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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

С песни, танци и фол-
клорни обичаи Каварна 
посрещна Лазаровден. 
Чаровни и нагиздени ла-
зарки се събраха на пло-
щада пред църква „Свето 
Успение Богородично” за 
да пресъздадат обичая 
„Лазаруване“.

В празничната програ-
ма се включиха детска 
ясла „Щастливо детство“, 
ДГ „Радост“, ДГ „Здра-
вец“ и децата от първи и 
втори клас от СУ „Стефан 
Караджа“. Музикални 
поздрави отправиха и 
вокална академия „Ка-

варна“ с ръководител 
Надя Боева, фолклорна 
формация „Шарено ко-
ланче” с ръководител 
Невелина Василева, а 

музикалната програма 
завърши с изпълненията 
на фолклорен танцов 
ансамбъл „Бизоне”.

Приветствие на праз-
ника отправи кметът на 
община Каварна Нина 
Ставрева: „Мили съ-
граждани, скъпи прия-

тели, в този светъл ден 
– Лазаровден и с настъп-
ващия пролетен празник 
-Цветница, нека си поже-

лаем да бъдем по-добри, 
по-смирени и сърдечни! 
Лазаровден и Цветница 

поставят началото на Ве-
ликденските празници, 
които носят надежда. 
Нека всеки от нас има 
такава за по-добър ут-
решен ден! Нека тези 
светли дни ни направят 

по-добри, да отключим 
сърцата си, да се обър-
нем с добри думи и дела 
един към друг. На всички 
именици желая здраве, 
късмет и просперитет. 

Следва на 2 стр.

Скъпи съграждани,
В навечерието сме на един от най-светлите 

празници за целия православен християнски 
свят - Възкресение Христово!

Великден ни озарява със светлина, вяра, любов 
и надежда. Възкресение Христово ни доказва, 
че животът винаги е над смъртта, че винаги има 
светлина и тя прогонва мрака.

Великден ни напомня да живеем, следвайки и 
спазвайки общочовешките християнски ценности 
и принципи. А именно да бъдем добри, да по-
магаме на ближния, да бъдем състрадателни и 
солидарни към хората в беда, да носим доброта 
и любов в сърцата си.

Затова Възкресение Христово винаги ще носи 
надежда! На Великден светлината, добротата, 
любовта и справедливостта побеждават.

От свое име и от името на Общинска админи-
страция Каварна ви пожелавам светъл, озарен и 
благословен Великден! Бъдете здрави и вярващи 
в доброто!

Честито Възкресение Христово!
Нина Ставрева

Кмет на община Каварна

ТРАДИЦИИТЕ ОЖИВЯХА В ЛАЗАРСКИ 
БЛАГОСЛОВ, ХОРА И ПЕСНИ

В навечерието на хрис-
тиянския празник Лаза-
ровден, забележителна-
та четирилогия на Нидал 
Алгафари с водеща кни-
га „Боже, защо Господ 
лъже?“ беше представе-
на пред жителите на село 
Могилище. Специален 
гост на събитието бе кме-
та на Община Каварна 
Нина Ставрева. Групата 
за автентичен фолклор 
при Народно читали-
ще“Калиакра -1955“ пре-
създадоха местния оби-
чай „Хвърляне на черве-
но було след сватба“, а 
децата поздравиха г-жа 
Ставрева и г-н Алгафари 
с лазарски песни. Книги-
те със заглавия – „Боже, 
защо Господ лъже?“, „Ал-
лах, милост нямаш ли?“, 
„Любиш ли ти Бога си!“ и 
„Орисани да избираме“ 
са художествени романи, 
създадени основно вър-
ху българските обичаи и 
традиции. Чрез живота 

на героите, читателят ще 
има възможност да опоз-
нае обичаите „калушар-
ство“ и „нестинарство“, 
ритуалите свързани с 
Еньов и Спасовден и дру-
ги. Четейки редовете на 
книгите ще може да усе-
тите красотата и разноо-
бразието на българските 
народни обичаи. С мона-
си, попове, дервиши, бо-
гомили, даалии, казълба-
ши, нестинари и други. 
Да преоткриете места и 
личности, които разкри-
ват силата на българския 
дух. Роденият от смесен 
брак между българка и 
сириец писател Нидал 
Алгафари признава, че 
за написването на кни-
гите си го провокирали 
уроците на дъщеря му. 
В книгите си той се е оп-
итал да опише реалния 
образ на чорбаджията, 
на богатия човек от оно-
ва време, който въпреки 

Следва на 2 стр.

НИДАЛ АЛГАФАРИ 
ПРЕДСТАВИ ЧЕТИРИЛОГИЯ ЗА 
СИЛАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ

Учениците от 1 „б“ 
клас от СУ“Стефан Кара-
джа“ заедно с техните 
преподаватели Мария 
Янакиева и Десислава 
Николова гостуваха на 
НЧ „Народен будител 
-1940” в село Бълга-
рево.

Следва на 4 стр.

Още един сак с кокаин 
изплува в района на Ка-
варна, съобщиха от Гра-
нична полиция. Общото 
тегло на дрогата в него 
е близо 18 килограма. 
Окръжната прокуратура 
в Добрич заведе второ 
досъдебно производ-
ство за контрабанда на 
наркотици в особено го-
леми размери, предста-
вляваща особено тежък 
случай.

На 16 април към 15 
ч а с а  а в то п а р т ул  н а 
Гранично полицейско 
управление – Каварна 
извършва обход на мор-
ския бряг в района на 
местността Болата. От 
високата част на ската 
граничните полицаи за-
белязват близо до брега 
пакет със завързана за 
него спасителна жилетка. 
В 17.20 часа с граничен 
катер на плажа е изваден

Следва на 3 стр.

ОЩЕ КОКАИН ИЗПЛУВА КРАЙ КАВАРНА



ИСКРА УРУМОВА ЩЕ ПРЕДСТАВИ 
МИСТИЧНАTA СИ ТРИЛОГИЯ 
„ОТКРАДНАТО-ОБРЕЧЕНО-ОПАЗЕНО” 
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Годишната изложба на 
Общински детски ком-
плекс - Каварна ще се 
проведе на 9 май. По 
традиция тя се организи-
ра в навечерието на фол-
клорния събор, веднага 
след празника на града. 
Темата на експозицията 

е насочена към спорта, 
съобщи директорът на 
ОДК Евдокия Стойнова. 

Комплексът е наслед-
ник на една 50-годиш-
на традиция за извъну-
чилищни занимания в 
крайморския град. Всяка 
година утвърдени спе-
циалисти обучават стоти-
ци млади таланти, които 

печелят множество ху-
дожествени конкурси, 
както в страната, така и 
в чужбина. 

Центърът е съществу-
вал под различни наи-
менования, но вече 22 
години е с утвърденото 
към момента име - Об-

щински детски комплекс 
и в този си вид продъл-
жава да осъществява 
своята дейност.

Школите,  които се 
предлагат на децата от 
Каварна са традиционни 
и утвърдени с годините. 
Те са „Керамика”, „Изоб-
разително изкуство”, 
„Машинна бродерия”, 

„Пирография”,”Мозай-
ка”, „Работа с природни 
материали” и други, кои-

то се посещават напълно 
безплатно от около 300 
деца. 

Най-старата школа е 
„Керамика”. Тя е създа-
дена през 1985 година. 
Първоначално е била 
малка група с около 20 
деца, после прераства в 
голяма и до днес десетки 
деца моделират краси-
ви керамични фигури, 
които красят кабинетите 
в общинската админи-
страция, читалището и 
други обществени сгра-
ди.  През последните 
години в школата по 

изобразително изкуство 
навлизат и по-модерни 
форми на работа като 
квилинг и стъклопис. 
ОДК - Каварна разполага 
и с клуб „Журналист”. Там 
младите репортери отра-
зяват важните събития в 
собствен вестник. 

Директорът на компле-
кса Евдокия Стойнева 
сподели, че към всички 
форми  на обучение има  
огромен интерес. „В на-
чалото на учебната годи-
на, което за нас се пада 
1 октомври, има много 
голям наплив и понякога 
недостиг на места”, каза 
тя. По нейни думи, за да 
не останат разочаровани 
децата и родителите, при 
първа възможност се 

прави оптимизация на 
графика и се намира мяс-
то за всяко дете. Занима-
нията в ОДК - Каварна са 
само следобедни и всеки 
малък творец преценява 
в точно в какъв час му е 
най-удобно да посещава 
извънкласните занима-
ния. 

Основните мероприя-
тия на Общински детски 
комплекс за тази годи-
на тепърва предстоят. 
Пролетните месеци ап-
рил, май и юни са едни 
от най-натоварените за 
празници и изяви. Освен 
традиционната годишна 
изложба, талантите ще 
участват във всички тър-
жества на  Каварна. 

Калояна Донева

Писателката Искра 
Урумова ще предста-
ви своята мистична 
трилогия „Открадна-
то-обречено-опазено” 

в читалищната библи-
отека при НЧ „Съгласие 
– 1890” гр. Каварна на 
22 април, от 17:30 часа. 

На срещата  ще при-
съства и майсторът на 
самодивски плетива 
Нивелина Няголова.  
„Очакват ви интерес-
ни изненади, ръчно 
изработени дарове и 
ароматен чай от роз-
марин“, споделят орга-
низаторите.

Трилогията „Открад-
нато-обречено-опазе-
но” е една увлекателна 
история за забранена 
любов, загадъчни ле-
генди и противобор-
ство между тези две 
тайни общества – сво-

еобразно пътешествие 
из мистични кътчета на 
България и неочаква-
ни обрати в живота на 
героите.

Искра Урумова е част 
от екипа на междунаро-
ден литературен фести-
вал „Варна лит” и жур-
налист с дългогодишна 
практика. Повече от 
15 години е репортер, 
редактор във вестни-
ци, радио и интернет 
агенции, а лицето й 
ни е добре познато от 
работата й като теле-
визионен кореспондент 
от Варна. Нивелина Ня-
голова също е телеви-
зионен журналист с 
дългогодишен опит.

Мероприятието е 
посветено на нацио-
налния маратон на че-
тенето – (02 – 23 април 
2019 г.).

Децата от Фолклорен танцов ансамбъл „Бизоне“ станаха лауреати на IV-я Международен фестивал на детското творчество в гр. Подолск, 
Русия!

ТРАДИЦИОННАТА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА ОДК 
ЩЕ ПРЕДСТАВИ СПОРТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА

НИДАЛ АЛГАФАРИ ПРЕДСТАВИ ЧЕТИРИЛОГИЯ ЗА СИЛАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ
Продължение от 1 стр.
определението „изед-
ник“ е строил църкви, 
манастири, училища. Ав-
торът ни пренася в един 
различен свят, в който 
само чрез проследяване 
на героите му и техни-
те истории, ще можем 
да разберем повече за 
традициите, историята и 
любовта, и да разберем 

основното му послание – 
„Да се опитаме да бъдем 
по-добри!“

Писателят зарадва и 
читателите в Каварна 

В Художествена гале-
рия “Христо Градечлиев“ 
писателят Нидал Алга-
фари представи своята 
четирилогия пред ка-
варненските жители. 
Писателят благодари на 

кмета на община Кава-
рна Нина Ставрева за 
поканата отново да гос-
тува в града със своето 
творчество. „Изключи-
телна чест е за мен да 
съм отново в Каварна! 
Благодаря за внимание-
то и за интереса, който 
проявихте към срещата 
ни днес с вас!“, допълни 
г-н Алгафари.

Продължение от 1 стр.
Бъдете усмихнати и 

винаги дарявайте и по-
лучавайте радост. Честит 
празник, уважаеми съ-
граждани!“

По традиция бе въз-
произведен и обичаят 
„Кумичене” – хвърля-
не на лазарски венци 
на старата чешма до 
средновековната баня 

„Хамам“.
С много песни, танци 

и весело настроение из-
пълнителите и събралите 
се гости отпразнуваха 
Лазаровден.

ТРАДИЦИИТЕ ОЖИВЯХА В ЛАЗАРСКИ БЛАГОСЛОВ, ХОРА И ПЕСНИ

Сдружение „Съюз на 
пенсионерите 2004“ - Каварна 

поздравява своите членове с 
настъпващите  

Великденски празници!
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Състав на Окръжния 
съд в Добрич потвър-
ди изцяло присъда на 
Районен съд - Каварна, 
с която мъж от същия 
град, с инициали Т. Д. 
Т. е осъден на 6 месеца 
затвор за хулиганство. Той 
ще изтърпи присъдата си 
при първоначален строг 
режим. На подсъдимия 
е наложено и наказание 
„обществено порицание“, 
чрез страниците на об-
щинския вестник „Факел“. 

34-годишният мъж е 
признат за виновен в 

това, че на 14 и 15 ноем-
ври 2016 г., в Районно-

то управление на МВР 
в Каварна, е извършил 
непристойни действия, 
грубо нарушаващи об-
ществения ред и изразя-
ващи явно неуважение 
към обществото. В двата 
поредни дни мъжът кре-
щял, ругаел и заплашвал 
полицейски служители, 
събличал се гол, демон-
тирал осветително тяло 
в изолаторното помеще-
ние и блъскал по вратата.

Подсъдимият бил за-

държан, след като в поли-
цията се получил сигнал, 
че нарушава издадена 
срещу него заповед за 
защита от домашно на-
силие. Непосредствено 
след вкарването му в 
сградата на районното 
управление той започнал 
да се държи непристойно 
и провокативно.

Окръжният съд извър-
ши цялостна проверка на 
обжалвания съдебен акт 
и прие за безспорно уста-

новено, че подсъдимият е 
демонстрирал поведение, 
което противоречи на ус-
тановените в обществото 
морал и порядък и което 
е провокирано от хулиган-
ски подбуди. Проявите на 
мъжа се характеризират с 
висока степен на общест-
вена опасност, тъй като са 
осъществени в сградата на 
полицейско управление 
и са били насочени към 
полицейски служители - 
органи, които по закон са 

натоварени с охраняване-
то на обществения ред и 
спокойствие, коментира в 
решението си въззивният 
съд. Съдебният състав 
прецени, че наложеното 
на мъжа наказание пра-
вилно е било съобразено 
и с обременено съдебно 
минало на подсъдимия, 
който има 11 осъждания 
за разнородна престъпна 
дейност. 

Решението на Окръж-
ния съд е окончателно.

ГОСПОЖО ПЕТРОВА И ГОСПОДИН СЛАВОВ ,
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 44, ал. 

(2) от ЗМСМА, чл. 223, ал. 1, т. 8 и чл. 225а,  ал. 
1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е 
издадена Заповед № 233 / 08.04.2019 г. на Кмета на 
община Каварна, с която Ви е наредено:

1. ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ от АНАСТАСИЯ ТО-
МОВА  ПЕТРОВА, с постоянен адрес гр. Каварна, 
ул. „България“ № 39, вх. А, ет. 6, ап. 32, с настоящ 
адрес гр. Каварна, ул. „Тимок“ № 12 и от СТАНИС-
ЛАВ СТОЯНОВ СЛАВОВ, с адрес гр. Каварна, ул. 
„Дончо Стойков“ № 42, вх. А, ет. 3, ап. 5. незаконен 
строеж „Основен ремонт и преустройство на една 
жилищна сграда и три селскостопански сгради в 
една сграда“ и „Плътна ограда по северозападната 
граница на имота“, изградени в имот с идентифи-
катор 07257.501.1078 по КККР на с. Българево, об-
щина Каварна, област Добрич, с адрес с. Българево, 
община Каварна, ул. „Първа“ № 2.

2. ОПРЕДЕЛЕН е срок от 3 (три) месеца за добро-
волно изпълнение, считано от датата на съобщаване 
на заповедта, в който лицата по т. 1 да премахнат 
незаконния строеж, описан в т. 1.

3. При неизпълнение на законоустановеното 
задължение, определено в т. 1 на Заповедта в сро-
ка по т. 2, незаконния строеж да бъде премахнат 
принудително по реда на чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ по 
възлагане на Община Каварна за сметка на собстве-

ника на имота АНАСТАСИЯ ТОМОВА  ПЕТРОВА, 
с постоянен адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 39, 
вх. А, ет. 6, ап. 32 и възложителя на строителството 
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СЛАВОВ, с адрес гр. 
Каварна, ул. „Дончо Стойков“ № 42, вх. А, ет. 3, ап. 
5. При необходимост да се осигури съдействието на 
органите на полицията.

4. При изпълнение на принудителната адми-
нистративна мярка, строежът да се обезопаси с 
подходяща сигнализация, като се спазват задъл-
жителните изисквания за безопасност и здраве. 
Да се изготви план за управление на строител-
ните отпадъци, съгласно Закона за управление на 
отпадъците.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от съобщаването и по реда на чл. 215 от Закона 
за устройство на територията пред Администрати-
вен съд Добрич, чрез община Каварна. 

С мотивите и съдържанието на заповедта можете 
да се запознаете всеки работен ден от 8.00 до 12.00 
часа и от 13.00 до 17.00 часа в отдел „Устройство 
на територията и инвестиции“ при Общинска 
администрация Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. 
,,Добротица” № 26, етаж 2, стая № 208.

Писмо с изх. № АБ-06-1/19.04.2019 г. с прило-
жена Заповед № 233 / 08.04.2019 г. на Кмета на 
община Каварна не Ви е връчено, тъй като не 
сте намерен на постоянния Ви адрес.

ГОСПОЖО ПЕТРОВА И ГОСПОДИН СЛАВОВ ,
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 44, ал. (2) от 

ЗМСМА, чл. 223, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.4 и ал. 6 и чл. 224а,  
ал. 5 и ал. 6 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) е издадена Заповед № 234 / 08.04.2019 г. на 
Кмета на община Каварна, с която Ви е наредено:

1. ДА БЪДЕ СПРЯНО изпълнението на всички 
видове строително - монтажните работи и ЗАБРА-
НЯВАМ ДОСТЪПА до строеж „Основен ремонт и 
преустройство на една жилищна сграда и три селско-
стопански сгради в една сграда“ и „Плътна ограда 
по северозападната граница на имота“, изградени 
в имот с идентификатор 07257.501.1078 по КККР 
на с. Българево, община Каварна, област Добрич, с 
адрес с. Българево, община Каварна, ул. „Първа“ № 2

2. ОПРЕДЕЛЕН е 30 (тридесет) дневен срок от 
връчването на заповедта, в който собственика на 
имота и възложителят на строежа:

- Да освободят строителната площадка от всички 
малоценни, малотрайни, взривоопасни материали 
и продукти, химически вещества и др. общоопасни 
материали и средства.

- Да освободят строителната площадка от хора и 
механизация. 

- Да се вземат мерки за обезопасяване и консер-
виране на строежа за недопускане на аварии, щети 
и нещастни случаи. 

3. В три дневен срок от изтичането на срока по т. 2 
Изпълнителният Директор на „ЕНЕРГО ПРО Варна“ 
ЕАД и изпълнителният Директор на „Водоснабдява-
не и канализация Добрич“ АД да разпоредят спиране 

захранването с електрическа енергия и преустановя-
ването на вода до строежа по т. 1. 

4. При неизпълнение на законоустановеното за-
дължение, определено в т. 1 на Заповедта в срока по т. 
2, принудителното изпълнение да бъде осъществено 
от длъжностни лица на Община Каварна отдел „Ус-
тройство на територията и инвестиции“ в три дневен 
срок от изтичане на срока по т. 2 чрез поставяне на 
сигнални ленти на общинската администрация за 
ограничаване достъпа на строежа.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок 
от съобщаването и по реда на чл. 215 от Закона за 
устройство на територията пред Административен 
съд Добрич, чрез община Каварна, като жалбите и 
протестите пред съда не спират изпълнението на 
административния акт, съгласно чл. 217, ал. (1), т. 2 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съда 
не може да спре изпълнението на административният 
акт по чл. 224а, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, съгласно чл. 217, 
ал. (2) от ЗУТ.

С мотивите и съдържанието на заповедта можете 
да се запознаете всеки работен ден от 8.00 до 12.00 
часа и от 13.00 до 17.00 часа в отдел „Устройство на 
територията и инвестиции“ при Общинска админи-
страция Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. ,,Доброти-
ца” № 26, етаж 2, стая № 208.

Писмо с изх. № АБ-06-1/19.04.2019 г. с прило-
жена Заповед № 234 / 08.04.2019 г. на Кмета на 
община Каварна не Ви е връчено, тъй като не сте 
намерен на постоянния Ви адрес.

Мъж от Пловдив е осъ-
ден условно на 1 година 
„лишаване от свобода“ с 
3-годишен изпитателен 
срок и глоба от 100 лева 
за злоупотреба с дове-
рие. Присъдата е поста-
новена от Районен съд 
- Каварна и беше изцяло 
потвърдена от състав на 
Окръжния съд в Добрич.

46-годишният подсъ-
дим е признат за вино-
вен в това, че за периода 
от 26 февруари до 28 
юни 2007г. в Каварна, 
като пълномощник на 
търговско дружество, е 
злоупотребил с гласу-
ваното му доверие при 
сключване на 14 сделки 
с недвижими имоти. От 
действията на мъжа е 
последвала значителна 
щета за дружеството в 
размер общо на 2 188 
141 лева.

П од с ъ д и м и я т  б и л 
упълномощен от ощете-
ното дружество да купу-
ва земеделски земи от 
различни собственици 

в района на Каварна и 
Шабла. При сключване 
на сделките той догова-
рял приемлива за про-
давачите цена, а после 
съзнателно вписвал в 
нотариалните актове 
по-високи цени на заку-
пуваните имоти. Налице 
била предварителна до-
говорка с продавачите да 
предават на подсъдимия 
или на лице, посочено от 
него, разликата между 
записаните в нотари-
алните актове суми и 
договорените с тях цени. 
Мотивирани от това да 
приключат  успешно 
сделките продавачите 
изпълнили поставеното 
им условие. 

Окръжният съд счете 
за установено, че по този 
начин мъжът съзнател-
но е действал против 
законните интереси на 
дружеството, от което 
са причинени значител-
ни имуществени вреди 
за фирмата. Щетата се 
изразява в разликата 

между сумите, които 
били реално получени 
от продавачите и тези 
вписани в нотариалните 
актове и изплатени от 
дружеството.

Първата съдебна ин-
станция е достигнала до 
аналогични фактически и 
правни изводи, в резултат 
на което е постановила 
правилна и законосъо-
бразна присъда, посочва 
в решението си съдът. Съ-
дебният състав приема, 
че и наложеното на мъжа 
наказание правилно е 
било съобразено с чисто-
то му съдебно минало и 
оказаното от него съдей-
ствие в хода на разслед-
ването. С тези мотиви 
Окръжен съд - Добрич 
потвърди изцяло присъ-
дата на Районния съд в 
Каварна. Подсъдимият 
ще плати и направените 
по делото разноски в общ 
размер 5 962.75 лева.

Постановеното реше-
ние не подлежи на об-
жалване.

Уведомяваме населението на 
община Каварна, че се забраняват 
палежите на стърнища, слогове, 
крайпътни ивици и сухи треви в 
земеделските земи и защитените 
територии-изключителна дър-
жавна собственост. Да се повиши 
вниманието на всички посетители 
на защитените територии за опас-
ността от възникване на пожари.  
При констатиране на палежи в 
защитените зони, незабавно да 
се уведомява РИОСВ – Варна на 
телефон 052/ 678 848  от 9.00 до 
17.30 ч. и на моб.тел. 0884 290 634 
след 17.30 ч. и почивните дни. 

Нарушителите носят наказател-
на отговорност, съгласно чл.162 от 

Закона за опазване на околната 
среда.

Глобата за физически лица е от 

200 до 20 000 лв., а за юридиче-
ските лица, санкцията е от 5000 
до 500 000 лв.   

Продължение от 1 стр.
плътен полиетиленов чу-
вал със завързана около 
него със скоч и въже спа-
сителна жилетка. Извър-
шен е оглед на местопрои-
зшествието от разследващ 
полицай от Регионалната 
дирекция на Гранична 
полиция Бургас. Пакетът 
е сходен на откритите на 

9 април сакове с кокаин. 
В тази връзка е назначена 
проверка дали са от съща-
та пратка.

Припомняме, че коли-
чеството кокаин, открито 
край Тюленово беше 170 
кг, а край Варна – над 25 
кг, като високорисковото 
наркотично вещество е с 
изключителна чистота.

ПОЛОВИН ГОДИНА ЗАТВОР ЗА ХУЛИГАНСТВО 
ЗА КАВАРНЕНЕЦ, ОСЪЖДАН ВЕЧЕ 11 ПЪТИ
34-годишният мъж нарушил заповед за защита от домашно насилие, а в ареста ругал и заплашвал полицаи

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПАСНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА 
ПОЖАРИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И   ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

ОСЪДИХА МЪЖ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ 14 СДЕЛКИ
СЪС ЗЕМЯ В РАЙОНА НА КАВАРНА И ШАБЛА

ОЩЕ КОКАИН ИЗПЛУВА КРАЙ КАВАРНА

Съобщение
на основание 61, ал. (3) от АПК във връзка с издадена  Заповед №  233 / 08.04.2019 г. 

До АНАСТАСИЯ ТОМОВА ПЕТРОВА,
с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 39, вх. А, ет. 6, ап. 32

и
до СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СЛАВОВ

с адрес гр. Каварна, ул. „Дончо Стойков“ № 42, вх. А, ет. 3, ап. 5

Съобщение
на основание 61, ал. (3) от АПК във връзка с издадена  Заповед №  234 / 08.04.2019 г. 

До АНАСТАСИЯ ТОМОВА ПЕТРОВА,
с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 39, вх. А, ет. 6, ап. 32

и
до СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СЛАВОВ

с адрес гр. Каварна, ул. „Дончо Стойков“ № 42, вх. А, ет. 3, ап. 5
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С много емоции и до-
бро настроение в спорт-
на зала „Олимпиада“ 
в Каварна се проведе 
традиционното детско 
състезание „Бързи, сме-
ли, сръчни“ с участието 
на четири детски гра-
дини от Община Кава-
рна. Първенец в оспор-
ваните и емоционални 
игри станаха децата от 
ДГ “Здравец“, за второ-
то място се пребори ДГ 
“Радост“, третото място 
бе за ДГ “Детелина“, а 

четвърто място зае ДГ 
„Слънце“. За правилното 
изпълнение на щафет-
ните игри следеше жури 
в състав: Павел Станчев 
- началник отдел „Спорт 
и младежки дейности“, 
Любов Киорогло - старши 
специалист „Духовни и 
социални дейности“ и 
Пламен Георгиев - спе-
циалист в отдел „Спорт 

и младежки дейности“. 
Критериите, по които 
журито оценяваше бяха 
бързина, прецизност и 
точност.

Специален гост на със-
тезанието бе кметът на 
Община Каварна Нина 
Ставрева. „Уважаеми 
учители, скъпи родители, 
мили каварненски деца, 
за мен е изключително 

удоволствие за поредна 
година да открия тра-
диционното за Общи-
на Каварна състезание 

„Бързи, Смели, Сръчни“. 
Благодаря на учителите 
за труда и всеотдайност-
та, за подготовката на 
децата за днешното със-
тезание. Благодаря на 
всички родители за под-
крепата, която оказват в 
публиката. А вие мили 
деца помнете, че спор-
тът е здраве и нека той 
стане ваше ежедневие“, 

заяви при откриването 
на състезанието госпожа 
Ставрева.

По време на паузите 

между игрите децата 
от детските градини от-
правиха танцов поздрав 
към всички родители и 
присъстващи в залата.

В с и ч к и  у ч а с т н и ц и 
получиха индивидуал-
ни медали, а отборите 
грамоти и купи, както 
и предметни награди 
осигурени от Община 
Каварна. Организатор 
на състезанието бе от-
дел „Спорт и младежки 
дейности“.

С много настроение, 
качествени срещи и кра-
сиви голове стартира 
великденският турнир 
по футбол на игрище-
то с изкуствена тревна 
настилка до стадион 
“Калиакра” в Каварна. 

От 22 до 25 април всич-
ки желаещи могат да се 
насладят на футболните 
срещи, които любители-
те на играта ще предло-
жат на зрителите. Всеки 
ден срещите започват в 
17:00 часа.

Билетите за мачове-
те от груповата фаза на 
предстоящото от 5 до 17 
май европейско първен-
ство по футбол за девойки 
до 17 години в България 
вече са в продажба. Це-
ната на талоните е 2 лева. 
Пропуските са налични в 
мрежата на партньорите 
на Българския футболен 
съюз от “Ивентим”. В деня 
на съответните двубои 
пък билети ще се прода-
ват и на касите на стади-
оните в Добрич, Балчик, 
Каварна и Албена.

Именно на терените в 
Добричка област осемте 
финалисти ще решават 
европейската титла във 
възрастта. Участието на 
България в тази заклю-

чителна фаза на шампио-
ната на Стария континент 
е първо в историята на 
футбола ни. Младите “лъ-
вици”, водени от селек-
ционера Троян Радулов, 
попаднаха в една група 
със съставите Португалия, 
Испания и Дания. Родна-
та селекция ще открие 
официално Евро `2019 
с двубой срещу Порту-

галия. Това ще стане на 
5 май /неделя/ от 14:00 
ч. в Добрич. Три дни 
след срещата на стадион 
“Дружба” момичетата на 
Тони Радулов приемат 
Испания в Балчик. На 11 
май, отново в Белия град, 
българската единайсе-
торка се изправя срещу 
Дания в последния си 
мач от груповата фаза на 

надпреварата.
Билетите за първенство-

то могат да бъдат закупе-
ни от сайта на “Ивентим” 
или в партньорската мре-
жа от обекти – бензинос-
танции OMV, книжарници 
„Orange“, Български пощи 
и „Технополис“. Обектите 
в градовете домакини са: 
Балчик - Български пощи 
(ул. „Иван Вазов“ №2), 
Добрич - Български пощи 
(гр. Ген. Тошево, ул. „3-ти 
март“ №7; ул. „Христо 
Ботев“ №97 и пл. „Сво-
бода“ №7), „Технополис” 
– Добрич (Околовръстен 
път Добротица 54) ОМV 
Добрич (бул. „Русия“), 
Каварна - Български пощи 
(ул. Добротица № 29).

Добрич Онлайн

Програма за Евро `2019 по футбол за девойки до 17 год.:
5 май / неделя/ - група „А“

България – Португалия - 14:00 ч., ст. 
“Дружба” /Добрич/
Австрия – Холандия - 16:00 ч., Градски 
стадион в Балчик
Група „Б“
Англия – Германия - 14:00 ч., ст. “Ал-
бена 1” /КК Албена/
Испания – Дания - 16:00 ч., ст. “Кали-
акра” /Каварна/

8 май /сряда/ - група „А“
Дания – Португалия - 14:00 ч., ст. 
“Албена 1” /КК Албена/
България – Испания - 16:00 ч., Градски 
стадион в Балчик
Група „Б“
Германия – Холандия - 14:00 ч., ст. 
“Дружба” /Добрич/
Австрия – Англия - 16:00 ч., ст. “Кали-
акра” /Каварна/

11 май /събота/, група „А“
Португалия – Испания - 14:00 ч., ст. 
“Дружба” /Добрич/
Дания – България - 14:00 ч., Градски 
стадион в Балчик
Група „Б“
Германия – Австрия - 14:00 ч., ст. “Ал-
бена 1” /КК Албена/
Холандия- Англия - 14:00 ч., ст. “Кали-
акра” /Каварна/

14 май /вторник/
Полуфинал 1
14:00 ч., ст. “Дружба” /Добрич/
Полуфинал 2
14:00 ч., ст. “Калиакра” /Каварна/
 
17 май /петък/
Финал
14:00 ч., ст. „Албена 1“ /КК Албена/

ДГ „ЗДРАВЕЦ“ СПЕЧЕЛИ ПЪРВО МЯСТО НА ДЕТСКОТО 
СЪСТЕЗАНИЕ „БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ“

В ХОД Е ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ПО ФУТБОЛ ЗА ДЕВОЙКИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ 
Откриващият мач на стадион „Дружба“ e на 5 май между България и Португалия

Продължение от 1 стр.
„Скъпи ученици от град 

Каварна, донесохте ни ве-
селие, смях и песни, щас-
тие, слънце, живот! С ог-

ромно желание и радост 
ви очакваме отново!“, 
тези думи отправи към 
децата Мая Чалъкова-се-
кретар на читалището.

УЧЕНИЦИ ИЗПЪСТРИХА ЧУДНИ 
ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА В СЕЛО БЪЛГАРЕВО СТАРТИРА ВЕЛИКДЕНСКИ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ

“КАВАРНА 2019”


