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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

На предпоследното си 
заседание Общински-
ят съвет даде съгласие 
да се допълни проекта 
за Интегриран план за 
управление на защи-
тените зони „Комплекс 
Калиакра”, „Калиакра” 
и „Белите скали” с въз-
ложител Министерство-
то на околната среда и 
водите (МОСВ), отра-
зявайки решенията от 
сесиите, проведени на 

21.12.2018 и  31.01.2019 
година.  Това допълне-
ние е с цел утвържда-
ване  плана  на МОСВ  в 
кратки срокове, както и 
извършване на необхо-
димата  актуализация 
на Общинския план за 
развитие (2014г.- 2020г.), 
отразявайки настъпили-
те промени след реше-
нието  по дело С- 141/14 
на съда на Европейския 
съюз от 14 януари 2016 

г., касаещо опазването 
на околната среда и ус-

тройство на територията 
на Община Каварна. Със 

стъпките, които общин-
ските съветници правят, 

изразяват становището, 
че това е пътят за ра-
ционалното ползване на 
териториите, както и за 
опазване на природните 
местообитания, видове 
растения и птици, попа-
дащи в защитените зони. 

„На мен ми дава увере-
ност, че Община Каварна 
ще е тази, която след Бур-
гас, Варна и Созопол ще 
има нов общ устройствен 
план. Направихте необ-

ходимото, за да се слу-
чи това”, обърна се към 
местния парламент Тома 
Белев,  председател  на 
„Зелени Балкани”.  „Това, 
че ще има нов общ ус-
тройствен план означава, 
че вашите съграждани 
ще плащат по-малко раз-
ходи, когато извършват 
всякаква инвестиционна 
дейност“, допълни еко-
логът и подчерта:

Следва на 2 стр.

ОБЩИНА КАВАРНА ЩЕ ВЪЗСТАНОВЯВА СТЕПИ
ОбС Каварна даде съгласието си 

местната администрация да канди-
датства за финансиране с проект за 
възстановителни дейности на пон-
то-сарматските степи в  района на Кали-
акра. Целта на проекта е да се подобри 
природозащитното състояние на при-
оритетния тип местообитание 62С0* 

върху обща площ от 423 хектара. В 
предложението на кмета Нина Ставре-
ва, което беше прието от съветниците, 
е посочено, че проектът възлиза на 
около 196 хил. лв. За финансирането 
му ще се кандидатства пред Предпри-
ятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда. 

Тома Белев: Решенията за бъдещето на общината трябва да се вземат от местния парламент

ОБС ДАДЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ 
ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ

Специални гости в ка-
бинета на кмета на Общи-
на Каварна Нина Ставре-
ва бяха учениците от 8 „а“ 
клас на Професионалната 
земеделска гимназия „Кл. 
Арк. Тимирязев“ в града. 
Заедно с техния класен 
ръководител Теменужка 

Габракова бяха поздра-
вени за инициативата да 
изработят макети на ем-
блематични исторически 
паметници в навечерието 
на Националния праз-
ник, под надслов „Бълга-
рия в моето сърце“. „Вие 
не само имате огромно 

сърце, но имате и сръч-
ни ръце! В навечерието 
на 3-ти март направихте 
изложба на ръчно на-
правени от вас макети 
на паметници, църкви, 
крепости, свързани с ис-
торията на България.

Следва на 2 стр.

КМЕТЪТ ПОЗДРАВИ ГИМНАЗИСТИТЕ, 
ИЗРАБОТИЛИ МАКЕТИ НА  
ЕМБЛЕМАТИЧНИ БЪЛГАРСКИ ПАМЕТНИЦИ

Празникът в морския 
град започна с кукерско 
шествие, което премина 
през центъра на града и 
се отправи към Етнограф-
ската къща. По стар оби-
чай маскираните мъже 
танцуваха по улиците за 
да изплашат лошите сили 
и да пропъдят студа.

В двора на Етнограф-
ската къща децата от 
фолклорен танцов ан-
самбъл „Бизоне“ пред-
ставиха танците „Мар-

тенски игри“ и „Кукери“. 
Присъстващите се на-

сладиха и на изпъл-
ненията на фолклорна 

формация “Шарено ко-
ланче“. По стара бъл-
гарска традиция кавар-
ненци прескачаха огън 
за здраве. Празникът в 

Етнографския комплекс 
приключи с голямо Сир-
нишко хоро.

Така Каварна отбеля-
за Неделя на прошката. 
Християните си дават 
прошка в този ден и се 
подготвят за 40-дневния 
пост преди Великден, 
наречен още „дни на 
светла печал“. 

КУКЕРИ ПРОПЪДИХА ЗЛОТО, 
КАВАРНЕНЦИ СЕ ПРЕЧИСТИХА 
С ОГЪН НА СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ
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Ученици от 8 „А“ клас 
в Професионална земе-
делска гимназия „Кл. А. 
Тимирязев“ събраха 4 
227,18  лв. от благотво-
рителната инициатива за 
събиране на жълти сто-
тинки в помощ на малкия 
Теодор Пиндиков.

Припомняме, че осмо-
класниците се вдъхно-

вили от  националната 
благотворителна акция  
“Жълти стотинки”, чрез 
която се събират монети 
от 1, 2 и 5 ст. в пунктове в 
различни градове и всяка 
година парите от акцията 
отиват за обзавеждане 
на детски болнични стаи, 
закупуване на играчки 
и апаратура за лечебни 

заведения, построява-
не на детски площадки. 
Учениците решили, че 
със събраните стотинки 
е по-добре да се помогне 
на 2-годишния Теодор 
Пиндиков от Каварна, 
който претърпя тежка 
черепно-мозъчна опера-
ция. За възстановяването 
му е нужна рехабилита-

ция, за която са нужни 
над 1000 лв на месец. В 
последсвтие децата ре-
шили да направят иници-
ативата градско събитие, 
а мотото е „Деца помагат 
на дете”.

В рамките на кампа-
нията бяха поставени 48 
пункта за събиране на 
монети от по 1,2 и 5 ст. 

в Каварна и 8 в Шабла. 
Жълти стотинки дариха 
както жители на Каварна, 
така и на Шабла, Балчик, 
Горна Оряховица, Велико 
Търново и Варна, подкре-
па за инициативата на 
децата от крайморския 
град дойде и от Герма-
ния.

Калояна Донева

Регионална библиотека 
„Дора Габе” получи в дар 
чрез инициативата „Книги 
за всички” художествена 
литература. Дарението 
включва книги и за об-
щинските библиотеки в 
Каварна, Генерал Тошево, 
Шабла, Тервел и Балчик. 

Основната мисия, коя-
то организаторът Делиян 
Маринов си поставя чрез 
инициативата „Книги за 
всички”, която стартира 
тази година, е да бъдат 
осигурени колкото се 
може повече книги на 
съвременни родни автори 
във фондовете на различ-
ни регионални и общински 
библиотеки. Идеята на 
младия писател е култу-
рата да не се концентрира 
само в столицата и голе-
мите градове, а да достига 
и до читателите в малките 
населени места. Една от 
идеите изграждащи кам-
панията е, че книгите са 
нещо повече от търговски 
продукти, и че авторите 
не трябва да мерят сили 
основно в книжарници-
те и да се концентрират 
върху продажбите, а да 
мислят за читателите и за 
достъпа до съвременната 
литература. Библиотеките 
като своеобразни храмо-
ве на книгите заслужават 
особено внимание, тъй 
като те поддържат не само 
читателски аудитории, но и 
един специфичен и харак-
терен дух. 

Ето защо Делиян Ма-
ринов решава да пред-
приеме дарителска кам-
пания на книжни копия 
от различни заглавия в 
стар възрожденски стил. 
Изкупувайки с лични сред-
ства книги от издателства, 
активно подкрепящи и 
насърчаващи публикува-
нето на талантливи родни 
автори в различни жанро-
ве. Освен, че издателствата 
се съгласяват да прода-
дат книгите на производ-
ствени цени в името на 
компанията, те даряват 
и отделно още бройки от 
други заглавия.

За месец към инициа-
тивата, от уста на уста се 
включват над двадесетина 
автори, а събраните книги 
са над 350. Първото за-
реждане се проведе през 
февруари, като кампани-

ята обхвана 11 региона в 
страната и част от приле-
жащите им библиотеки. 
До края на годината, Де-
лиян обмисля още няколко 
дарителски акции, като 
целта му е кампанията да 
обхване цялата страна.

„Смятам, че и с малко, 
човек може да спомогне за 
това нещата да се случват 
в желаната насока. В слу-
чая моята е съвременната 
българска литература“, 
споделя младият автор в 
социалните мрежи. 

Тази година от печат 
излиза и новият му роман 
„Истории от варела“, който 
представлява художествен 
текст, базиран на реални 
документални статистики 
и факти, обвързани с жи-
вота и бита на клошарите. 
Авторът пише творбата, 
докато следва политоло-
гия във Велико Търново 
и извършва теренните си 
изследвания.

Пет са заглавията, 
дарени на каварненската 
библиотека:

Усмивка в полунощ – 
Сибин Майналовски

От автора на „Сянката“ 
– най-противоречивата 
българска книга на 2013 
година: пълният цикъл за 
„Кръчма „Зелената котка“, 
отдавна станал любим на 
читателите в Интернет... 
сега и във вид на хартие-
но издание, достойно за 
библиотеката на всеки лю-
бител на Пратчет, Зелазни 
и Дейвид Едингс!

Ако сте любители на 
истинското фентъзи, под-
правено с лек хумор, тъга 
и една идея еротика, „Ус-
мивка в полунощ“ е точ-
но за вас! Любимецът на 
читателите – Тъмният Маг 
Джаред Терънс ван Сторн, 

разсеяният маг-детектив 
Джонатан Деветте Пръста, 
нахаканият млад магьос-
ник-волнонаемник Били 
Зеленчука, кралицата на 
елфите Сеана, сукубата 

Анджела, инквизиторът 
Анри Араго и още много 
герои, събрани в над 300 
страници забавление.

В настоящата книга са 
включени 11 непублику-
вани разказа!

Сянката – Сибин Май-
наловски

Ако закусвате с Айзък 
Азимов, обядвате с Робърт 
Шекли и вечеряте до късно 
със Стивън Кинг, не пропус-
кайте тази книга!

Не я купувайте, ако дра-
кони, вампири, върколаци 
и магьосници не са ви по 
душа.

24 разказа в стиловете 
„научна фантастика“, „фен-
тъзи“ и „хорър“ (ужаси), 
излезли изпод перото на 
Сибин Майналовски – дъл-
гогодишен автор на про-
изведения в гореспоме-
натите жанрове, носител 
на награди и публикуван 
в авторитетни списания и 
сборници („Zona F“, „Вър-
колак“, „Дракус“, „Обекти“, 
„Вселена, наука и техни-
ка“, сборниците „Златен 
Кан 2012“ и „Ласката на 

мрака“, антологията на 
конкурса „Денят започва с 
култура по БНТ“ и др.)

Разказите на Сибин Май-
наловски ще ви накарат да 
се замислите, да трепери-
те от ужас, да се смеете с 
глас и поне за ден-два да 
забравите за проблемите 
си и да се потопите в него-
вия вълшебно-страховит 
свят.

Хоризонтите на лудост-
та – Донко Найденов

Колекция Дракус #9
Сборник с разкази и 

новели в жанровете мис-
терия и ужаси. В тях обик-
новени герои се оказват в 
необикновени ситуации, 
или хора, обичащи загад-
ките, предприемат дейст-
вия, които ще се окажат 

пагубни за психиката им.
Убийство в Ню Бабилон 

– Агоп Мелконян
„По-възрастните може 

би си спомнят деня, в кой-
то сякаш от квантовия ва-
куум (сиреч от нищото) се 
появи Йоасаф Друмника. 
Разбира се, тогава никой 
не знаеше, че се именува 
Йоасаф, нито пък че е дру-
мник по природа.

„Беше май. Беше в разга-
ра на Бакхусовите пирше-
ства. Скрити зад колоните 
на Неопропилеите, пияни 
мъже дълго и с изследо-
вателска съсредоточеност 
изпразваха пикочните си 
мехури; алени от въодуше-
вление фокусници небла-
горазумно гълтаха саби, за 
да ги блъвнат миг по-късно 
във вид на пламъци; разве-
селени хлапаци щъкаха по 
пазарите, яхнали самодо-
волно бионични рептилии, 
амбулантни търговци на 
холографни памети и ве-
нериански цветарки пред-
лагаха евтината си стока с 
мазни гласове, по небето 
не се виждаха никакви 

звездолети, когато през 
градската порта на Ню Ба-
билон мина странен мъж 
на неопределена възраст 
с избеляла брезентена 
бохча на гърба. Стражни-
ците не го спряха, защото 
пътничето не приличаше 
на размирник; полицаите 
не му обърнаха внимание, 
защото на вид бе съвсем 
средностатистически и 
не се оглеждаше гузно; 
жените не го задърпаха 
към тъмните входове на 
своите работилници за 
радост, защото приличаше 
на благочестив скопец, от-
давна забравил какво е да 
те притискат женски бедра 
по хълбоците; търговците 
не хукнаха да го увещават 
— какво ще измъкнеш от 
просяк. Само градският 
идиот Менестей пое по-
дире му, опулил глупаво 
очи и провесил челюст, 
напъна се да извика нещо 
— изглежда, от изненада 
бе забравил, че е глухо-
ням, но от титаничните му 
усилия излезе нещо като 
вопъл на крава родилка. 
Подскачаше по калдъръ-
ма, сочеше с пръст, дърпа-
ше минувачите да обърнат 
внимание, искаше да въз-
вести чудото, да съобщи 
на всички великата чест, с 
която Съдбата е удостоила 
празника, но Ню Бабилон 
изнемогваше от светлини 
и звуци, по улиците ще-
дро се разливаше вино 
и сласт, градът дишаше с 
всички древни, сегашни 
и бъдещи пороци, градът 
беше уморен от гълчава, 
танци, кавги и побоища, 
затова никой не забеляза, 
че пътничето има ореол.“

Сказанията на Стрикса
Сказанията на Стрикса 

е периодичен сборник за 
български научно-фантас-
тични и фентъзи разкази, 
който излиза всяко триме-
сечие. Втори том, ще ни 
разкрие нови вселени и 
светове, много по-мрачни, 
вълшебни и вълнуващи. 
Нови герои ще се впуснат в 
изпитания, някои от които 
ще променят реалността, 
други самите тях. А поняко-
га краят ще е такъв, че ще 
ни се иска да не е имало 
начало. Подгответе се за 
пътешествие в света на 
въображението, каквото 
още не сте изпитвали!

Възпоменание
На 13 март 2019 година се навършват  

пет години без 

ИЛИЯ ГАВРАИЛОВ
(Илича)

През целия си живот ще носим в душите си то-
плината, радостта, обичта, с която ни дарява-

ше. Липсваш ни!
Поклон пред паметта ти!

От семейството

НАД 4000 ЛЕВА В ЖЪЛТИ СТОТИНКИ СЪБРАХА ДЕЦА ОТ 
КАВАРНА В ПОМОЩ НА МАЛКИЯ ТЕДИ

БИБЛИОТЕКАТА В КАВАРНА ПОЛУЧАВА ДАРЕНИЕ 
ОТ СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Продължение от 1 стр.
Горда съм, че има та-

кива талантливи, съпри-
частни, отзивчиви кавар-
ненски деца. Вие сте за 
пример и подражание!“

Нина Ставрева бла-
годари лично на всеки 
един от присъстващите 

ученици, зарадва ги с 
подаръци и патриотич-
ния календар на Община 
Каварна. Техният класен 
ръководител получи ис-
торическите книги „Ос-
вободителните борби на 
Македония“ на писателя 
Христо Силянов.

КМЕТЪТ ПОЗДРАВИ ГИМНАЗИСТИТЕ, 
ИЗРАБОТИЛИ МАКЕТИ НА ЕМБЛЕМАТИЧНИ 
БЪЛГАРСКИ ПАМЕТНИЦИ

Продължение от 1 стр.
„Колкото по-скоро 

имате интегриран план, 
толкова по-лесно ще 
можете да предвидите 
неговите цели и мерки в 
собствената си програма, 
и да изисквате съответно 
от компетентните органи 
да ги предвиждат в на-
ционалната приоритетна 
рамка за действие.“

Той подчерта, че ре-
шенията за бъдещето 
на общината трябва да 
се вземат от местния 

парламент, а за целта 
съветници и админи-
страция трябва да са 
активни, вкл. в директна 
комуникация с Европей-
ската комисия. „За мен 
тази докладна записка 
и предложението за ре-
шение на общинския 
съвет е полезно и ще 
бъде полезно за вас след 
известно време, защото 
часовниците си вървят”, 
завърши обръщението 
си Белев.

Антоанета Андонова

Делиян Маринов 

ОБС ДАДЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ 
НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ



3Сряда, 13 март 2019 г. брой 10 (2165)СПЕКТЪР

Втори „б“ клас от ОУ 
“Йордан Йовков” с ръко-
водител Галя Димитрова 
– носител на Колективна 
награда за „Портфолио 
на град Каварна”

„Когато разбрахме за 
конкурса, всички деца 
откликнаха с голямо 
желание“, сподели Галя 
Димитрова. „Всяко сво-
бодно време правим раз-
лични неща за различни 
празници. Подобно порт-
фолио сме правили за 
Коледа. Самият конкурс 
се появи изненадващо 
за нас. Ние имахме на-
мерение да направим 
такова представяне на 
града в т.н. „лапбук” или 
портфолио, за събора 
„С България в сърцето”. 
Книжката е от деца, за 
деца. Нашата мечта е за 
града ни да узнаят деца, 
които не живеят в стра-
ната ни. Под различен 
ъгъл се отварят различни 
листи, джобчета, в които 
е събрана много инте-

ресна информация за 
родния град. Включени 
са раздели за забележи-
телностите на града, па-
метници, местности, за 
добруджанската кухня, 

за създаването на Кава-
рна - минало и настояще 
и т.н. Радваме се за на-
градата, която ни дава 
увереност и за предсто-
ящите ни участия тази 
пролет в национални 

конкурси като : „Водата - 
извор на живот”, „Рецеп-
тите на баба”, „Приказки 
на Шехерезада”, „Вяра на 
децата” и др.“, допълва 
преподавателката.

Димитрина Тодорова, 
5 а клас на ОУ „Йор-
дан Йовков”, носител на 
Първа награда в раздел 
„есе” на тема: „Ражда-
нето на свободата – ге-
рои и памет”

“Г-жа Божкова, учи-
телката ни по български 
език и литература ни 
каза за конкурса. Исках 
да участвам, защто тема-
та за Освобождението на 
България ми беше инте-
ресна. Написах за Васил 
Левски, Христо Ботев, 
Паисий Хилендарски. Пи-
сах вечер след училище, 
около два дни. Освен с 
литература, обичам да 
се занимавам с музика, 
ходя на пеене и работя 
с природни материали.”

Моята Родина има 
много герои – безброй 
имена в една толкова 
малка страна! 

Някои от тях са кни-
жовници, други – рево-
люционери и църковни 
служители.

Ако бях поет или писа-
тел, щях като Вазов да 
напиша стихотворения, 
разкази, романи за тези, 
които са се борили за 
свободата ни.

Ако бях художник, щях 
да нарисувам будители-
те, които са разпръсна-
ли мрака на робството 
– Паисий, Раковски, Лев-
ски, Бенковски, Ботев…

Ако бях музикант, 

щях да напиша прекрас-
ни песни за народите 
закрилници. Още съм 
дете, затова мога само 
да чета за тях, да ги 
уважавам и да ги пазя в 
сърцето си.

Има птици, които мо-
гат да живеят в клет-
ка. Колко голяма трябва 
да е клетката за един 
народ, за да прекара в 
нея цели петстотин  
години?

Преди много време 
Паисий Хилендарски 
 пише с гордост: 

„От целия славянски 
род най-славни са били 
българите; първо те са 
се нарекли царе, първо 
те са имали патриарх, 
първо те са се кръсти-
ли, най-много земя те 
завладели.”

Малката „История 
славянобългарска” съ-
бужда националния дух. 
Тя запалва пламъче, кое-
то се превръща в буй-
ния огън на борбата за 
свобода. Той осветява 
пътя на Раковски, на 
Бенковски, на Левски. 
Кара Христо Ботев да 
премине с четата си 
през Дунава и да остави 
в Балкана една легенда.

Нашите герои изво-
юват свободата за нас 
и затова заслужават 
признателност и пре-
клонение. Техният дух 
е жив в прекрасните 
народни песни, в обичаи-
те и традициите ни; в 
неповторимите  шарки 
по носиите на фолклор-
ните ансамбли. Исто-
рическите музеи пазят 

оръжията, с които са 
извоювали славни бит-
ки. Там са знамената ни, 
които са се развявали 
гордо пред юнаците и 
са им напомняли, че се 
бият за свободата на 
България.

Там е тефтерчето на 
Левски, който винаги е 
мислел първо за народа 
и накрая за себе си.

Това не са просто 
предмети, а късчета 
от едно славно минало, 

когато са живели смели 
хора, готови да загинат 
за освобождението на 
родината си. Благода-
рение на героите ни ние 
се раждаме свободни, 

можем да мечтаем, да 
се радваме на живота. 
Длъжни сме да живеем 
така, че децата ни да 
се гордеят с нас и да 
ни нарекат „достойни 
българи”.

Марийка Валентинова 
и Николай Иванов – 10 
г., ОУ Христо Ботев“ с. 
Септемврийци, носи-
тели на Първа награда 
в раздел „рисунка” на 
тема: „Моята мечта за 
моя роден край”

Очаквайте и остана-
лите носители на на-
гради с техните произ-
ведения в следващите 
издания на в. „Факел“

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В  КОНКУРСА, 
ПОСВЕТЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК 3-ТИ МАРТ

Впечатленото жури разглежда портфолиото на 2 б 
клас)

О Б Я В А
Читалищното настоятелство                                 

на Народно читалище „Съгласие-1890” – 
гр.Каварна

свиква
Отчетно събрание на членовете на чита-

лището на основание чл.15 ал.1 и чл.16 ал.2 
т.1 от Закона за народните читалища и 

чл.22 от Устава на читалището

Дневен ред:

1. Актуализация на членовете на общото събра-
ние – чл.14 ал.1 от ЗНЧ

2. Отчет на дейността на Читалищното настоя-
телство за периода-м.април 2018 - м.март 2019г. 
– чл.14 ал.1 т.8, чл.16 ал.2 т.4 от ЗНЧ и чл.21 ал.1 
т.8 от Устава на читалището

Докладва: Председателя на ЧН

3. Отчет на Проверителната комисия за периода - 
м.април 2018- м.март 2019г. – чл.14 ал.1 т.8, чл.18 
ал.3 от ЗНЧ и чл.31 ал.3 от Устава на читалището

Докладва:Председателя на ПРК

4. Представяне на Проект за Бюджет 2019г. 
и приемане на Бюджет 2019г. на НЧ „Съгла-
сие-1890”–гр.Каварна– чл.14 ал.1 т.7, чл.16 
ал.2 т.3 от ЗНЧ и чл.21 ал.1 т.7 от Устава на 
читалището

Докладва:Председателя на ЧН

5. Разни

Събранието ще се проведе
на 28.03.2019г. /четвъртък/ от 17.30ч.

в салона на читалището

Обявление за издадена
Заповед № 153/05.03.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на 
територията 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 имоти с идентификатор 
35746.232.9  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна.

Обявление за издадена
  Заповед № 152/01.03.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на терито-
рията обявява, че е издадена  Заповед № 152/01.03.2019 г. на кмета на община Каварна, 
с която се разрешава изработването на проект за изменение на  подробен устройствен 
план – план за регулация и  застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI -3058 и УПИ V-3058, 
кв.219, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. 

На провелата се на 07.03.2019 
г. от 13:00 часа пресконферен-
ция, която бе водена от кмета на 
Община Каварна Нина Ставрева, 
бяха отчетени резултати от дей-
ностите, реализирани в изпълне-
ние на проект „Подобряване на 
условията за заетост на младите 
хора в сектора на туризма“, Реф. 
No 16.4.2.017, e-MS: ROBG-191, 
по Договор №60226/17.05.2017 
г., финансиран от програма ИН-
ТЕРРЕГ VA Румъния-България. 
Водещ бенефициент по проекта е 
Община Каварна, в партньорство с 
Овидиус университет - Констанца 
и Асоциация Партньори 2000 - 
Кълъраш.

Одобреният бюджет за осъщест-
вяване на проектните дейности е в 
размер на 336 999,23 евро, от които 
85% са предоставени от ЕФРР - 286 
449,33 евро, 13 % национално 
съфинансиране и 2% собствено 
участие на партньорите. Крайната 

дата за приключване на дейностите 
по проекта е 17 март 2019г. 

Основната цел на проекта е 
повишаването на конкурентоспо-
собността на младежката работна 
сила от трансграничния регион До-
брич – Констанца и стимулиране на 
нейната мобилност през границата.

В изпълнение на проектните 
дейности:
 Беше организирана и проведе-

на Кампания по идентифициране и 
мотивиране на младежи, заинтере-
совани от кариера в сектор “тури-
зъм”, включваща 8 информационни 
дни и 4 мотивационни обучения с 
общо 281 участника.
 Бяха организирани и прове-

дени Професионални обучения 
за младежи в професии от турис-
тическия сектор, в които 80 души 
получиха професионална квали-
фикация и увеличиха значително 
възможностите си за реализация в 
туристическия бранш;

  Бяха организирани езикови 
курсове за младежите от целевата 
група – съответно на румънски или 
български език по теми, касаещи 
комуникацията в туризма и обслуж-
ването на туристите; 
 Беше разработен двуезичен 

Виртуален център за насърчаване 
на заетостта, който осигурява ин-
формация и връзка между работо-
датели и работници. Платформата е 
достъпна на адрес: https://tourism-
jobs-robg.com/. 
 Чрез Виртуалния център вся-

ко заинтересовано лице може да 
получи правни и бизнес съвети. 
За срока на изпълнение бяха пре-
доставени 200 правни консулта-
ции.
  Беше разработена Съвмест-

ната стратегия за управление на 
човешките ресурси в туристическия 
сектор на трансграничния регион;
  Бяха организирани общо 6 

пресконференции (по две във всяка 

страна) – за представяне на проек-
та; за представяне на виртуалния 
център и за отчитане на постигна-
тите резултати;
 Бяха проведени общо 4 трудо-

ви борси през месеците февруари 
и март 2019 г., като времето за това  
беше съобразено с началото на 
туристическия сезон и набирането 
на сезонни работници. Трудовите 
борси бяха организирани в двете 
страни (БГ и РО), но на различни 
дати, което даде възможност на 
заинтересованите лица да вземат 
участие във всички мероприятия. 
В събитията участие взеха над 400 
души.

Кметът на Община Каварна, г-жа 
Нина Ставрева, поздрави участни-
ците в проектните дейности за 
активността и мотивацията им в 
търсене на по-добра реализация в 
туристическия сектор и благодари 
на екипа по проекта за всеотдай-
ната работа.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА КАВАРНА ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА 

ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ VA РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз
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Как се зароди любовта 
Ви към изкуството?

Обичам да рисувам 
от малка и още в седми 
клас  бях решила, че това 
е моят път и ще бъде 
нещото, с което искам 
да се занимавам в бъде-
ще.  Мечтата ми беше да 
бъда учител по рисуване 
и съм щастлива, че успях 
да я осъществя.

В кой жанр обича-
те да творите?

По принцип съм 
с неспокоен дух и 
вечно търся нови 
предизвикателства. 
Интересите ми в  об-
ластта на изкуството 
са разнородни,  като 
започнем с живопи-
ста и стигнем  до прилож-
ното изкуство.

О т к ъ д е  ч е р п и т е 
вдъхновение?

За твореца вдъхнове-
нието е навсякъде око-
ло него, понякога един 
малък жест и дори дума 
или ситуация могат да 
предизвикат фантазията 
ти, а точно там се раждат 
великите идеи за новите 
творби.

Преподавате изобра-
зително изкуство в  СУ 
„Ст. Караджа”. Как ре-
шихте да се занимавате 
с това?

Детската ми мечта 
беше да бъда учител по 
изобразително изкуство. 
След като завърших ин-
ститута  се върнах в род-
ният си град и започнах 
да практикувам мечта-
ната професия.  Моята 

съдба бе  да уча децата 
да правят красиви неща.

На какво се стремите 
да научите децата?

Ако кажа , че се стремя 
да ги науча на любов към 
изкуството,  ще прозвуча  
като някой, който зад 
фалшиви и високопарни 
изрази иска да изглежда 
по-важен, по-интелиген-

тен и  т.н. Предпочитам  
да ги науча първо на ред 
и дисциплина,  защото 
те са движещият фактор 
за успех.  Предизвиквам  
ги да четат, защото чете-
нето развива фантазията, 
както и  да забелязват 
красотата около себе си.

А на какво Ви учат те?
Да, това е интересен 

въпрос! Децата имат 
по-високо чувство за на-
блюдение и силно разви-
то усещане  за справед-
ливост.Това са нещата 
, които  губим  докато 
растем . Децата виждат 
всичко, до най-малка 
подробност. Като въз-
растни ние сме склонни 
да съдим твърде рано, 
преди да сме преценили 
всяка възможност, дока-
то те преценят  по-лесно 
всичко на мига. Затова в 

работата си се стремя да 
бъда максимално спра-
ведлива към всяко едно 
дете и да се вслушвам 

в тяхното мне-
ние по дадени 
въпроси.

Има ли инте-
рес от страна на 
новото поколе-
ние към изобра-
зителното изку-
ство?

Както се казва „ 
За всеки влак си 

има пътници”.  Изключи-
телно много се радвам , 
че има деца, които все 
още обичат да рисуват, 
защото през последни-
те години технологиите 
изместиха този фокус . 
Но пък с дигиталните тех-
нологии им се даде нова 

възможност да творят в 
областта на изобразител-
ното изкуство.

Според  Вас доколко е 
важно изобразителното 
изкуство  в живота на 

подрастващите?
Според  мен изобра-

зителното изкуство е из-
ключително важно за 
подрастващите , защото 
то развива естетическия 
им  усет.

Каква тема задавате 
най-често на учениците, 
по която да творят?

Аз самата съм в посто-
янно предизвикателство. 
И  в  уроците си съм та-
кава. Обичам да давам 
различни теми, за да 
позволя на учениците  да  
развихрят въображение-
то си . Разбира се много 
от  темите са свързани 
с различни конкурси . 
Например една от моите 
ученички, тази година се 
класира на второ място в 

организира-
ния от  Ми-
нистерство-
то на тури-
зма  конкурс 
з а  д е т с к а 
рисунка на 
тема  „Мо-

ята ЕДЕН дестинация в 
България“.

Коя техника на рисува-
не им е най-интересна 
според Вас?

От дългогодишната си 

практика като учител 
съм забелязала , че де-
цата обичат повече при-
ложното изкуство като 
керамика,  дърворезба,  
работа с текстил и други.

През  изминалата  2018 
година, в рамките на На-
ционалния фестивал за 
старинна музика, песен 
и танц  „STRAVAGANZA”  
представихте изложбата 
си „Храмът - сила и дух”. 
Разкажете малко повече 
за нея. 

Идеята се роди спон-
танно при един прия-
телски разговор по те-
лефона с  творческия 
директор и организатор 
на фестивала „ Страва-
ганца”-  Петя Плугчиева.  
Тогава в свободното си 

време правех някакви  
свои експерименти с  
пирографа.  Бях нари-
сувала  църквата „Св. 
Георги”.  Петя поиска да 
нарисувам нещо лично 
за нея. Спонтанно отго-
ворих ‚ че мога да нари-
сувам всичко, каквото 
поиска,  просто ей така 
на шега. Точно от тази 
шега се роди идеята за 
изложбата. Да предста-
вим всички храмове в 

нашата община.
Защо избрахте  да 

представите храмовете 
в Община Каварна?

Започнах работата  без 
да съм я осмислила . 
Впоследствие, при раз-
говорите си с отец Ва-
силий и Наско, получих  
информация за всички 
храмове. Кога и как са 
строени, кога са започна-
ли богослуженията в тях 
и всички подробности. 
Оформи се  идеята , че 
именно  ХРА-
МЪТ  е онова 
място, което 
е съхрани-
ло нас бъл-
гарите като 
народ.  Там 
човек търси 

спасение и упование. 
Получава първото си 
кръщение във вярата . 
Защото какво е човекът 
без вяра и упование?

Разкажете малко по-
вече за техниката, която 
сте използвали? 

Техниката за  мен е 
уникална,  защото тя се 
изразява в рисуване с 
огън. Както в Евангелие-
то Йоан Кръстител  казва 
, че той кръщава с вода 

, но след него идва оня, 
който ще ни кръсти с 
огън, така за мен поне 
има нещо мистично в 
самото рисуване. Тук 
нямаш право на грешка, 
защото огнената следа 
не може да се скрие.

Предстоят ли  Ви скоро  
изложби, работите ли по 
нови проекти?

Да замислила съм 
един проект,  за който 
все още събирам впе-
чатления . Идеята  вече 

е оформена.  Техниката  
отново ще е пирогра-
фия.  Изложбата  най-ве-
роятно  ще е в рамките 
на  STRAVAGANCA,  но 
кога и къде ще се слу-
чи това,  нека остане 
загадка.

Какво ще пожелаете 
на читателите ?

На първо място триви-
алното. Нека всички да 
бъдат здрави. Да бъдем 
по-смирени и по-добри, 
защото злобата и завист-
та изяждат  душата ни 
отвътре . Всички искаме 
децата ни да живеят в 
по- добър свят, но той 
започва с малките неща 
и от нас . Зависи от това 
какъв пример ще да-
дем ние големите , но 
за съжаление примерът, 
който даваме в послед-
ните години, никак не е 
положителен. Но нека 
все пак бъдем оптимисти 
и да заложим на доброто 
в хората.

Калояна Донева

ДА РИСУВАШ С ОГЪН: МИСТИКА, ВДЪХНОВЕНИЕ, ПРЕЧИСТВАНЕ
Елена Русева  е преподавател по изобразително 

изкуство в  СУ „Ст. Караджа”, град Каварна.  Още 
от ранна детска възраст тя знае, че изкуството 
и преподаването са нейното призвание.  През  
изминалата година представи своята изложба 
„Храмът - сила и дух”. Експозицията бе част от 
Националния фестивал за старинна музика, пе-
сен и танц  „STRAVAGANZA” 

За поредна година Ка-
варна беше домакин на 
областните ученически 
игри по хандбал, които 
се проведоха в спорт-
на зала „Олимпиада“. 
Първо място в категория 
момчета 5-7 клас заеха 

учениците от СУ „П. Р. 
Славейков“ - Добрич, 
второто място бе от-
съдено за СУ „Христо 
Смирненски“ - Крушари 
и трето за СУ „Стефан 
Караджа“ - Каварна.

Първенци в катего-

рия момчета 8-10 клас 
станаха учениците от 
ЕГ „Гео Милев“ - Доб-
рич, второ място заеха 
СУ „Стефан Караджа“ 
-Каварна, а трето - СУ 
„Христо Смирненски“ 
Крушари.

Срещите от XVII кръг 
в Североизточна трета 
лига преминаха с про-
менлива успеваемост за 
отборите от Добричка 
област. Очакванията, че 
тимът на „Калиакра“ ще 
се поздрави с успех на 
терена на „Тополи“ от 
едноименното селище 
в близост до Варна, бяха 
разсеяни през първото 
полувреме от съдията, 
неумението на футболи-
стите да се възползват 
от головите ситуации и 
донякъде от ...съдбата. 
Вместо каварненци да 
поведат дори с класиче-
ски резултат след четвърт 
час, те си отбелязаха не-
леп автогол във вратата 
на нищо неподозиращи-
ят Димитър Илиев - 1:0.

След попадението ре-
ферът изгони последова-
телно и двамата централ-

ни бранители на гостите 
– Иван Стоянов и Крис-
тиян Ивелинов. Въпреки 
негативното развитие, в 
оставащите минути до 
края на двубоя българ-
ското „Каляри“ затрудни 
максимално съперника, 
а реална възможност да 
изравни имаше Кристиян 
Арсовски. В крайна смет-
ка резултатът остана не-
променен и домакините 
прибавиха 3 точки към 
актива си.

Треньорът на „Кали-
акра“ Красен Петков 
каза, че липсата на къс-
мет и някои странич-
ни фактори са лишили 
отборът му минимум 
от равенство в мача. 
Отдавна не ни се беше 
случвало да загубим 
при липсата на голови 
опасности пред нашата 
врата. Но явно така ни е 

било писано в този ден, 
като най-лошото е, че за 
предстоящото домакин-
ство срещу добре оком-
плектования състав на 
„Хитрино“ няма да мога 
да разчитам на двама от 
централните ни защит-
ници, наказани за една 
и три срещи. Все пак не 
сме отписали двубоя и 
до последно ще се стре-
мим да намерим място в 
призовата шестица пре-
ди заключителната фаза 
на първенството, е не-
примирим наставникът. 

На стадиона в Тервел 
в този кръг се срещнаха 
„Септември“ и новаците 
в групата от „Устрем“ /
Дончево/. Домакините 
спечелиха с 6:1, но гости-
те поддържаха интригата, 
след като намалиха на 
1:2. Тогава съдията из-
гони бранителят на дон-

чевци Никола Тодоров, 
който инстинктивно се 
предпази от топката на 
голлинията след близък 
силен шут на съперник. 
Последва червен картон 
и реализирана дузпа от 
страна на тервелчани, с 
което интригата оконча-
телно бе убита. Точни за 
„Септември“ бяха Симе-
он Митев, Стефан Сте-
фанов, Дейвид Филипов, 
Станимир Андонов, Танер 
Юсню и Георги Йорданов.

Почетното попадение 
за „Устрем“ реализира 
дебютантът Виктор Геор-
гиев. В неделя в Дончево 
гостува „Ботев“ /Нови 
пазар/, а в същия ден 
футболистите от Тервел 
имат визита в Шумен, 
където се изправят сре-
щу единайсеторката на 
опашкарите от „Волов“.

Добрич Онлайн

СЪДБАТА ОБЪРНА ГРЪБ НА „КАЛИАКРА“
И с деветима играчи каварненци водиха битка до последно на терена на „Тополи“

УЧЕНИЦИ ОТ КАВАРНА НА ВТОРО И ТРЕТО 
МЯСТО В ОБЛАСТНИЯ ТУРНИР ПО ХАНДБАЛ


