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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

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.

„Три проекта за реха-
билитация на пътища и 
изграждане на нов водо-
провод в редица села ще 
реализира Община Кава-
рна. Сключени са дого-
вори с Държавен фонд 
„Земеделие” за близо 14 
млн. лв. безвъзмездна 
финансова помощ”, съ-
общи заместник-кметът 
Йордан Йорданов.

В края на февруари 
започва реконструкци-
ята на около 12 км. об-
щинска пътна мрежа, 
която свързва селата 
Божурец, Раковски и 
Топола с международ-
ния път за Дуранкулак. 
Последната отсечка е 
с обхват от границата с 
Община Балчик, през 
Иканталъка. По същия 
проект ще бъде напълно 
подменено осветлението 
по ул. „България” в Ка-
варна с около 110 нови 
стълба. Стойността му 
е 5,9 млн. лв. Срокът за 
изпълнение на договора 

е 36 месеца, като строи-
телно-монтажните рабо-
ти трябва да приключат 
за 360 календарни дни 
- това е декларирала 
фирмата-изпълнител на 
обществената поръчка.

Вторият договор е за 2 
млн. лв. Той включва ре-
хабилитация и доизграж-
дане на 2,5 км. улична 
настилка, тротоари и ос-
ветление, и се очаква да 
стартира в началото на 
март. В град Каварна пъ-
лен ремонт ще претърпи 
ул. „Сава Ганчев”. В село 

Божурец ще бъде доиз-
градена улица до дома за 
стари хора, открит преди 
няколко години.

Третият проект пред-
вижда подмяна на водо-
проводна мрежа в селата 
Българево, Белгун, Видно 
и Септемврийци. Това са 
селата в общината, които 
имат най-големи пробле-
ми с водоснабдяването 
и най-големи загуби на 
питейна вода.

„Наблегнали сме на 
местата, където най-често 
има нарушено водопода-

ване и самите водопрово-
ди са много амортизира-
ни”, коментира Йорданов. 
Подмяна на водопровод 
в тези села не е имало от 
50 години. С проекта на 
мястото на старите етер-
нитови тръби ще бъдат по-
ложени полиетиленови. 

Най-мащабната инвес-
тиция - 4,4 млн. лв. ще 
бъде в най-голямото село 
в общината - Българево. 
Там ще бъде подменена 
16 км. водопреносна 
мрежа. Общата стойност 
на договора е 5,85 млн. 
лв. и в момента тече 
подбор на изпълнители. 

Местната администра-
ция е разработила още 
няколко проекта, за кои-
то чака одобрение. Те са 
за ремонт на СУ „Стефан 
Караджа”, реконструк-
ция на централния фон-
тан,  на част от градския 
парк и изграждане на 
ново игрище в спортния 
комплекс на града.

Надежда Карапанчева

В Градския парк в Ка-
варна беше монтирана 
детска площадка за игра 
на деца от 3 до 12 години 
Съоръжението включва 
детска къщичка, люлка, 
паркови пейки и кошчета 
за разделно събиране на 
отпадъци. Изграждането 
на площадката е дарение 
от мобилния оператор 
A1.

„Вярвам,че децата на 
Каварна ще имат още 
едно място за игри, къде-

то да се чувст-
ват  приятно 
и ще се заба-
вляват“, заяви 
кметът на Об-
щина Каварна 
Нина Ставрева 
и благодари за 
направеното 
дарение от A1.

„От началото на година-
та за фестивала са заявили 
участие над 10 фолклорни 
групи от чужбина”, съ-
общи началникът на от-
дел „Духовни и социални  
дейности” към Община 
Каварна- Стоян Койнов. 
По думите му, активността 
на записванията обичай-
но започва след 15-ти 
февруари и това, което се 
случва през тази година, е 
прецeдент. 

„Интересното е, че за-
почват да се обаждат при-
ятели на групи, които са 
идвали дълги години вече 
на нашия събор. И то не 
са едни и същи хора, но 
са от едни и същи места. 
Примерно от Дуляновка, 
Одеса от Молдова, от мес-
та, където традиционно 
гостуват на нашия събор. 
Прогнозите са, че участни-
ците тази година ще бъдат 
много повече. Отдавна 
прекрачихме границите 
на Балканския полуос-
тров”, коментира  Койнов.

Очакват се още гости от 
Румъния, Чехия, Полша, 
Сърбия, Македония, Косо-
во  и много българи, които 
работят в чужбина.

Засиленият интерес към 
събора  изисква и перфект-
но домакинство, такова 
каквото е било винаги. Ка-
варна ще посрещне много 
гости от страната и чужби-
на. Освен морския град, 

комплексите около него 
също ще бъдат запълнени. 

Шестнадесетото изда-
ние на „ С България в сър-
цето” ще премине под 
знака на изненадите. За 
тази година организато-
рите обмислят идеята да 
преместят сцената, на коя-
то се изявяват артистите. 
„Искаме малко да поиз-
местим ъгъла, да дадем 
възможност сцената да 
бъде в дълбочина на пло-
щада, да дадем място на 
гостите, но и да не пречим 
на главната пешеходна 

артерия. През тази година 
обмисляме и да изне-
сем още сцени. Такава ще 
бъде обособена в градска-
та градина. Там жителите 
и гостите на града, които 
са решили да се разходят 

под прохладните сенки на 
дърветата, майки с деца, 
ще имат възможност да 
се насладят на гостува-
щите  състави. Също така 
излизането и по селата. 
Вече стана традиция изне-
сената сцена в Българево. 
Планираме и с музея да 
направим голямо  пред-
ставление на Калиакра, 
което ще бъде атракция 
за всички гости и жители 
на общината, но тепърва 
обмисляме идеите, които 
имаме”, разкри Койнов.

Следва на 2 стр.

Засилен интерес от чуждестранни участници бележи фолклорният форум 

ХVІ-ТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА  
„С БЪЛГАРИЯ  В СЪРЦЕТО”  ЩЕ 
ПРЕМИНЕ ПОД ЗНАКА НА ИЗНЕНАДИТЕ

Община Каварна привлече близо 14 млн. лв. за инфраструктурни проекти

ЗАПОЧВАТ МАЩАБНИ РЕМОНТИ НА 
ПЪТИЩА И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ

НОВА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА РАДВА ДЕЦАТА НА КАВАРНА
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За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Каварна провежда процедури за 
кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и 

насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Каварна уведомява работодателите от общи-
ните Каварна и Шабла, че разполага с финансови средства за сключване 
на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и 
обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 
г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни 
места и наемат:

• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни 
средства – 3 279 лв.;

• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства 
- 3 824  лв.;

• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко 
от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни 
над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 
51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2 727. лв.;

• безработни лица с трайни увреждания (чл.51, ал.2 от ЗНЗ)- свободни 
средства - 3 351  лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – 
субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

• държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общин-
ски детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински 
предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 5 262 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за 
свободните работни места, в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., 
включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: 
Дирекция “Бюро по труда” - Каварна , както и на тел. 0570/8-20-47

От началото на мина-
лата седмица фарма-
цевтите от  каварнен-
ската аптека „Лалева”, 
посрещат  клиентите си с 
„жълти жилетки”, в знак 
на протест срещу новите 
изисквания на държава-
та и Европейския съюз. 
Така аптекарите симво-
лично се присъединиха 
към протеста, обявен 
от една от професио-
налните организации в 
бранша - Национална 
аптечна камара, в която 
членуват 128 аптеки по 
данни на председателя 
й Антон Вълев (общо 
в страната аптеките са 
около 3600). Протестът 
е срещу въвеждането на 
софтуер за верификация 
на медикаментите, който 
задължително трябва да 
притежава всяка аптека, 
за да следи фалшивите 
лекарства, от 9 февруари 
нататък. Системата за-
почва работа в целия ЕС 
едновременно, същест-
вуването й е основано 
на директива от 2011 г. и 
регламент от 2016 г.

По думите на управи-
теля на аптека „Лалева” 
– фармацевт  Лиляна 
Лалева, поводът е вери-
фикацията, но причини-
те са дълбоки в цялата 
система.

„Ние сме готови  за 
това, което се изисква 
от нас. От лятото съм 
направила заявление и 
получих регистрация. Не 
сме против верифика-
цията, чакаме само соф-

туера да ни обновят, за 
да можем да пристъпим 
към верификацията на 
лекарства. Но има доста 
неизвестни за нас, има 
много неясноти, липсват 

разяснения”, сподели 
аптекарката.  

Въпроси свързани с 
това, ако попадне няка-
къв фалшив лекарствен 
продукт в аптекарската 
мрежа, какво ще се пра-

ви с него, са само част от 
притесненията на фарма-
цевтите. „Не са излезли 
всички наредби, които са 
свързани с този процес. 
Това е европейска ди-

ректива от 2011 година. 
Отдавна се знае, че ще 
влезе в сила. Тези аптеки, 
които не са готови, които 
не са компютъризирани, 
те наистина ще имат про-
блем, персоналът трябва 
да се обучи и т.н. Има 
такива аптеки в по-малки 
населени места”, разкри 
управителят.

Верификация на ле-
карствата означава да 
се провери всяко лекар-

ство, което е с рецепта. 
От сега нататък ще  има 
уникален QR код, който 
за всяка опаковка е раз-
личен. Не както досега 
с линейния код, който 
бе еднакъв за всички  
опаковки на дадения  
лекарствен продукт. „Ко-
гато правим продажбата, 
с маркирането на кода, 
системата се свързва с 
„Асоциацията за борба 
срещу фалшивите ле-

карства”. Отчита, че тази 
опаковка е вкарана ле-
гално и това е истински 
лекарствен продукт“, по-
ясни Лалева.

Друг въпрос, който при-
теснява аптекарите е как 
ще бъде откривано дали 
едно лекарство е фалши-
во или е фалшифицира-
но.  Което означава, че то 
може да не е фалшиво, 
да отговаря на състава 
си, но когато не е влязло 
по надлежния ред, чрез 
нужните разрешителни, 
тогава системата ще го от-
чита, като фалшиво. „Със 
стартирането на новата 
система, ще бъде вклю-
чена и друга  система за 
следене на лекарствени-
те наличности към „Из-
пълнителната Агенция 
на Лекарствата”. И там 
имаме неизвестни.”- ко-
ментира управителят на 
каварненската аптека.

От известно време фар-
мацевтите срещат големи 
затруднения, защото в 
аптечната мрежа се дос-
тавят лекарства на опа-
ковки  с новия QR код, а 
нямат обновен софтуер. 
Старият линеен код на 
опаковките не работи 
и лекарствата, за да се 
отчетат през системата 
се набират на ръка, което 
забавя клиентите и пер-

сонала. 
„Има и постоянно липс-

ващи лекарства на паза-
ра, веднага се сещам за 
поне 10 такива в момен-
та. Даже и с животос-
пасяващи медикаменти 
- инсулина, например, 
понякога  се случва да 
няма наличност в скла-
да. Принудени сме да 
поддържаме по-големи 
наличности, за да можем 
да отговорим на нуждите 
на населението. Нас ни-
кой не ни пита, имаме ли 
възможност  финансово 
да ги поддържаме“, казва 
още жената.

Друг проблем пред 
фармацевтите са същест-
вуващите неуредици по 
отношение на здравната 
каса. „Ние вече 3-та го-
дина нямаме сключен 
договор, защото нашата 
съсловна организация 
не може да се разбере 
със здравната каса. Само 
сключваме някакви ане-
кси към предишния до-
говор, които е от 2016 го-
дина“, коментира Лалева. 

Аптекарите желаят и 
въвеждането на елек-
тронната рецепта, което 
би улеснило значително 
работата им. Символич-
ният протест ще продъл-
жи до 20-ти февруари. 

Антоанета Андонова

Голяма дупка, обра-
зувала се от авария на 
ВиК в градския парк на 
Каварна затруднява пре-
минаването по една от 
централните алеи. 

„Това е авария на ВиК 
от стар водопровод , 
който е захранвал една 
чешма в парка. Водо-
проводът  е метален, 
прекъснат е преди чеш-
мата, но най- вероятно 
вече е изгнил и от там 
пропуска”, коментира 
заместник-кметът на Об-
щина Каварна Йордан 
Йорданов.

„Аварията е от поне 
2-3 години. Отначало 
течът беше малък, но в 
последствие се увеличи 
и асфалтът потъна, об-
разува се дупка, която е 
много опасна. Случиха 
се няколко инцидента с 
хора, които се разхождат 

или карат велосипеди, 
тук в градския парк”, 
коментираха граждани, 
които живеят наблизо.  
„Последният път една 
жена падна в нея, по-

могнахме й да стане. 
Това е много опасно 
препятствие за хората”,  
споделиха те. 

Йорданов уточни, че 
след разговори с пред-

ставители на ВиК - дру-
жеството, те са поели 
ангажимент да отстранят  
в най-скоро време ава-
рията и да обезопасят 
мястото. 

Продължение от 1 стр.
Програмата на събора 

включва и провеждането 
на конкурсите „Ревю на 
народни носии“, нади-
граване “Кръшна ръче-
ница” и „Мис и Мистър 
Фолклор 2019”. „Тези 
неща ги запазваме, за-
щото нашият фестивал 
има един такъв статут, 

който е изключително 
само негов. Много други 
общини се опитваха да 
го копират, да копират 
статута, даже името се 
опитаха да копират  и по 
същия начин да правят 
нещата, но не им се по-
лучава така. Те пък имат 
друга красота. Ние сме 
единствената община, 

на която гостите и арти-
стите, които се качват 
на сцената не заплащат 
нищо ” - коментира на-
чалникът на отдела.

Това е единствения по 
мащабите си събор, който 
обединява българските 
младежи от целия свят 
на базата на българския 
фолклор.

Неуредици в нормативната уредба предизвикват сътресения в работата на аптеките 

ФАРМАЦЕВТИ ПРОТЕСТИРАТ С ЖЪЛТИ ЖИЛЕТКИ В КАВАРНА

ОГРОМНА ДУПКА В ГРАДСКИЯ 
ПАРК ПРЕДИЗВИКВА ИНЦИДЕНТИ

Засилен интерес от чуждестранни участници бележи фолклорният форум 

ХVІ-ТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА „С БЪЛГАРИЯ  В СЪРЦЕТО”  ЩЕ ПРЕМИНЕ ПОД ЗНАКА НА ИЗНЕНАДИТЕ
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Учениците от Профе-
сионалната земеделска 
гимназия „Климент Ар-
кадиевич Тимирязев” са 
търсени кадри в местния 
бизнес. Реализирани уче-
ници има в земеделски и 
лозарски  фирми,  както 
и в най-голямата овощна 
градина в района.  

„Има голям интерес 
към нашите деца, защото 
те, освен професионално 
обучение, получават сте-
пен и категории за упра-
вление на пътни пре-
возни средства. Като се 
изключи любителската 
категория В, те получават 
още Ткт- свидетелство за 
управление на трактор и 
Твк – за окачен инвентар. 
Има деца, чиито родите-
ли извършват селскосто-
пански бизнес и те ще 
продължат реализацията 
си в тази сфера”, споделя 
директорът  на учебно-
то заведение Атанаска 
Костова. 

Освен в земеделието, 
възпитаниците на про-
фесионалната гимназия 
са предпочитани и в ту-
ризма. „След 16 години 
почти всички деца рабо-
тят, има които работят 
в туризма  и в селско-
стопанство. Намират си 
сезонна заетост напр. в 
голф комплексите - две 
години подред имахме 
около дузина деца, които 
работиха там. Справят се 
много добре и са предпо-
читани кадри”, коменти-
ра Костова. 

В началото на минала-
та седмица директорът 
на училището се е срещ-
нала с представители 
на голф игрищата край 
Каварна. На срещата е 
обсъдена възможността 
възпитаниците на гим-
назията да се включат в 
специален обучителен 

курс .”Тяхното предло-
жение бе за курсове в 
елементарни познания 
по голф. Основното из-
искване е децата да вла-
деят английски език на 
добро разговорно ниво, 
като съответно държат 
тестове по езикова кул-
тура. При покриването 
им започват обучението, 
което се води изцяло на 
английски език. Следва-
щата стъпка е да издър-
жат теста за познания по 
този вид спорт, за да мо-
гат да се включат като по-
мощници на голфърите. 
Учениците, които имат 16 
навършени години могат 
да работят това почасово 

в комплексите. Работо-
дателите осигуряват без-

платно унифор-
ми,  транспорт, 
храна, пособия 
и материали”, 
разкри Костова. 
Предложението 
ще бъде обсъде-
но на родителска 
среща.

У ч и л и щ е т о 
м н о г о  д о б р е 
си партнира и с 
бизнеса в града. 
„Нашите изне-
сени практики 
са обвързани с 
фирмата на Дра-
го Узунов. Той е 
много отворен 
към нашето учи-
лище, помага с 

техника, дава стипендии 
на ученици, които са со-
циално слаби.” – сподели 
директорът. 

В момента в учили-
щето се обучават 170 

ученици в 4 специално-
сти. „Интересите са към 

специалностите фермер, 
растениевъд и от две 
години имаме професия 
туризъм, специалност 
администратор. Тази го-
дина завършват три спе-
циалности – „Фермер”, 
„Растениевъд”  и „Иконо-
мика”, която е последна, 
от четири години нямаме 
прием по тази специал-

ност.”- заяви Костова.  
Преди дни е проведена 

среща и с представители 
на Аграрния университет 
в Пловдив. Представе-
ни са специалностите 
във висшето учебно за-
ведение на учениците, 
които имат желание да 
продължат в по-горна 
степен на образованието 
си. „Изпитът тази година 
ще бъде на 6 март в Про-
фесионалната аграрна 
гимназия в Добрич. Това  
е кандидат-студентски 

изпит за децата, които 
желаят да учат агроно-
мия. Съответно трябва 
да си вземат матурата и 
дипломите, за да могат 
да продължат. От тях 
вече знаем, че едно дете 
иска да кандидатства 
инженерство в Русенския  
университет – селско-
стопански машини и 3 

деца агрономия”, разкри 
Костова. 

През ноември възпи-
таници от гимназията са 
обменили полезни прак-
тики и опит с връстни-
ци от селскостопанско 
училище в Свиленград. 

Сега очакват връщане 
на визитата. Подобни 
срещи за обмяна на опит 
са много полезни, затова 
училищното ръководство 
се опитва да разшири 
кръга от партньори.

За половин година, 
откакто е встъпила в 

длъжността „директор”, 
Атанаска Костова, съв-
местно с част от селско-
стопанския бизнес в гра-
да, успява да възобнови 
стопанския двор на учи-
лището. „Изчистихме го 
и успяхме да засеем 15 
дка пшеница в празните 
площи. Малчо Николов, 
наш бивш колега, който 

си има собствен селско-
стопански бизнес, дойде 
с негови машини и съв-
местно с учениците сяха 
културите. Драго Узунов 
помогна със семена. В 
момента си партнираме 
и с кооперациите в села-

та Видно и Белгун  с пред-
седатели Дамян Узунов и 
Кралю Кралев, които ще 
наторят площите. Бизне-
сът се отзовава и аз съм 
им много благодарна за 
това партньорство”, зая-
ви Костова.  

40-годишната овощна 

градина на училището е 
бракувана, но в първите 
топли дни я очаква нов 
живот. С подкрепата на 
Община Каварна върху 
площта от около 20 дка 
ще има нови насажде-
ния. Местната админи-
страция ще осигури не-
обходимите работници 
и техника, които ще из-
вършат изрязването и из-
кореняването на старите 
дървета. Подходящата за 
огрев дървесина ще бъде 
предоставена безвъз-
мездно на училището в 
Белгун, което се отоплява 
на твърдо гориво. След 
като градината бъде об-
работена,   партньорите 
на училището ще дарят 
лозови насаждения и 
плодни дръвчета. 

След приключване на 
учебните дейности, про-
фесионалната гимна-
зия ще направи основен 
ремонт на стопанската 
работилница, която се 
помещава в училищния 
двор. Средствата, в раз-
мер на 58 хил. лв. са 
осигурени от Министер-
ството на образованието. 
Ремонт на работилница-
та не е правен повече от 
30 години. Помещението 
се нуждае от нов покрив, 
електрическа и водна 
инсталация, и дограма. 
Учители и граждани са 
изявили желание за учас-
тие в ремонта на добро-
волен принцип.

От началото на тази 
седмица в центъра на 
училището стартираха и 
курсовете за граждани, 
които искат да придобият 
категории за трактористи 
и комбайнери. Записа-
ните курсисти са над 40.  
Обучението е едноме-
сечно, като в началото на 
март предстоят изпити. 

Антоанета Андонова

Театралният състав 
при НЧ „Съгласие -1890” 
подготвя нова пиеса- 
„Прелъстяването”, под 
режисурата на  Злати 
Златев. Постановката е 
по Нийл Саймън, напи-
сана по разкази на Антон 
Павлович Чехов. Саймън 
е известен в драматурги-
ята с това, че  преработва 
разкази на Чехов.

„Петнадесет актьори 
участват в репетициите. 
Това са седем разказа, 
които са свързани в един 
цял спектакъл. Те нямат 
нищо общо помежду 
си, но Чехов ги свързва 
с коментари между тях”, 
повдига завесата режи-
сьорът на постановката. 

 „Надяваме се до края 
на март, началото на ап-
рил, да излезе премиера-

та”, сподели секретарят  
на читалището Ивелина 
Павлова. 

„Действаме по плана 
за развитие на библио-
теката и художествената 
самодейност. Текат и 
другите репетиции. Под-
готвяме се за участие на 
концертите по повод 3 

март. Наши състави ще 
вземат участие и в търже-
ството по повод Трифон 
Зарезан и Сирни Заго-
везни, а  след това и във 
Великденския концерт. 
Започна и подготовка-
та за XXII Национален 
театрален фестивал на 
любителските театри. 

Седмицата на театъра ще 
бъде в периода  2-8 юни”, 
разкри Павлова. 

Под покрива на НЧ 
„Съгласие” се съхраня-
ват, запазват и развиват 
традициите на нашия 
град. Художествените 
колективи развиват дей-
ността си и вземат учас-
тие в различни прояви  
на местни  и  национал-

ни форуми. През тази 
година формите на худо-
жествена самодейност, 
които се провеждат  в НЧ 
„Съгласие” са: Вокална 
академия - поп и джаз 
пеене, с ръководител 
Надя Ботева, Фолкло-
рен танцов състав за 
деца и възрастни,  Шко-
ла по народно пеене и  
женски народен хор, с 

ръководител Невели-
на Василева. Театрален 
състав, Оздравителна 
гимнастика за пенси-
онери и Гимнастика за 
тонус, практики и релакс 
с ръководител Габриела 
Проданова.

Библиотеката при НЧ „ 
Съгласие-1890” активно 
се включва в различни 
мероприятия и отбеляз-
ване на значими дати от 
историческия календар. 
Правят се много излож-
би, презентации, в които 
участие вземат ученици 
от различни класове и 
възпитаници на детските 
градини в Каварна. От 
началото на годината 
библиотеката е напра-
вила няколко изложби, 
в които припомня на 
посетителите  за живота, 

творчеството и делата на 
значимите личности в 
литературата и история-
та. С различни дейности, 
бяха отбелязани годиш-
нини от рождението на 
Христо Ботев, на Дамян 
Дамянов, на Гео Милев, 
140 години от смъртта 
на Любен Каравелов, а 
последната инициатива 
бе съвместна с Истори-
чески музей - Каварна по 
повод Освобождението 
на града. 

Книгохранилището 
подпомага дейността и 
на изнесената външна 
библиотека пред по-
щата, като периодично  
оставя книги и списа-
ния, които жителите и 
гостите на града могат 
да заменят или заемат 
за прочит. 

Под покрива на Народно читалище „Съгласие” се съхраняват, запазват и развиват традициите на Каварна

ТЕАТРАЛНИЯТ СЪСТАВ ПОДГОТВЯ НОВА ПИЕСА ПО ЧЕХОВ, ДРАМАТИЗИРАНА ОТ НИЙЛ САЙМЪН

Възстановяват овощната градина на училището с помощта на Община Каварна

ГИМНАЗИЯ „КЛ. АРК. ТИМИРЯЗЕВ“ ИЗГРАЖДА 
КАДРИ В ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА



ОБЩИНА КАВАРНА СЕ 
ПРЕДСТАВЯ С 2 ФИЛМА НА 
„ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО“
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През май 2019 година 
представители на Евро-
пейската комисия ще 
посетят град Каварна, 
за да се запознаят с ма-
териалната база и да се 
срещнат със спортните 
клубове, по повод канди-
датурата за Европейски 
град на спорта.

Това стана ясно след 
като Община Каварна 
получи писмо от ЕК, с 
което бе поздравена за 

положените усилия по 
отношение на спорта 
през изминалата година. 

Припомняме, че през  
2018 г. на територията на 
общината се проведоха 
30 спортни мероприятия 
и домакинства на със-
тезания. С това се даде 
стартът на инициативата 
Каварна да се превърне 
в Европейски град на 
спорта.

„Целта не е да ста-

нем Европейски град на 
спорта, а да превърнем 
спортуването в начин 
на живот, не само на 
младите, а и на хората в 
активна възраст”, заяви 
кметът на Каварна Нина 
Ставрева.

Тази година в бюджета 
са заделени средства за 
подпомагане дейност-
та на всички спортни 
клубове на територията 
на Каварна, които са съ-

образени с желанията 
на председателите им. 
Освен клубовете по ка-
рате, футбол, кикбокс, 
хандбал, тенис на корт 
и корабомоделизъм, за 
първи път Община Ка-
варна ще подкрепи и 
клуба по колоездене, 
като всяка седмица ще 
се правят велопоходи на 
територията на краймор-
ския град.

Калояна Донева

Каварна ще бъде до-
макин на срещи от Ев-
ропейското първенство 
по футбол за девойки 
до 17 години. Датите, 
на които са определени 
мачовете в черномор-
ското градче са 5, 8 и 
11 май, съобщи Павел 
Станчев  - началник от-

дел „Спорт и младежки 
дейности“ в община Ка-
варна. Двубои ще има 
още на стадионите в 
Албена, Балчик и Доб-
рич. Европейското ще се 
състои от 5 до 17 май, а в 
него ще участват осемте 
най-добри отбора на 
континента. В Албена ще 

бъдат настанени всички 
делегации.

През март ще има по-
следен квалификацио-
нен кръг, който ще опре-
дели седемте финалисти. 
Към тях като домакин ще 
се присъедини и тимът 
на България.

BGtourism.BG

КРИМИНАЛНА
ХРОНИКА

ЗАЛОВИХА ДРОГИРАН 
ШОФЬОР И СПЪТНИКА 
МУ С КАНАБИС
Лек автомобил „Рено” с 
полска регистрация, уп-
равляван от 22- годишен 
мъж от град Каварна е 
спрян за проверка на 6 
февруари, около 11:20 
часа по ул. „Христо Бо-
тев” в град Добрич. В 
хода на проверката е ус-
тановено, че водачът уп-
равлява колата след упо-
треба на наркотичното 
вещество канабис. При 
последвалата проверка 
на пътника в автомобила 
30-годишен мъж, също от 
град Каварна, е устано-
вена суха тревна маса с 
тегло 1 грам, реагираща 
на канабис. Двамата са 
задържани за срок от 24 
часа. По двата случая са 
образувани бързи поли-
цейски производства.

ПОЛИЦАИ КОНФИСКУ-
ВАХА МОТОПЕД
26-годишен мъж, уп-
равляващ мотопед, е 
спрян за проверка от 
автопатрул на 6 февру-
ари, около 18:15 часа в 
град Каварна. Превоз-
ното средство е без ре-
гистрационни табели 
и документи, затова е 
иззето от полицаите по 
надлежния ред. По слу-
чая е образувано бързо 
производство.

ОТМЪКНАХА ТЕЖКА 
МЕТАЛНА ВРАТА И ПЕЧ-
КА
На 6 февруари, около 
10:00 часа е получено 
съобщение за извър-
шена кражба от частен 
имот на територията на 
град Шабла. По данни 
на тъжителя е извърше-
на кражба на масивна 
метална входна врата 
и отоплителен уред на 
твърдо гориво. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

ОТ К РА Д Н А Х А 4 600 
ЛЕВА И ИНСТРУМЕНТИ 
ОТ АВТОСЕРВИЗ
Чрез взлом на входна вра-
та, неизвестен е извършил 
кражбата от автосервиз 
в Каварна, съобщават от 
Областна дирекция на 
МВР - Добрич. Сигналът в 
полицията е подаден на 
5 февруари, около 01.30 
часа. Установено е, че 
чрез взлом на входна вра-
та, неизвестен е открад-
нал сумата от 4 600 лева, 
три броя електрически и 
ръчни инструменти. По 
случая е образувано дос-
ъдебно производство. 

ЗАДИГНАХА ЗИМНИНА 
ОТ СЕЛСКА КЪЩА
Неизвестни са разбили 
къща в село Било. Сигнал 
за това е подаден на 3 
февруари, около 09:00 
часа. По данни на тъжи-
теля е извършена кражба 
на зимнина и домашно 
имущество. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.

В община Каварна строител-
ните работи ще бъдат забра-
нени от 30 юни в курортните 
зони, курортните комплекси 
и ваканционните селища, 
след като Общинският съвет 

вече реши да определи сро-
ка за мярката по Закона за 
устройство на Черноморското 
крайбрежие.

Забраната ще важи през 
целия туристически сезон - 

до 1 октомври. Строителните 
и монтажните дейности ще 
бъдат спрени, за да се осигури 
спокоен отдих за летовни-
ците.

В курортните зони ще бъдат 

възможни само неотложни 
аварийно-ремонтни работи и 
предприемане на геозащитни 
мерки, ако възникне необ-
ходимост. Забраната няма 
да важи за строителството 

на обекти с национално и 
регионално значение, както 
и на обекти, финансирани 
по оперативни програми на 
Европейския съюз.

БТА

През май 2019 година нем Европейски град на образени с желанията 

ОБЩИНА КАВАРНА ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ
ГРАД НА СПОРТА ЗА 2020 ГОДИНА

Нина Ставрева, кмет на община Каварна

КАВАРНА ЩЕ ДОМАКИНСТВА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО ПО ФУТБОЛ ЗА ДЕВОЙКИ

СТРОИТЕЛСТВОТО В КУРОРТНИТЕ ЗОНИ НА 
ОБЩИНА КАВАРНА СЕ ЗАБРАНЯВА ОТ 30 ЮНИ

Н а й - п р е с т и ж н и я т 
туристически форум у 
нас – Международното 
изложение „Ваканция 
и СПА Експо“отново ще 
се проведе в София, 
от 14 до 16 февруари 
2019. Над 380 компании 
от 22 страни ще участ-
ват с представителни 
щандове в него. В съ-
пътстващата програма 
са предвидени над 50 
събития– дискусии и 
презентации на лидери 

в бранша, дестинации, 
травъл технологии и 
много други.

Община Каварна ще 
се представи с 8-минут-
ния филм „10 причини 
да посетиш Каварна“ и 
7-минутната лента „За-
бележителностите в об-
щина Каварна“. И двете 
филмчета са озвучени на 
български и на англий-
ски език, като основната 
им цел е да разкрият 
потенциала на черно-

морската община като 
туристическа дестина-
ция в различни аспекти 
– климат, природа, ис-
тория, археология, рели-
гия, култура, забавления 
и др. Няколко хотелски 
комплекса в общината 
и Музеят на историята на 
водката също ще участ-
ват в изложението и ще 
презентират своите въз-
можности за привличане 
на туристи. 

Факел


