгиева и Ро-
сица Радева.

Всички есета и рисун-
ки на участниците ще 
бъдат публикувани на 
официалния сайт на 
Общината и във вест-
ник “Факел“.

Съобщение до Славчо Йорданов Славов
Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния ко-
декс, 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 Славчо Йорданов Славов, в качеството 
му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Йордан 
Славов 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 под-
робен устройствен план- план за застрояване на 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 проект 
могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, а заповедта 
за одобряване на подробния устройствен план може да бъде обжалвана 
по реда на чл. 215 от ЗУТ в четиринадесет дневен ред от получаване на 

настоящото съобщение.

Обявление за издадена
 Заповед № 17/21.01.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територия-
та обявява, че е издадена  Заповед № 17/21.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с 
която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план 
за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IX -451, кв.24, по регулационния план на СО Топола, 
община Каварна, явяващ се имот с идентификатор 72693.510.451, по кадастрална 
карта на с. Топола , община Каварна УПИ VII- 459, кв.24, по регулационния план на 
СО Топола, община Каварна, явяващ се имот с идентификатор 72693.510.459, по 
кадастрална карта на с. Топола , община Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 824/05.12.2018 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона 
за устройството на територията обявява, че е издадена  
Заповед № 824/05.12.2018 г. на кмета на община Каварна, 
с която се разрешава изработването на проект за измене-
ние на подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII, УПИ VIII, УПИ ХV 
и УПИ ХVI в кв. 4 по регулационния план на с. Божурец, 
община Каварна, област Добрич. 

Обявление за издадена
  Заповед № 68/18.02.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона 
за устройството на територията обявява, че е издадена  
Заповед № 68/18.02.2019 г. на кмета на община Каварна, 
с която се разрешава изработването на проект за измене-
ние на подробен устройствен план – план за регулация 
и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I -143 и  УПИ II -143 
в кв.25 по регулационния план на с. Вранино, община 
Каварна , област Добрич.

Обявление за издадена
  Заповед № 111/25.02.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от 
Закона за устройството на територията обявява, че 
е издадена  Заповед № 111/25.02.2019 г. на кмета 
на община Каварна, с която се разрешава изра-
ботването на подробен устройствен план – план 
за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ 35064.17.62, по 
кадастралния план на гр. Каварна, община Каварна, 
област Добрич. 

Обявление за издадена
  Заповед № 67/18.02.2019г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от За-
кона за устройството на територията обявява, че е из-
дадена  Заповед № 67/18.02.2019г. на кмета на община 
Каварна, с която се разрешава изработването на проект 
за подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ)за имоти с идентификатор 
35064.500.918 и 35064.500.916 по КККР на гр. Каварна, 
област Добрич.

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 22.03.2019 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна

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

за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

Обект  на  търга е помещение № 6, представляващо склад, с 
площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) находящо се в 
сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град 
Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона 
– срещу началото на буна № 1). Помещението се отдава под 
наем за склад за дейности свързани с риболов.
Началната тръжна цена на обекта на търга е 17,00лв. без ДДС 
на месец.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  
ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 18.03.2019 год., като 
цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна 
годишна цена, в размер на 20,40лв. 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 19.03.2019 год.
Срока за подаване на тръжните документи е до 17.00 

часа на 20.03.2019 г. в деловодството на община Каварна, 
ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                 
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с 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 не погасени 
задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и 
общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не 
погасени задължения към държавата.  
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът 
се представлява от пълномощник.
7. Актуално удостоверение за право на извършване на 
стопански риболов в Черно море и река Дунав.

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 22.03.2019 год. от 14.30 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост.

Обект  на  търга е помещение № 3, представляващо склад, с 
площ 14,00кв.м (четиринадесет квадратни метра) находящо се 
в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град 
Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона 
– срещу началото на буна № 1). Помещението се отдава под 
наем за склад за дейности свързани с риболов.
Началната тръжна цена на обекта на търга е 14,00лв. без ДДС 
на месец.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  
ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 18.03.2019 год., като 
цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна 
годишна цена, в размер на 16,80лв. се внася на касата на Об-
щина 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 
19.03.2019 год.
Срока за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 

20.03.2019г. в деловодството на община Каварна, ул.”Доброти-
ца” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. 

Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с 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 не погасени задълже-
ния към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не по-
гасени задължения към държавата.  
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът 
се представлява от пълномощник.
7. Актуално удостоверение за право на извършване на стопан-
ски риболов в Черно море и река Дунав.

Справки на тел.: 0570/8-18-19

НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ 
КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 3-ТИ МАРТ

Артистите ще изне-
сат концерт-спектакъл с 
вечни хитове от филми 
и мюзикъли, на 20-ти 

март, от 18 часа, в салона 
на Народно читалище 
,,Съгласие-1890’’, под 
съпровода на Симфоние-

та - Шумен с диригент 
Левон Манукян. Нека си 
създадем пролетно на-
строение, заповядайте!

МИЛИЦА ГЛАДНИШКА И ВАСИЛ ПЕТРОВ 
ПРЕДСТАВЯТ ,,БАР НА КРАЯ НА СВЕТА’’ В КАВАРНА
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Обявление за издадена
Заповед № 796/27.11.2018 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, 
ал. (2) от Закона за устройството на тери-
торията обявява, че е издадена  Заповед 
№ 796/27.11.2018 г. на кмета на община 
Каварна, с която се разрешава изработва-
нето на проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с иден-
тификатор 12173.501.151 по КККР на с. 
Вранино, община Каварна, област Добрич. 

Обявление за издадена
Заповед № 797/27.11.2018 г.

Община Каварна на основание чл. 
124б, ал. (2) от Закона за устройството 
на територията обявява, че е издадена  
Заповед № 797/27.11.2018 г. на кмета на 
община Каварна, с която се разрешава 
изработването на проект за изменение 
на подробен устройствен план – план за 
регулация (ПУП-ПР), в частта за УПИ 
Х-643 в кв. 83 по регулационния план на 
с. Българево, община Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 795/27.11.2018 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, 
ал. (2) от Закона за устройството на тери-
торията обявява, че е издадена  Заповед 
№ 795/27.11.2018 г. на кмета на община 
Каварна, с която се разрешава изработва-
нето на проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за застрояване 
(ПУП-ПЗ), в частта за УПИ ІХ в кв. 61 
по регулационния план на гр. Каварна, 
общ. Каварна.

Проект:
ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на  25.03.2019 год. от 14.00 часа в сградата на Община Каварна – втори етаж, стая № 209
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА:

№ НАИМЕНОВАНИЕ ТИП Мяр-
ка

Коли-
чест-

во

Начална 
тръжна 
цена за 

един 
брой

Депозит 
в размер 
на 10% от 
началната 

тръжна цена 
за един 

брой

Цена 
на един 

комплект 
тръжни 
книжа

     лева лева

1 2 3 4 5 6 7

1 Струг С8М бр. 1 974,42 97,44 5,00
2 Струг СП403 02 бр. 1 923,49 92,35 5,00
3 Шмиргелов апарат ЗД 001 бр. 1 111,06 11,11 5,00
4 Електрожен ИЗ - Е - 03 бр. 1 220,68 22,10 5,00
5 Ножица за ламарина гилотина бр. 1 34,16 3,42 5,00
6 Апарат за точкова заварка  бр. 1 139,64 13,96 5,00
7 Ацетиленов апарат  бр. 1 66,68 6,67 5,00
8 Струг - дърводелски Hobby 8 бр. 1 267,46 26,75 5,00
9 Струг - дърводелски Hobby 8 бр. 1 318,14 31,81 5,00
10 Фреза FR 101 бр. 1 922,04 92,20 5,00
11 Апарат за точене на 

банцигови ленти
ATBT бр. 1 120,74 12,07 5,00

12 Лентолепачка ЛЛ 900 бр. 1 30,18 3,02 5,00
Тръжните документи се закупуват, за всяка една вещ по отделно, с цена на един комплект от 5.00 
лв. /пет лева/ които се заплащат на касата на общината до 17.00 часа на 19.03.2019год. Пакета с 
документи се получава от стая № 206 на Община Каварна.
Депозитна вноска за имот в размер на 10% от тръжната цена, за всяка вещ по отделно, да  по-
стъпи в срок до 20.03.2019год. на касата на Община Каварна.
Срок за подаване на заявления за участие до 17.00 часа на 21.03.2019 год. в деловодството на 
Община Каварна на ул.”Добротица” №26. 
Време и място за оглед на обекта- всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след представена 
квитанция за закупени тръжни книжа в присъствие на домакина на община Каварна в сградата 
на бившия МУЦ.
Условия за участие и провеждане на търга:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа;
2. Вносна бележка за внесен депозит;
3. Декларация от участника, че е запознат с условията на търга;
4.Декларация от участника, за запознаване с Проекто-договора и условията в него; 
5. Декларация от участника, за липса на задължения към отдел „МДТ” при Община Каварна;
6.Актуално удостоверение от НАП за липса на задължение към държавата;
7.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел. 0570/8-18-19

Проведе се първото 
Държавно първенство по 
кик бокс от спортния ка-
лендар на Българската 
Конфедерация по Кикбокс 
и Муай Тай (БККБМТ) за 
2019 г. Шампионатът се 
състоя в град Варна, в рин-
говия стил фул контакт. 
Спортен клуб „РИНГ“ заяви 
осем състезатели, като от 
тях петима взеха участие в 
първенството.

Дебютантът Дамян Зла-
тев зае второ място при 
юношите младша възраст 
в категория до 48 кг. Да-
ниел Каменов се окичи с 
бронзов медал при мом-
чета 13-14 г. в категория до 
63 кг. Кристиян Демиров 

също се пребори за бронз 
при момчетата в категория 
до 42 кг. с крехкото си тегло 

от 33 кг. Георги Маринов 
дебютира на ринга и зае 
трето място при юноши 

младша възраст в катего-
рия до 63.5 кг. Още един 
бронзов медалист излъчи 

СК „Ринг“ - Иван Йорданов 
при мъжете в категория 
до 81кг. Едже Демирова 

остана без противнички 
при жените в категория 
до 52 кг.

За съжаление дебютан-
тът Мирослав Демиров не 
взе участие при момчетата 
13-14 г. в категория 48 кг., 
заради проблеми с те-
глото. Осмият състезател 
Дилек Серветова също из-
горя на кантара, но преди 
финалния мач. Ръковод-
ството на клуба не е било 
уведомено, че девойки 
старша възраст ще имат 
теглене преди финалите, 
съобщи Едже Демирова. 
Турнирът бе много силен 
като първи за годината с 
участието на клубове от 
цялата страна. Предстои 
Държавно първенство в 
тежкия рингов стил  лоу 
кик в град Шумен.

Дебютанти заеха второ и трето място в своите категории

ЗЛАТЕН, СРЕБЪРЕН И 4 БРОНЗОВИ МЕДАЛА ЗА СК 
„РИНГ“ ОТ ПЪРВИЯ ЗА ГОДИНАТА ДЪРЖАВЕН ТУРНИР

С два гола на Емил 
Илиев и един на Денис 
Андреев футболният тим 
на „Калиакра” записа 
първа пролетна победа 
с 3:0 в първенството на 
Североизточна трета лига. 
На стадиона в Каварна с 
класически резултат бяха 
повалени гостите от „Бен-
ковски” /Бяла/. Съперни-
кът не затрудни почти с 
нищо българското „Каля-
ри”, чиято цел е да намери 
място в първата шестица и 
да участва в третата фаза 
на шампионата, когато 
ще стане оформянето на 
крайното класиране.

Старши треньорът на 
„Калиакра” Красен Пет-
ков заяви, че отборът 
е започнал да показва 

добро лице още през 
подготвителния пери-
од. „През зимната пауза 
достигнахме до четири 
победи в контролите и 
най-хубавото е, че това 
настроение се пренесе по 
време на първия официа-
лен мач за 2019 г. Органи-
зационно нещата при нас 
са на добро ниво, като от 
Общински съвет - Каварна 
гласуваха да бъдат преве-
дени необходимите сред-
ства на ФК „Калиакра” 
за нормалното участие 
на мъжете и останали-
те формации от ДЮШ в 
отделните първенства”, 
разкри наставникът.

Другите два отбора от 
Добричка област в Се-
вероизточна трета лига 

достигнаха до победа и 
загуба на старта. Новаци-
те в групата от „Устрем” /
Дончево/ обнадеждиха 
привържениците си с 
първи успех за годината. 
На собствен терен дон-
чевци прекършиха с 2:1 
съпротивата на „Кубрат”. 
Интригата в двубоя се 
засили значително, след 
като вратарят на дома-
кините Иван Иванов спа-
си дузпа в 43 минута. 
След почивката „Устрем” 
осъществи териториален 
превес и поведе с 1:0 в 
61 минута, чрез Джем 
Сали. Гостите обаче не 
се предадоха и десетина 
минути по-късно възста-
новиха равновесието. 
Драмата настъпи в 89 

минута  на двубоя, когато 
централният бранител 
Любомир Костов бе пова-
лен в наказателното  поле 
от състезател на „Кубрат”. 
С изпълнението на дуз-
пата се нагърби Атанас 
Германов, донесъл 3-те 
точки за състава си.

Единствената загуба от 
добруджанските пред-
ставители в ХVI-ти кръг 
допусна „Септември”. 
Тервелчани не успяха да 
се противопоставят във 
Варна на „Спартак”. „Со-
колите”, които направиха 
ударна селекция през зи-
мата, надделяха с 3:0 и 
дадоха заявка за атака на 
първото място до края на 
първенството.

Добрич Онлайн

„КАЛИАКРА” ЗАПОЧНА С КЛАСИЧЕСКА ПОБЕДА ПРОЛЕТНИТЕ МАЧОВЕ

Децата от детска градина „Детели-
на“ с трепет и много емоции посрещ-
наха Баба Марта и я поздравиха с 
песни, танци и стихотворения. Гост 
на тържеството беше кметът на 
община Каварна Нина Ставрева. Тя 
приветства всички деца и техните 
учители за празника, с пожелания за 
здраве и весело пролетно настроение 
и им подари традиционни мартеници.

558 лева събраха 
от благотвори-

телния мартенски 
базар сдружение 

“Съюз на пенсионе-
рите-2004“ и чита-

лищните дейци в 
Каварна. Събрани-

те средства ще 
бъдат преведени 
по банков път на 

Надежда Пиндико-
ва, майката на 

Теодор Пиндиков, 
който е роден 

преждевременно, 
има множество за-

болявания и всеки 
месец момченцето 
се нуждае от реха-

билитация.


