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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 богата празнична 
програма Каварна отбе-
ляза 6 май. Чествания-
та започнаха със Света 
литургия за Гергьовден, 
отслужена от отец Васи-
лий в едноименния храм 
„Свети Георги”. 

Гостите и жителите на 
града бяха поздравени 
от кмета на община Ка-
варна Нина Ставрева, 
която пожела на всички 
вяра, устрем, упоритост и 

единство, в тържествено-
то си слово. На празника 
присъстваха и заместник 
кметовете, Митко Недев 
и Йордан Йорданов, де-
легация от побратиме-
ния на Каварна град Ми-
хайловце, Словакия, во-
дена от заместник кмета 
Жозеф Сокологорски, на-
родните представители

Следва на 2 стр.

След дълги и усилени 
преговори между ръко-
водството на местната 
болница и Министер-

ството на здравеопазва-
нето, от 11 април е склю-
чен нов договор, който 
гарантира „ фонд работна 
заплата” на работещите в 

лечебното заведение. 
Това заяви, на послед-
ната проведена общин-
ска сесия, управителят

Следва на 3 стр.

По утвърдена традиция 
Средно училище ”Стефан 
Караджа” в Каварна отбе-
лязва патронния си праз-
ник 11 май. Тази година 
се навършват 179 години 
от рождението на българ-
ския национален герой. 
Тържествата започнаха 
с празнична програма в 
НЧ „Съгласие” на 9 май. С 
много песни, стихотворе-
ния и танци настоящите 
ученици поздравиха се-
гашни и бивши възпита-
ници, преподаватели и 
директори на училището. 
За четвърти път се състоя 
награждаване на отличи-
лите се деца през насто-

ящата учебна година. 
„Имаме около 120 уче-

ници, които са участвали 
в областни и национални 
състезания по химия, по 
история, по всички основ-

ни науки, в олимпиади, в 
„ключът на музиката“ и в 
най–различни конкурси и 
изложби“, съобщи дирек-
торът на СУ ”Стефан Кара-

джа” Емил Андонов. При-
помняме, че през тази го-
дина възпитаник на учили-
щето има и втора награда

Следва на 4 стр.

СУ „СТЕФАН КАРАДЖА“ ОТБЕЛЯЗВА ПАТРОННИЯ
СИ ПРАЗНИК СЪС ЗАСЛУЖЕНО САМОЧУВСТВИЕ

Емил Андонов

Д-р Тасков 

ФОНД „РАБОТНА ЗАПЛАТА” В МБАЛ-КАВАРНА ВЕЧЕ 
Е ОСИГУРЕН С НОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ БОЛНИЦАТА 
И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Впечатляващи концертни изпълнения и мощна заря белязаха тържествения 6 май

ПРАЗНИКЪТ НА КАВАРНА СЪБРА ХИЛЯДИ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ В СЪРЦЕТО НА МОРСКИЯ ГРАД 

С молебен за здраве 
и водосвет, отслужен  
от отец Василий, офи-
циално беше открит XVI 
Общобългарски мла-
дежки фолклорен събор 
“С България в сърце-
то” в Каварна. От 10-ти 
до12-ти май над 2000 
участници в конкурсната 
програма  изпълняваха 
фолклорни песни и тан-
ци на откритата сцена в 
центъра на Каварна. В 
първия ден на събора 
гостите и жителите на 
града се насладиха на 
изпълненията на учас-
тници от ДГ „Здравец” 
и „Радост” в гр. Каварна, 
изпълнители от Украй-
на, Молдова, Сърбия и 
Румъния. В рамките на 
деня беше проведена 

среща с поетесата Катя 
Кирянова. Първата ве-
чер на събора завърши 
с празничен концерт на 
Ива и Ева Валентинови 
и оркестър „Лира”. По 
традиция и тази годи-
на бяха избрани Мис и 
Мистър Фолклор, пред 
публиката беше пред-
ставено ревю на народ-
ни носии и надиграване 
„Кръшна ръченица” с 
водещ Кирил Аспарухов. 
Втората вечер завърши с 
концерт на странджан-
ската народна певица 
Златка Ставрева, народ-
ния певец Илия Луков 
и танцова формация 
„Шарена гайда”.

Подробности за 
събора очаквайте в 
следващия ни брой.
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Обявление
за издадена

Заповед № 
308/08.05.2019 г.

 Община Каварна на 
основание чл. 124б, 
ал. (2) от Закона за 
устройството на тери-
торията обявява, че е 
издадена  Заповед № 
308/08.05.2019 г. на 
кмета на община Ка-
варна, с която се раз-
решава изработването 
на проект за подробен 
устройствен план – 
план за застроява-
не (ПУП-ПЗ) за ПИ 
35064.113.93, кв.5, по 
кадастралния план на 
гр. Каварна, община 
Каварна.

Общински детски ком-
плекс - Каварна представи 
годишната си изложба 
на тема: ”Спорт” в Худо-
жествена галерия „Христо 
Градечлиев“. Тя е в под-
крепа на кампанията „Да 
спортуваш е модерно” 
на Община Каварна, във 
връзка с кандидатурата 
й за европейски град на 
спорта. В продължение 
на няколко месеца, децата  
работиха  и твориха под 
вещото ръководство на 
своите преподаватели. 
Рисунки, пластики и пана 
на гимнастички, карати-
сти, тенисисти, щангисти 
и много други, изобра-
зени от участниците в 
школите: „Изобразително 
изкуство”, с ръководи-
тел Ивелина Георгиева, 
„Приложни изкуства”, с 
ръководител Сидерина 
Йорданова и „Керамика”, 
с ръководител Тодор Чер-
веняков, удивиха с пре-
цизност и съвършенство 
публиката. 

Директорът на детския 
комплекс Евдокия Енчева 
постави началото на съ-
битието, а специален гост 
беше кметът на община 

Каварна Нина Ставре-
ва. „Инициативата  „Да 
спортуваш е модерно” 
подехме през миналата 
година с идеята Каварна 
да бъде обявен за град 
на спорта за 2019. Това 
не се случи, но още тога-
ва казахме, че  за нас е 
по-важно да превърнем 
спорта в начин на живот за 
младите хора на Каварна. 
Всички ние знаем колко 
шампиони има Каварна 
в спортните клубове на 
града. Тази година, обаче 
всички положени усилия 
от наша страна вече дават 

резултат и искам сега да 
споделя с всички Вас, че 
на 22 май, в Каварна ще 
пристигне официална де-
легация от Европейската 
комисия, водена от Джан 
Франко Лопатели, който 
стои начело на организа-
цията „Асекс Юръп“, за да 
ни обявят за европейски 
град на спорта за 2020 
година. Това е изключи-
телно престижна титла за 
нашия малък, прекрасен 
морски град”, съобщи 
кметът на Каварна Нина 
Ставрева при откриването 
на експозицията. 

Присъстващите наблю-
даваха демонстрация на 
бойни изкуства, предста-
вени от  Клуб по бойни 
спортове „Калиакра“.

Сидерина Йорданова, 
ръководител в школа 
„Приложни изкуства”: „В 
изложбата взеха участие 
46 деца. В началото, може 
би малко се притесниха 
от темата, понеже още 
не бяха решили какво да 
изобразят в своите твор-
би. След това им допад-
на идеята и изобразиха 
много различни спортове, 
като се стараеха да не се 

повтарят. Децата от шко-
лата изработваха пана 
с природни материали, 
като използваха за фоно-
ве разнообразни пясъци 
от различни местности и 
различни по вид семена. 
На децата им харесва да 
творят с природни мате-
риали, защото е предиз-
викателство. Там трябва и 
много търпение, защото 
като всеки един проект 
с природни материали, 
първо започва с рисунка. 
Всъщност паната, които 
правят включват и изоб-
разително изкуство, и при-
ложно. Имаме доста деца, 
които са спортисти и в 
повечето пана са изобра-
зени спортовете, които те 
тренират.”

Ивелина Георгиева, ръ-
ководител в школа „Изоб-
разително изкуство”: „45 
деца от школата предста-
виха своите творби  на го-
дишната изложба. Темата 
много им хареса, леко ги 
затрудни, мога да кажа за 
това, че човешка фигура 
най-трудно се рисува, но 
се справиха повече от 
добре. Нещо ново, което 
направихме тази година 

е рисуването върху стъкло 
с оригинални витражни 
бои. Това много се хареса 
на децата, защото се до-
коснаха до тази техника. 
Боите и стъклата бяха 
предоставени от ОДК. 
Решихме да експеримен-
тираме и да дадем тази 
възможност на децата. 
Изобразените спортове 
бяха разнообразни, има 
карате, щанги, водна топ-
ка, момиченцата повечето 
нарисуваха художествена 
гимнастика.” 

Тодор Червеняков, ръ-
ководител в школа „Кера-
мика”: „Над 80 керамич-
ни пластики представиха 
възпитаниците от школата 
пред публиката.  Започ-
нахме с пластики, плочки, 
пана и няколко стенни 
керамики. Лично аз съм 
страшно доволен от това, 
че не просто изобразиха 
даден вид спорт - голяма 
част от децата потърсиха 
и нещо друго - неговата 
енергия, неговата красота, 
удовлетворението, което 
ни носи. Някои потърсиха 
и не толкова традицион-
ните спортове, като фут-
бола, тениса, каратето, 

проявиха интерес и към 
малко по-нестандартните 
видове спорт, като: под-
водно гмуркане, скално 
катерене и мисля, че ре-
зултатите са налице.”

През тази година ОДК, 
отбелязва 50-годишния 
си юбилей. Изградените 
традиции  през годините 
се спазиха и през тази. 
Ръководството на ком-
плекса изпрати своите 
абитуриенти, които през 
тази година са две въз-
питанички. Стела Късова 
от клуб  „Журналист” и 
Кремена Димитрова от 
школа „Керамика”.  

На всички деца, кои-
то творят в детския ком-
плекс, бяха подарени 
тениски с логото на кам-
панията „Да спортуваш 
е модерно”. Тази година 
децата от ОДК, които от-
говарят на съответния 
критерии, определени от 
ръководството, ще пъту-
ват до Трявна, по повод на 
Славейковите празници. 
Екскурзията на малките 
творци ще бъде изцяло 
обезпечена от община 
Каварна, разкри кметът 
Нина Ставрева. 

Продължение от 1 стр.
Даниел Йорданов, Кра-
симир Янков и  евродепу-
татът Момчил Неков. За-
местник-кметът на град 
Михайловце пожела на 
каварненци здраве, щас-
тие и много късмет.

В обедната част на 
програмата, жителите и 
гостите на града се на-
сладиха на красивия бъл-
гарски фолклор, предста-
вен от танцьорите на ФТА 
„Бизоне”, с ръководител 
Стела Йорданова. Те ус-
михнаха публиката с пре-
красните си изпълнения 
и предизвикаха бурни 
овации.

Специален гост-изпъл-
нител в обедния кон-
церт беше певицата Нели 

Петкова. Тя поздрави 
присъстващите с краси-
ви български песни, а в 

края на програмата слeзе 
от сцената и поведе и 
поведе кръшно хоро, на 
което се хванаха „мало и 
голямо”. 

Вечерната програма 
продължи с музиката на 
Владимир Ампов - Графа, 
Любо Киров и Орлин 
Павлов, които нажижиха 
атмосферата с прекрас-
ните си изпълнения. 

В продължения на 
часове препълненият 
от публика площад, пя 
любимите си популяр-
ни и обичани парчета и 
се забавлява заедно с 
тях. Празникът на град 
Каварна завърши с вну-

шителни тържествени 
фойерверки, които оза-

риха небето над морския 
град.

На 9 май в СУ „Стефан 
Караджа” се проведе 
ден на ученическото  съ-
моуправление. В кавар-
ненската гимназия този 
ден се отбелязва почече 
от 15 години. Над 33-ма 
ученици от 5-ти до 12-ти 
клас са кандидатствали 
за позициите директор, 
заместник-директор, пе-
дагогически съветник, 
завеждащ администра-
тивна служба, бибиоте-
кар, помощен персонал 
и охрана на училището.

„Предварително бе 
проведен конкурс, в кой-
то, децата чрез мотива-
ционни писма, канди-
датстваха за съответните 
длъжности. След това 
имаше събеседване с 
всеки един кандидат. 
След събеседването със 

специална комисия, одо-
брена от педагогическия 
съвет, бяха избрани съ-
ответните кандидати и в 
рамките на деня са заети 
от избраните ученици”, 
съобщи педагогическият 
съветник в училището 
Илияна Маринова.

В денят на самоупра-
влението, училището 
отвори врати с директор 
Михаела Манолова от 
8 клас, с класен ръко-
водител Лилия Митева. 
Ученичката впечатлява 
комисията, която я изби-
ра, именно с позицията 
й и мнението й, че има 
виждане за нещата, кои-
то могат и трябва да се 
случат в училище. 

През този ден 17 ръко-
водни  длъжности, помо-
щен персонал и охрана 

бяха заети от ученици. 
Мотото на деня за само-
управление бе „Заедно 
можем всичко”, избрано 
от новите управленци. Те 
са направили и специал-
на емблема, която  раз-
дадоха на всички. Сед-
мици преди да поемат 

школското управление в 
свои ръце, учениците се 
събират заедно на сре-
щи, в които се сработват 
като екип – коментират и 
обмислят каква точно ще 
е организацията на деня. 
По решение на новия 
екип, в деня на негова-

та автономия охраната 
беше подсилена, даваха 
се  дежурства в училище, 
следеше се за движение-
то по коридорите, хигие-
ната, и всичко останало, 
което младежите смятат, 
че може да се коригира и 
самите те имат желание 
да променят. 

В класове от начален 
курс младежи се въплъ-
тиха в преподаватели. Те 
водиха часовете, там къ-
дето е възможно и къде-
то наистина е проявена 
инициатива, с помощта 
на учителите. 

„Идеята е наистина да 
опознаят самите длъж-
ности, повечето когато 
участваха в събесед-
ването, точно това им 
беше мотивацията, да 
се запознаят, кои било 

с тези дейности, които 
изискват повече работа 
с хора, други с работа с 
материали, компютърна 
обработка , например, 
в библиотеката съответ-
но… Децата имат други 
съображения, обичат 
да четат и те също ор-
ганизират инициативи. 
Почти всяка година но-
вите библиотекари имат 
различни инициативи с 
по-малките деца. 

Всяка година имаме 
много кандидати, много 
ни е труден подборът, 
защото всички искат, мо-
тивирани са и за да не 
ощетим някого, много 
често имаме и по двама 
човека, които заемат 
една длъжност. Имаме 
двама педагогически 
съветници: един по-го-

лям, един по-малък; два-
ма библиотекари, но 
директорът ни е един. 
Основният заместник ди-
ректор е от по-големите 
ученици,  от 11 клас, но 
си има помощник, който 
е от 6-ти клас. Имаме и 
отразяващ събитието от 
9-ти клас, съобщи Ма-
ринова.

По думите на педагоги-
ческия съветник, актът на 
поемане на ангажимент 
от страна на децата към 
съответните отговорни 
професионални дейнос-
ти, им въздейства пози-
тивно. 

Попитахме и самите 
ученици какво ги моти-
вира да поемат самоу-
правлението – техните 
отговори четете в след-
ващия ни брой.

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ПРЕДСТАВИ 
СВОЯТА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА ТЕМА „СПОРТ“

УЧЕНИЦИТЕ В СУ „СТЕФАН КАРАДЖА” ПОЕХА САМОУПРАВЛЕНИЕТО В СВОИ РЪЦЕ

ПРАЗНИКЪТ НА КАВАРНА СЪБРА ХИЛЯДИ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ В СЪРЦЕТО НА МОРСКИЯ ГРАД 



Продължение от 1 стр.
на МБАЛ-Каварна д-р 
Десислав Тасков. „В ре-
зултат на много усилия 
от наша страна и от стра-
на на „Сдружението на 
общинските болници” 
сключихме нов договор 
с държавата, респектив-
но с Министерството на 
здравеопазването. Суб-
сидията, която получа-
вахме, от 101 хил. лв. 
нарастна на 253 хил. лв.
Това заедно с приходите 
от Здравната каса гаран-
тира работните заплати. 
Тоест няма да има вече 
забавяне и да се полу-
чава това напрежение, 
което много често ни 
съпътстваше през ми-
налата година, включи-
телно и нарастване на 
задълженията. Сумата, 
която ще получаваме 
месечно, вече получихме 
за забавяните месеци до 
април. Дава се възмож-
ност да бъдем спокойни 
за работата си. За всички 
нас това е най- важно”, 
съобщи д-р Тасков. 

Очакванията на упра-
вителя на болничното за-
ведение е да се увеличат 
трудовите възнагражде-
ния на работещия пер-
сонал. 

Това е възможно, след 
взетото решение от Ми-
нистерството на здраве-
опазването и Министер-
ски съвет, 50 мил. лева 
да бъдат разпределе-
ни между общинските 
болници в страната от 1 
юни 2019 година. „С това 
ново разпределение на 
средствата ще можем 
да вдигнем заплатите 
на сестрите и  лекарите. 
Голям проблем са ниски-
те заплати на сестри-
те в болницата, които 
получават с около 300 
лв. по- малко от сестри, 
които работят в детски 
заведения. Най- големи-
ят проблем е кадровото 
обезпечаване”, разкри 
д-р Тасков. 

На представения фи-

нансов отчет пред об-
щинските съветниците 
се разкри и друг проблем 
на болничното заведе-
ние. 

Това са финансовите 
задължения, които са в 
размер на 430 000 лв.  
За миналата година за-
дълженията са в размер 
на 163 хил.лв. Пробле-
мите на болницата са 
от 2016 година. Тогава 
са намалени леглата, 
орязани са приходите  
от здравна каса и рам-
кирането на дейността 
са довели до сегашните 
проблеми. Друг основен 

проблем е забавянето на 
общинската субсидия, 
което води също до  нат-
рупване на задължения. 
„За март и април не сме 
получавали субсидия. 
Надявам се да имам ва-
шето съдействие. С едно 
системно получаване на 
субсидията, задължени-
ята на болницата съвсем 
спокойно биха могли да 
бъдат намалени с 40%  
до края на годината . 
Това  ни гарантира и една 
чуваемост към достав-
чиците, на които сме за-
дължени. Основните ни 
задължения /около 90% 
/са към „Каварна газ” и 
„Софарма”. Плащаме си 
погасителните задълже-
ния към „Софарма”, но 
трябва да започнем да 
плащаме системно и на 
другия  ни доставчик, 
защото пак ще дойде 
зимата. До тогава ние 

трябва да сме в една по- 
изгодна позиция, за да 
нямаме изненади. При 
едно системно получава-
не на субсидията нещата 
са добре. До момента 
имаме близо 600 хоспи-
тализации от началото на 
годината. Прескочихме 
грипната епидемия и 
успяхме да се справим. 
Толкова хоспитализации 
не сме правили от мно-
го време. Средното им 
количество за година е 
малко под 2000”, заяви 
д-р Тасков.

Кметът на Община Ка-
варна Нина Ставрева раз-

кри пред присъстващите, 
че от 2016 до 2018 г. пре-
доставената субсидия на 
болницата е отивала за 
фонд „Работна заплата”, 
което е трупало задъл-
жения към доставчиците. 

Това е било така по-
ради факта, че парите, 
които са постъпвали от 

Здравната каса не са 
били достатъчни за обез-
печаване на работните 
заплати на работещите 
в лечебното заведение. 
„От 11 април  тази го-
дина,  фонд „Работна 
заплата” е обезпечен от 
държавата, което означа-
ва, че субсидията, която 
ще превежда общината 
ще отива за това, за което 
трябва, за погасяване на 
задълженията. На ко-
мисиите коментирахме 
и това, че има закон за 
държавните помощи, в 
който ясно е разписан 
реда, по който общината 

може да превежда пари, 
включително и на болни-
цата. Очакваме офици-
алното им становище. 
Поискали сме това от на-
ционалното сдружение. 
Поискаха документи, из-
пратихми ги. Вече месец 
чакаме становище от тях 
и начина, по който общи-

ната може да предоставя 
средства на болницата, 
под формата на безли-
хвен заем. Въпреки това 
ние сме превели субси-
дия за месеците  януари 
и февруари”.  

На проведеното за-
седание стана ясно, че 
Община Каварна до мо-
мента е изплатила на 
болничното заведение 
около 150 хил. лв., което 
представлява 25% от гла-
суваната субсидия. 

По време на общинско-
то заседание се обсъдиха 
и предложения, относ-
но преструктуриране на 
болничното заведение, 
което да оптимизира 
разходите. „Дискусиите  
бяха свързани предимно 
с болницата. Стигна се до 
предложение , да запо-
чне преструктуриране. 

Колеги - съвет-
ници предлагат 
преструктури-
ране на болни-
цата, във връз-
ка  с намаляне 
на загубите, по-
неже  за поред-
на година се 
трупат огромни 
финансови за-
губи”, съобщи 
председателят 
на Общински 
съвет Краси-
мир Кръстев. 
По думите му 
има няколко от-
деления, едно 
от които е Нев-

рология, които реализи-
рат печалба, а други  като 
АГ- отделение или  Дет-
ско- отделение  трупат 
загуби. „Предложението 
е да започне едно прес-
труктуриране, наистина 
да няма такива загуби. 
Както каза д-р Тасков, 
всички общински болни-
ци в България  няма как 
да бъдат търговски дру-
жества и  да са на печал-
ба, все пак те извършват 
една  хуманна дейност. 
Ние обслужваме и Об-
щина Шабла, за което 
не получаваме никакви 
пари. Всичко е за сметка 
на здравна каса и помо-
щта от Община Каварна, 
така че няма как да оч-
акваме печалба. Това са 
едни приети загуби от 
болницата. Не можем 

да оставим болни хора, 
които не могат да си 
платят, на съдбата. Тряб-
ва, макар и да губим, да 
поддържаме болницата. 
Тежко е състоянието, но 
така е в цяла България”, 
каза Кръстев. 

По време на заседа-
нието управителят на 
болницата изтъкна, че 
по стандартите АГ- отде-
лението не покрива броя 
на ражданията, които са 
необходими  за родилна 
помощ. 

В общинската болница 
има около 28-30 ражда-
ния годишно. „От чисто 
икономическа гледна 
точка е  нерентабилно 
отделение. То е губещо, 
тоест нито една частна 
болница  би си позво-
лила да има това отде-
ление. Но социалният 
ангажимент да имаш това 
отделение е неоспорим. 
Това завишение, което 
получихме от държавата, 
от гледна точка на труд-
нодостъпност като район, 
е заради това, че имаме 
ангажимент да поддър-
жаме и едно нерента-
билно отделение. С тази 
субсидия имаме въз-
можност да поддържа-
ме отделението и да се 
надяваме на все повече 
раждания, защото през 
последната година те са 
само 26“, коментира си-
туацията главният лекар.  

Антоанета Андонова
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Стоянка Вълкова е 
69-годишна каварнен-
ка, която от 2000 година 
живее в село Челопече-
не. През 2008-ма, след 
загубата на скъп човек, 
а именно дъщеря си, 
започва да бродира го-
блени. Първият гоблен, 
който шие е „Момичето 
с шапката“, който за 
нея символизира загу-
бата й. В разговора ни, 
Стоянка разказва, че 
везането я успокоява и 
разнообразява ежедне-
вието й.

До момента сръчните 
й ръце са нашили над 
100 гоблена. Някои от 
тях са продадени, а дру-

ги красят дома й. Едни 
от най-мащабните са: 
„Тайната вечеря“, който 
е завършен преди две 
години, дълъг е 1,20 см., 

а е широк около 40-50 
см. и „ Лебедово езе-
ро“, който е с дължина 
1,40 см. „Други големи 
гоблени, които имам 

са: „Мона Лиза“,  „Пър-
ва целувка“, две деца 
прегърнати, един голям 
водопад имам“, разказва 
Вълкова. Впоследствие 
изработва и диамантени 
гоблени. Съвременните 
диамантени картини се 
изработват чрез лепене 
на мозаечни мъниста, 
нареждащи се по схема 
и много напомнят реде-

ното на пъзел.
Р ъ код ел и е т о  ка т о 

цяло отдавна е владя-
ло душата й, още преди 
да намери утеха в него.“ 
Преди  години, когато 
си бяхме на Каварна, 
плетях  покривки на 
една кука и с още една 
жена ги продавахме на 
Албена на туристите. 
После две години пле-

тях чорапи“, разказва 
Вълкова.

От 8 март тази година 
има нова страст - изра-
ботва накити. Послед-
ните й творения са бро-
дирани колиета с нацио-
нални мотиви. Красивите 
бижута Вълкова шие вър-
ху  панама, а заготовката 
е от дърво, която жената 
си закупува по интер-

нет. Първите 20 колие-
та, Стоянка изработва и 
подарява на групата за 
автентичен фолклор от 
Челопечене. До момента 
има 20 готови изработе-
ни накити, които остават 
да бъдат монтирани. Ос-
вен колиета, майсторката 
на шевицата е решила 
да  изработва гривни и 
обици. 

ВАЖНО
Гравиране на портрети върху черен гранит.

Възстановяване на стар портрет 
върху гранит.
(ИЗБЕЛВАНЕ)

ПРЕДИ                                СЛЕД 

Запечатване на гробове.
За контакти: 0888 96 33 31

ПРЕДИ                                СЛЕД ПРЕДИ                                СЛЕД 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА  КАВАРНА ДО 
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА 

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за 
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините 
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекцион-
ни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни 
мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:              
В периода от  12.05.2019 г. до 14.05.2019 г. от 18.00ч. до 22.00ч.,  фирма 
„ЕВРОАГРО“ ЕООД ще проведе третиране на СЛЪНЧОГЛЕД с препарат 
ПАСАТ 40 СК с карантинен срок 90 дни, при доза 120мл/дка. Третиране-
то ще се извършва в землището на гр.Каварна, в масив 39 на площ от 
136дка, отстоящи от населеното място на 2км. и от съседно землище 
на 3км., срещу плевели.

За организирането и провеждането на растителнозащитните 
мероприятия отговаря Иван Неделчев.

ФОНД „РАБОТНА ЗАПЛАТА” В МБАЛ-КАВАРНА ВЕЧЕ Е ОСИГУРЕН С НОВИЯ 
ДОГОВОР МЕЖДУ БОЛНИЦАТА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МАЙКА ПРЕВРЪЩА СКРЪБТА ПО ИЗГУБЕНА РОЖБА 
В КРАСИВИ ТВОРЕНИЯ
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН  

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ  

НА НОИ – ДОБРИЧ  
УВЕДОМЯВА

Във връзка с прилагане на §22ц от Закона за измене-
ние и допълнение на КСО от 7-ми май 2019 г. стар-
тира кампания за изчисляване на прогнозна пенсия.

Желаещите да се възползват от предлаганата услуга 
следва да представят:
1. Документ за самоличност
2. Документ УП-2 или УП-15 за тригодишен период (от 
1982 г. - до 1996 г.)
3. Да заявят (да разполагат с предварителна информация) 
за общия си трудов стаж към 31.12.1996г.
Консултациите на гражданите от област Добрич ще се 
осъществяват от мобилен екип от служители на терито-
риалното поделение, съгласно приложен график:
Община Каварна – 20 и 29 май 2019г. - от 9.00 ч. до 15.00 ч.
Офис на ТП ул. „Добротица“ №31
Услугата е достъпна в сайта на НОИ - www.noi.bg  с ПИК 
код, издаден от НОИ. 

ДИРЕКТОР:
ПЛАМЕН ПЕТРОВ

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

провеждане на конкурс
за приемане на военна служба  на лица завър-
шили граждански средни или висши училища в 

страната и в чужбина
О Б Я В А

Със заповед № ОХ-307/27.03.2019 г. на министъра 
на отбраната на Република България са обявени 
за заемане след провеждане на конкурс от лица 
завършили граждански средни или висши учили-
ща 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 община-

та 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 окръ-
жие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 

058/664 764; 0885 727 774,  
където се подават необходимите документи.

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

за приемане на военна служба в доброволния резерв на български граждани, завършили 
граждански средни или висши училища

О Б Я В А
Със заповед № ОХ-309/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България, 

са определени за приемане на служба в доброволния резерв, от български граждани, 
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 222 (двеста 

двадесет и две места) вакантни длъжности от състава на Съвместното командване 
на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие по военни формирования 

и брой вакантни места, както следва:

Срок за подаване на заявленията до 01.07.2019год.
Повече информация може да получите от офиса за водене на отчет към общината или на   

телефон: 058/ 604 205, както от сайтовете на: ЦВО: www.comd.bg  и МО : 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 и 0885 727 774 където се 

подават необходимите документи.

Спортен клуб по кик 
бокс „Ринг” извоюва 
два медала на Дър-
жавно първенство в 
най-тежкия стил по кик 
бокс - К1, в  гр. Пло-
вдив, от 13-14 годиш-
ни, до мъже и жени. 
В състезанието взеха 
участие  повече от 150 
състезатели от над 20 
клуба от цялата страна. 
Каварна се представи 
с двама състезатели. 
„Даниел Каменов игра 
при момчетата 13-14 
г. ,  69 кг.  Той  стигна  
до полуфиал, но там 

изгуби от представи-
тел на домакините от 
Пловдив по точки. За-
воюва бронзов медал. 
Едже Демирова игра 
при жени, категория 52 
кг. До финала игра два 
мача и  направи хубави 
победи. Финалът игра 
с  представителка на 
клуб „Армеец”- София, 
победи я с 3-0 съдий-
ски гласа и извоюва 
златен медал”, съобщи 
треньорът на състезате-
лите, Ердоан Демиров.

На 19 май клубът по 
кик бокс „Ринг” органи-

зира в Каварна  турнир 
за подрастващи състе-
затели в няколко кате-
гории от 7 до 14 години. 
„Очаквам много клубо-
ве да вземат участие, 
защото за малките няма 
такива състезания. На 
среща с другите клу-
бове, бе предложено 
Каварна да е домакин. 
После аз писах до феде-
рацията по кик бокс, а 
от управителният съвет  
го одобриха.”, сподели 
Демиров. Състезанието 
ще е в стил кик лайт 
контакт.

Основно училище „Йор-
дан Йовков“ и Център за 
социална образователна 
подкрепа - град Каварна 
организират деветнаде-
сетото издание на спортен 
празник „Заедно на 1-ви 
юни“, което е посветено 
на Международния ден 

на детето. Заповядайте 
да споделите радостта на 
децата със специални об-
разователни потребности 
на 31.05.2019 г. от 14:30 
часа в ОУ „Йордан Йовков“. 
Закриването на спортния 
празник ще се състои на 
02.06.2019г. от 10:30 часа.

Холандия с победа над Германия в Евро‘2019. Във футболната среща на стадион „Калиакра“ девойките от отбора на Холандия се наложиха над момичетата от Германия с резултат 3:2.

Продължение от 1 стр.
за рисунка в конкурса 
„Еден дестинация” на Ми-
нистерството на туризма. 
„Оскарите” на училището 
с които бяха отличени 
децата за постижения 
са в областта на природ-
ните науки, изкуствата и 
спорта. 

През тази година 20 
деца взеха участие на 
националното състезание 
за ученици от 4-7 клас, 
„Ключът на музиката”, кое-
то се проведе в Пловдив.  
Музикалното състезание 
е от календара на МОН, 
което се организира на 
общинско, областно и 
национално ниво. По ду-
мите на директора емо-

цията за участниците е 
голяма, тъй като това не 
е състезание за свирене 
или пеене, а теория на 
музиката. „Въпросите, 
които им се задават, са 
сложни и за децата това 
е изключително предиз-
викателство, защото чрез 

слушане на музика има 
разпознаване на стилове, 
жанрове, на различни ви-
дове инструменти, трябва 
да определят и метрума”, 
разкри Андонов.

„Нашите деца участват 
за пета година. Ние сме на 
едно от първите места в 

Добричко, като на област-
ното състезание, нашата 
Александра Димитрова от 
4 „а“ клас беше на първо 
място. В националното 
състезание участват деца 
от музикални училища, а 
нашите възпитаници не 
са с такъв профил. Всичко 
това е благодарение на 
изключителния труд на 
преподавателите Миглена 
Димова и Снежана Анге-
лова”, с гордост сподели 
Андонов.  

По повод достойните 
постижения на възпита-
ниците на училището, 41 
деца, участвали в клуба 
по приложни изкуства и в 
националното състезание 
„Ключът на музиката”, 

бяха наградени от кмета 
на община Каварна, Нина 
Ставрева с тридневна ек-
скурзия в Троян. 

„Посрещна ни кметът 
на община Троян г-жа 
Донка Михайлова. Бяхме 
три дни на изложението 
на занаятите и изкуствата 
в Орешак, което беше 
страхотно изживяване за 
децата. Видяхме най-раз-
лични култури - индийски, 
японски, турски, имаше 
щандове и на обедине-
ните арабски емирства, 
персийски. Естествено, 
българският щанд беше 
много привлекателен за 
нашите деца. Те се вклю-
чиха със страхотно жела-
ние в грънчарството, да 

украсяват чинии, да рису-
ват. На щанда на Турция 
правеха фигурки на пло-
дове от сапун. На щанда 
на японските занаяти и 
изкуства децата правиха 
медальони”, сподели Ан-
донов. 

„От името на децата и 
колегите изказвам огро-
мна благодарност на г-жа 
Ставрева, защото наисти-
на нашите деца го заслу-
жават. А този уърк шоп, 
който те направиха там, 
ни накара да помислим за 
бъдещо сътрудничество 
и може би, за в бъде-
ще да предвидим такова 
гостуване, но организи-
рано като лагер. Там има 
училище за приложни 

изкуства. Така или иначе 
нашите деца са изклю-
чително сръчни, защо да 
не развием техния талант 
и в тая област”, разкри 
директорът на СУ ”Стефан 
Караджа”. По време на  
екскурзията, каварнен-
ските ученици са посети-
ли Троянския манастир, 
Природо-научния музей 
на Черни Осъм и зоопарка 
в Ловеч. 

На 15 май от 10,30 часа, 
СУ „Стефан Караджа”, ще 
изпрати своите абитури-
енти. „С малко тъга, но в 
края на краищата с едно 
самочувствие изпраща-
ме пореден страхотен 
випуск.”, сподели още 
Андонов.  

СУ „СТЕФАН КАРАДЖА“ ОТБЕЛЯЗВА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК СЪС ЗАСЛУЖЕНО САМОЧУВСТВИЕ

ДВА МЕДАЛА ДОНЕСЕ СПОРТЕН КЛУБ ПО КИК БОКС 
„РИНГ” ОТ ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО В ПЛОВДИВ

СПОРТЕН ПРАЗНИК 
„ЗАЕДНО НА 1-ВИ ЮНИ“

№ Военно формирование и дислокация Брой вакантни места
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
1. В. Ф.  56060 - СОФИЯ 3
2. В. Ф.  52510 - ПЛЕВЕН 1
3. В. Ф.  54650 - ВИДИН 1
4. В. Ф.  54250 - ХАСКОВО 1
5. В. Ф.  54510 - СМОЛЯН 1
ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
1. В. Ф.  22410 - БУРГАС 42
2. В. Ф.  22780 - ВАРНА 10
3. В. Ф.  34590 - БУРГАС 5
4. В. Ф.  22580 - ВАРНА 7
5. В. Ф.  38010 - ВАРНА 120
СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ
1. В. Ф.  22980 - СОФИЯ 30


