
ДОБРИ ХОРА ЗАРАДВАХА МОМЧЕ 
ОТ РАКОВСКИ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ

Поздравителен адрес  
за Гергьовден 

Уважаеми съграждани,
Имам удоволствието да Ви поздравя в 
навечерието на 6-ти май – Ден на хра-
бростта и празник на Българската армия 
и християнския празник Гергьовден, един 
от най- хубавите пролетни празници! 
В историческия и народен календар на 
България има светли дати, има праз-
ници, които ни зареждат с ново на-
ционално самочувствие, нови духовни 
сили и прилив на патриотизъм. Такъв 
празник за нас, българите е 6-ти май! 
На този ден ние почитаме Свети Георги 
Победоносец, тачим името на светеца-ве-
ликомъченик, защото той е олицетворе-
ние за храброст и покровител на силните 
и смелите. Свети Георги се приема от 
българския народ и като покровител на 
земеделието и скотовъдството. 
6-ти май е празник и на нашия град Кава-
рна. С най-добри чувства желая  на всички 
мои съграждани Свети Георги да донесе 
във всеки дом здраве, вяра и благоден-
ствие. Нека бъдем по-смели, по-добри и 
по-успешни!
Честит празник на всички именици. Прие-
мете моите искрени пожелания за здраве, 
лично щастие, увереност и силна воля! 
Носете името си с гордост!
Честит Ден на храбростта и Българската 
армия! 
Честит Гергьовден!
Честит празник, каварненци!

С уважение, 
НИНА СТАВРЕВА

Кмет на община Каварна

Издава Общински медиен център
e-mail: media@kavarna.bg

ОБЩИНСКИ СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
Сряда, 1 май 2019 г. Брой 17 (2172)

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

„Дивна, пълна с не-
обозрима красота, с не-
бесна светлина и с неза-
лязваща Божия радост е 
светозарната Пасхална 

полунощ!”
На 27 срещу 28 април, 

в нощта на Великден, 
когато Църквата чества 
Пасхата Господня – Въз-
кресението на Господ 
Иисус Христос, иконом 
Василий Селемет отслу-
жи Пасхалното богослу-
жение в каварненския 
храм „Успение Богоро-
дично”.

Светлините в храма 
бяха загасени и при пе-
енето на: „Приидите, 
приимите свет...“ иконом 

Василий прикани всички 
богомолци да запалят 
свещите си и да вземат 
от огъня.

На площада пред хра-

ма, свещеникът проче-
те евангелското четиво, 

което Църквата е отре-
дила да се чете в наве-

черието на Възкресение, 
и бе дадено началото на 

пасхалната утреня.
Следва на 3 стр.

Малчуганите от Детска ясла „Щастливо детство“ и Детска градина „Радост“ в трескава подготовка за празника

На Велики четвъртък добри 
хора сбъднаха мечтата на пет-
годишния Александър от село 
Раковски да си има собствен 
велосипед.

Галя Милчева и Кирил  Бал-
дов решили да зарадват малко-
то момче, защото и двамата са 
имали трудно детство. „Знаем 
какво е да нямаш и затова 
нито за миг не се замислихме 
да изненадаме момченцето 

и неговата майка“, споделиха 
те. „Нека бъдем по-добри и 
да си помагаме не само на 
Великденските празници!“, 
призоваха добродетелите.

С огромна усмивка малкият 
Сашко прие подаръка и за-
почна да го разопакова. Той е 
изключително щастлив, че през 
топлите летни дни ще кара 
своя нов велосипед.

Калояна Донева

„Всеки българин тряб-
ва да може да успява 
в България. Все повече 
българи се завръщат у 
нас, това трябва да е 
целта на всички ни.“ Това 
заяви евродепутатът от 
ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел 
на 28 април 2019 г. на 
централния площад в 
Брюксел. За трета по-
редна година тя поведе 

Голямото хоро в белгий-
ската столица, започнато 
преди 7 години от Крис-
талина Георгиева, заедно 
с българи от 11 града в 
Европа.

„Избрахме да продъл-
жим седемгодишната 
традиция с Голямото 
хоро именно на Велик-
ден,  защото нашите 
празници са моменти-

те, в които най-често 
мислим за бъдещето на 
България. Страната ни 
има нужда от таланта 
и енергията на всеки 
българин, независимо 
в коя точка на Европа и 
света се намира. Зато-
ва се радвам, че днес 
на хорото се хванахме 
за ръце сънародници 

Следва на 4 стр.

АНСАМБЪЛ „БИЗОНЕ“ И ЕВРОДЕПУТАТЪТ ЕВА 
МАЙДЕЛ ПОВЕДОХА ГОЛЯМОТО ХОРО В БРЮКСЕЛ

Възкресение Христово – Пасха в Каварна

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОCКРЕСЕ!
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В навечерието на Ве-
ликден с празнично и 
цветно настроение заре-
диха публиката вокална 
академия „Каварна“ с 

ръководител Надя Боте-
ва, фолклорна форма-
ция „Шарено коланче“ с 
ръководител Невелина 
Василева и фолклорен 

танцов ансамбъл „Би-
зоне“ с гост-хореограф 
Стоян Господинов и ръ-
ководител Стела Йор-
данова.

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ 
В КАВАРНА

На 01.05.2019г. Общи-
на Каварна организира 
провеждането на об-
щоградско почистване. 
Призоваваме всички 
граждани, учреждения 
и фирми да вземат актив-
но участие, като почистят 
прилежащите терени на 
жилищните и админи-
стративните си сгради, 
и междублокови прос-
транства.

Събраните отпадъци 

да бъдат оставяни в чу-
вали до контейнерите за 
твърди битови отпадъци.

За всички участници 
в общоградското по-
чистване ще бъдат оси-
гурени чували и ръка-
вици, които ще бъдат 
раздавани в сградата на 
Община Каварна, стая 
309, всеки работен ден 
от 8.00 до 17.00 часа и 
на 01.05.2019г. от 08.30 
до 10.00 часа.

НЕКА С ОБЩИ УСИЛИЯ 
НАПРАВИМ ГРАДА НИ  
ПО-ЧИСТ И ПРИВЕТЛИВ! Талантливите каварнен-

ски танцьори от фолкло-
рен ансамбъл „Бизоне“ и 
ръководителката им Стела 
Йорданова се завърнаха в 
Каварна като лауреати от 
IV-я Международен фес-

тивал на детското твор-
чество в град Подолск, 
Русия. Те благодариха на 
кмета на община Каварна 
Нина Ставрева за подкре-
пата за тяхното участие 
във форума. Фестивалът 

„Младите таланти съби-
рат свои приятели“ се 
провежда на всеки две 
години и в него участват 

побратимени на Подолск 
градове, като Каварна. 
Четвъртото му издание 
се състоя от 12-ти до 16-ти 

април, с 2500 участници, 
от които 160 чуждестран-
ни състави от различни 
сфери на изкуството.

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 31.05.2019 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 петно № 14 (четиринадесет) 
с идентификатор №35064.501.9965, за разполагане на 
павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния 
архитект на община Каварна, в поземлен имот - частна 
общинска собственост по КККР на гр.Каварна, по ПУП 
в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков” № 14 (общински пазар), с 
площ от 11 кв. м по кадастър, за извършване на търговска 
дейност. Срок на договора за наем 5 (пет) години от датата 
на сключване на договора. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 
5,00 лв. за кв.м.  без ДДС.
Тръжните документи се заплащат на касата на общината на  
ул.”Добротица” № 26 и се получават от офиса на общински 
пазар до 17.00 часа на 22.05.2018 г., като цената на един 
комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 30% от началната 
тръжна годишна цена, в размер на 189,00 лв. 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  27.05.2019 г.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа 
на 31.05.2019 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:
•	 Декларация, че участникът няма непогасени задължения 

към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил 
падеж; 

•	 Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени 
задължения към държавата;

•	 Нотариално заверено пълномощно в случай, че 
кандидатът се представлява от пълномощник;

•	 На основание  чл.10, ал. 3 от Наредбата за провеждане 
на публични търгове и публично оповестени конкурси 
за предоставяне под наем и разпореждане с общинско 
имущество на община Каварна, търгът може да се 
проведе   повторно на 07.06.2019г. от 14,00 часа

Справки на тел.: 0570/8-54-11

Община  Каварна информира за провеждане 
на растителнозащитни дейности

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ 
НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА 
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 
26.08.2016г. за мерките за опазването на 

пчелите и пчелните семейства от отравяне 
и начините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсекционни  
дейности, Ви уведомяваме за провеждане на 

растителнозащитни мероприятия в землище-
то на гр. Каварна, както следва: 
В периода от 30.04.2019г. до 02.05.2019г. от 9.00 
ч.  до 17.00ч.,  фирма „ГРИЙН ПЛАНЕТ“ ЕООД, 
ще проведе третиране на кориандър и слънчоглед 
с препарат ПАНТЕРА с карантинен срок 60 дни, 
при доза 150мл/дка срещу житни плевели.
Третирането ще се извършва в землището на 
гр.Каварна в масив 41 на площ от 263,00дка - 
кориандър, отстоящ от населеното място на 1км 
и в масив 115 на площ от  15,00дка - слънчоглед, 
отстоящ от населеното място на 3км.
За организирането и провеждането на расти-
телнозащитните мероприятия отговаря Марьо 
Георгиев Атанасов.
Провеждане на растителнозащитни мероприятия 
в землището на с.Свети Никола, общ.Каварна, 
както следва: 
В периода от  29.04.2019г. до 02.05.2019г. от залез 
слънце до 10.00ч. на следващия ден НИКОЛАЙ 
МИРЕВ ДИМИТРОВ, ще проведе третиране на 
пшеница с препарат  Грандстар Супер Плюс Дует 
Ултра.  Третирането ще се извършва в масив 20 
на землище  с.Свети Никола.

За организирането и провеждането на 
растителнозащитните мероприятия 
отговаря  Николай Мирев Димитров.

В Читалищната биб-
лиотека към НЧ „Съгла-
сие-1890“ се проведе 
среща с Искра Урумова и 
Нивелина Няголова.

Дамите са познати  ме-
дийни лица, но предста-
виха нещо  различно и 
завладяващо. Искра Уру-
мова ни отведе в тайн-
ствения и магичен свят 
на българските легенди и 
предания, които е описала 

в трилогията „Открадна-
то-Обречено-Опазено”.  

Вдъхновена от магически-
те думи в книгите, Ниве-
лина Няголова започва да 
изработва ръчно талисма-
ните и накитите, които се 
описват в книгите.

Специален гост на 
представянето на трило-
гията „Откраднато-Об-
речено-Опазено” беше 
кметът на община Кава-
рна Нина Ставрева.

ИСКРА УРУМОВА ПРЕДСТАВИ СВОЯТА МИСТИЧНА 
ТРИЛОГИЯ „ОТКРАДНАТО-ОБРЕЧЕНО-ОПАЗЕНО”

Великденската украса на Каварна, подготвена от ДГ „Радост“

Нивелина Няголова и Искра Урумова

МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ ОТ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ 
АНСАМБЪЛ „БИЗОНЕ“ ПРОСЛАВИХА КАВАРНА
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Окръжната прокурату-
ра в Добрич предаде на 
съд 54-годишния Иван Т. 
за причиняване смъртта 
на родната си майка 
чрез умишлено нане-
сена средна телесна 
повреда, както и за не-
изпълнение на заповед 
за защита от домашно 
насилие над нея, изда-
дена по съдебно дело от 
Районния съд в Каварна.

Отношенията между 
майка и син били вло-
шени, тъй като Иван 
злоупотребявал с алко-

хол и биел 72-годишна-
та жена. Това станало 
причина за образуване 
на гражданското дело в 

Районния съд в Каварна, 
по което била издадена 
заповед за незабавна 
защита срещу домашно 

насилие. На подсъдимия 
му било забранено да 
приближава жилището 
на майка си, както и 
местата за социални 
контакти и отдих на раз-
стояние по малко от 20 
метра. Първото съдебно 
заседание било насро-
чено за 20 септември 
2018 г.

На 17 септември око-
ло обяд Иван отишъл 
в дома на свой познат 
с бутилка ракия. До 17 
часа изпил около 300 
грама. Домакинът го 

приканил да си отива, 
което разсърдило пия-
ния Иван. Около 19 часа 
той отишъл до къщата на 
майка си. Започнал да се 
кара с нея, да я обижда, 
заканил се да я убие и 
й нанесъл множество 
удари. Жената паднала 
на земята.

Разправията била чута 
от съседи. Един от тях 
видял лежащата на зе-
мята жена, опитал се да 
я свести. Извадил теле-
фона си, за да потърси 
лекарска помощ, но под-

съдимият му забранил, 
започнал да го блъсна и 
съседът избягал. Въпре-
ки всичко отишъл в сел-
ския магазин, споделил 
за видяното с продавача 
и подал сигнал на тел. 
112.

72-годишната жена 
била транспортирана 
в болница в тежко със-
тояние и на 2 ноември 
починала в клиниката 
по неврохирургия във 
Варна вследствие на 
тежка черепно-мозъчна 
травма. Подсъдимият е 

с мярка за неотклонение 
„Задържане под стража“ 
от началото на досъ-
дебното производство 
срещу него.

Предстои делото сре-
щу Иван Т. да бъде на-
срочено за разглеждане 
в Добричкия окръжен 
съд. Ако той бъде при-
знат за виновен, може 
да получи наказание от 
2 до 8 години лишаване 
от свобода за умишлено 
причинената средна те-
лесна повреда, довела 
до смъртта на майка му.

Продължение от 1 стр.
О. Василий провъзгла-

си радостната вест за 
Христовото Възкресение 
с трикратно: „Христос 
Воскресе!“. Многоброй-
ният народ му отговори 
с пасхалния поздрав: 
„Воистину Воскресе!“

След приключване 
на пасхалната утреня с 
възгласа „Благословено 
Царство...” започна пас-
халната света Литургия.

Много от присъстващи-
те боголюбиви миряни, 
вкл. и гости от Румъния, 
пристъпиха към пасхал-
ното причастяване със 
светите Тайни Христови.

Пасхалната света Ли-
тургия завърши с много-

летствие и гръмкия въз-
глас: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОCКРЕСЕ!
Автор на текста и 

снимките: 
Атанас Димитров

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И 
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ДОБРИЧ

УВЕДОМЛЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ 

ЛИЦА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В 
ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

За осигуряване пожарната безопасност при извършване на 
дейности в земеделските земи при прибиране и съхранение 
на зърнено-житните култури през 2019г. и на основание чл.13 
от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014r. на МВР и МЗХ (о6н.
ДВ, бр.105 / 19.12.2014г., изм. ДВ. бр.17 от 23 февруари 2018г.) 
юридическите и физическите лица (ръководителите на фирми 
и земеделски кооперации, арендаторите, частните земеделски 
производители и ползвателите на земеделски земи), осъщест-
вяващи дейности в земеделските земи се задължават:
1. Организират и изпълняват изискванията на наредбата;
2. Уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване 
на жътвата в площи над 100 дка;
3. Парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земедел-
ските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията 
на чл. 16;
4. Орrанизират или определят лице за провеждането на 
инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата изпълня-
ващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на 
посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се 
изготвя и подписва протокол;
5. Осигуряват спазването на условията пo чл. 17, 18 и 19;
6. Осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане 
с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с 
пожаротехнически средства съгласно приложение №2;
7. Носят отговорност за поддържане в изправно състояние 
и извършване на техническо обслужване, презареждане и 
хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на 
пожарогасителите;
8. Представят до края на месец април в РСПБЗН схеми с 
разположението на засетите площи с житни култури, пожа-
розащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната 
техника и действащите водоизточници;
9. Поставят на видни места покрай площите с житни култури 
знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в 
съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните 
изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве 
при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
Изискването по т.8 може да изпълните, като получите от кмета 
на съответното населено или общинската служба по земеделие 
копие от карта на землището и нанесете разположението на 
засетите площи с пшеница, ечемик и тритикaле.

При неустановено неизпълнение на горепосочените 
изисквания се носи административно-наказателна 

отговорност по чл.265 от ЗМВР.

Със заповед № ОХ-307/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република 
България са обявени за заемане, след провеждане на конкурс за лица, 
завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, 
42 (четиридесет и две) вакантни длъжности от състава на  68-ма бригада 
„Специални сили”, както следва:
  1. В.Ф. 32990 – Пловдив: 5 /пет/ длъжности;
  2. В.Ф. 54120 – Пловдив: 24 /двадесет и четири/ длъжности;
  3. В.Ф. 52630 – Пловдив: 4 /четири/ длъжности; 
  4. В.Ф. 48650 – Пловдив: 9 /девет/ длъжности. 

Срок за подаване на заявленията - до 18.06.2019г.;
Повече информация може да получите от офиса за водене на военен отчет към 
общината или на   телефон: 058/ 604 205, както от сайтовете на:     
              Централно военно окръжие : www.comd.bg  и

 Министерство на отбраната : www.mod.bg 
Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са 

изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 
058/664 764; 0885 727 774, 

където се подават необходимите документи.

СЪДЯТ 54-ГОДИШЕН МЪЖ, ПРЕБИЛ ДО СМЪРТ РОДНАТА СИ МАЙКА

Общинска администрация-Каварна
Заповед на Кмета на община Каварна във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в горските и земеделските територии 

на общината, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях
З А П О В Е Д № 271

гр. Каварна, 22.04.2019 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от За-
кона за местното самоуправление местната 
администрация и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона 
за защита при бедствия, в изпълнение на За-
повед № РкД-20-37/17.04.2019 г. на Област-
ния управител на област Добрич, с която е 
определен пожароопасен сезон в горските 
територии на област Добрич за времето от 
01.04.2019 г. до 31.10.2019 г., и с цел осигу-
ряване пожарната безопасност, предотвра-
тяването и гасенето на пожари в горските 
територии на общината  

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Органите на ТП „Държавно ловно стопан-
ство Балчик” и Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението” – Кава-
рна, собствениците и ползвателите на горски 
територии, както и лицата, извършващи дей-
ности в тях да поддържат повишена бдител-
ност и активност през пожароопасния сезон и 
при необходимост да предприемат незабавни 
действия по ограничаване и потушаване на 
горските пожари.  
2. Органите на ТП „Държавно ловно стопан-
ство Балчик” и Районна служба „Пожарна без-
опасност и защита на населението” – Каварна:
2.1. да засилят противопожарния контрол с 
цел недопускане на пожари в  горски масиви;
2.2. да спират дейности или експлоатацията 
на машини и съоръжения в горските терито-
рии, които не отговарят на изискванията за 
пожарна безопасност или създават опасност 

за възникване на пожари
3. Кметовете и кметските наместници да съз-
дадат необходимата организация за осигу-
ряване на пожарната безопасност в горските 
територии.
4. Кметовете и кметските наместници да 
осигурят денонощна телефонна връзка през 
пожароопасния сезон с РСПБЗН за своевре-
менно информиране в случай на пожар  и  да 
сформират доброволни групи към кметствата 
и кметските наместничества и създадат орга-
низация за тяхното използване при гасене на 
горски и полски пожари.
5. Ръководителите на земеделските коопе-
рации, фирми, арендатори и ползватели на 
земеделски земи в близост до горски терито-
рии да поддържат в техническа изправност и 
готовност пожарогасителните устройства и в 
случай на пожар да се включат в гасенето му.
6. Собствениците на линейни обекти, както и 
на съоръжения, преминаващи или попадащи 
в горските територии са длъжни за собствена 
сметка:
6.1. да ги поддържат целогодишно в пожа-
робезопасно състояние, като ги почистват 
периодично от дървета, клони, храсти, сухи 
треви и други горими материали;
6.2. да кастрят клоните на дърветата в непо-
средствена близост до обекта или съоръже-
нието;
6.3. да определят особено опасните в пожарно 
отношение места и да ги обезопасят.

7. Ръководителите на сдружения на ловците, 
риболовците и туристите да инструктират 
членовете си за правилата за пожарна безо-
пасност в горските територии преди всяко 
пребиваване в тях.
8. Физическите лица, преминаващи или пре-
биващи в горските територии да спазват пра-
вилата за пожарна безопасност в тях. Изхвър-
лянето на горимите отпадъци да става само на 
определените за целта места.
9. Забранява се паленето на открит огън и 
извършване на огневи работи в горите на раз-
стояние 100 м най-малко от границите на гор-
ските територии 
10. Забранявам изгарянето на стърнищата и 
други растителни отпадъци в земеделските 
земи съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за 
опазване на земеделските земи.

Копие от заповедта да се изпрати на горе-
посочените длъжностни лица за сведение и 
изпълнение и оповести на населението чрез 
интернет страницата на Община Каварна и 
общински вестник „Факел“.
Контрол по изпълнието на заповедта възлагам 
на началника на  Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението” – Ка-
варна и директора на ТП „Държавно ловно 
стопанство Балчик”.

НИНА СТАВРЕВА (П)
Кмет на Община Каварна

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧ
разполага с информация за провеждане на конкурс

за приемане на военна служба  на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А

Възкресение Христово – Пасха в Каварна

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОCКРЕСЕ!
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В юбилейното провеж-
дане на общинския кръг 
на състезанието по пожа-
роприложен спорт „Млад 
огнеборец“ победители 
станаха учениците от СУ 
“Стефан Караджа“ с 1019 

точки, а второ място заеха 
състезателите от ОУ „Йор-
дан Йовков“ с 1005 точки.

Надпреварата се про-
веди в две дисциплини: 
“Бойно разгръщане на 
състезателна пътека” и 

“400 метра щафетно бяга-
не с препятствия”, в които 
се състезаваха ученици 
на възраст межди 12 и 14 
години. Идеята и целта на 
състезанието е да се по-
виши противопожарната 

култура сред подраства-
щото поколение и насоч-
ване на вниманието им 
към дейности свързани с 
противодействие на бед-
ствия и аварии. Добрата 
подготовка и представяне 

на състезателите се дъл-
жи на инспектор Недко 
Недев.

Кметът на община Ка-
варна Нина Ставрева на-
гради всички участници в 
състезанието с медали и 

отборно с грамоти  и купи. 
Тя благодари на всички 
служители от „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението“ за добрата 
организация и на всички 
деца за ентусиазма.

Победителите ще пред-
ставят община Каварна на 
Областното състезание 
„Млад огнеборец“ на 10 
май в град Добрич, което 
ще проведе за 20-ти път. 
Пожелаваме им успех!

СУ “СТЕФАН КАРАДЖА“ СПЕЧЕЛИ ОБЩИНСКИЯ 
КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“

Продължение от 1 стр.
от цяла Европа – Брюк-
сел, Антверпен, Лиеж, 
Гент, Кьолн, Маастрихт, 
Люксембург и други. 
Благодаря специално на 
Националното училище 
за фолклорни изкуства 
„Филип Кутев“ от Котел, 
ансамбъл „Бизоне“ от Ка-
варна, българския състав 
„На Хорото в Брюксел“ и 
ансамбъл „Здравец“ от 
Гент, които допринесоха 
сърцето на Европа днес 
да бие с български пулс“, 
допълни Ева Майдел. 

И тази година органи-
заторите продължиха 
съпътстващата хорото 

традиция - обличането 
на символа на Брюксел 
– Манекен пис, в българ-
ска носия.Голямото хоро 
е част от програмата на 
13-ото издание на меж-

дународния фестивал 
Балкан Трафик (Balkan 
Trafik).

„През изминалите го-
дини работих за пред-
ставяне на най-доброто 
лице на България с ини-

циативи като Голямото 
хоро и Моята мечта за 
България. Ще продължа 
да го правя, защото Бъл-
гария постигна много в 
Европа и показа, че бъл-
гарите имат дух, култура 

и традиции, които ще ни 
позволят не само да се 
съхраним като нация, но 
и да постигнем стратеги-
ческите си приоритети в 
Европа!“ добави българ-
ският евродепутат.

АНСАМБЪЛ „БИЗОНЕ“ И ЕВРОДЕПУТАТЪТ ЕВА МАЙДЕЛ ПОВЕДОХА ГОЛЯМОТО ХОРО В БРЮКСЕЛ

След оспорвани фут-
болни срещи по време 
на Великденския фут-
болен турнир „Каварна 
2019“ победата грабна 
отбор “Каварна СОТ”.

След първенците на 

второ място се подреди 
отбор “Огнеборец”, а 
трето място заеха отбор 
“Бомбичките”. Статует-
ката за най-добър вра-
тар взе Иван Тодоров, 
а голмайстор на тазго-

дишния турнир стана 
Росен Николов със 17 
гола.

Кметът на община Ка-
варна Нина Ставрева 
награди всички отбори, 
които се класираха на 

почетните три места с 
парични награди, купи 

и грамоти.
Калояна Донева

“КАВАРНА СОТ” СПЕЧЕЛИ ВЕЛИКДЕНСКИЯ ТУРНИР ПО 
ФУТБОЛ В КРАЙМОРСКИЯ ГРАД

Групите  за  автентичен 
и обработен фолклор от 
каварненските села Че-
лопечене, Видно, Врани-
но и Белгун взеха  участие  
на  Деветия фолклорен 
фестивал „С песните на 
Кичка Савова” в село Сла-
дун, община Свиленград. 
Журито с членове Петър 
Георгиев, Ваня Папазо-
ва и Тенчо Тенчев, беше 
председателствано от                    
Дарина  Славчева.

Групите се представиха  
с  по  три  песни. За неу-
морния  си  труд в катего-
рия „обработен фолклор“ 
награди  получиха НЧ 
“Искра

- 1923” с. Челопече-
не – сребърен медал  и  
диплом  и  НЧ „Надежда 
- 1941“ с. Видно – бронзов  
медал  и  диплом. 

Целта на фестивала е 
да се съхрани и популя-
ризира песенното твор-
чество на народната из-
пълнителка Кичка Савова 
и респективно песенното 
наследство на родното й 
село Сладун.

Всяка година на сцена-
та на фестивала, който 

се провежда ежегодно, 
участват над 1000 души 
– танцови състави и клу-
бове, ансамбли, певче-
ски групи, индивидуал-
ни изпълнители, групи 
представящи народни 
обичаи, народни хорове 
и оркестри.

Фестивалът е с конкур-
сен характер и цели да 
съхрани и популяризира 
изворния, автентичен 
фолклор на България. 
Да се представи пъст-
ротата на българското 
фолклорно изкуство и 
по този начин да съхра-
ним и предадем живото 
нематериално културно 
наследство на българина, 
участващо в изгражда-
нето на идентичността 
ни. Да утвърди присъст-
вието на фолклорното 
танцово, словесно и му-
зикално – песенно и ин-
струментално изкуство 
в съвременния живот и 
да предоставя възмож-
ност на многобройните 
колективи за обществено 
признание. Насърчава 
се и приемствеността на 
младото поколение.

СРЕБРО И ЗЛАТО ЗА ЧЕЛОПЕЧЕНЕ И 
ВИДНО ОТ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ


