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гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26

Вестник „Факел” се
РАЗПРОСТРАНЯВА  БЕЗПЛАТНО!
ПОРЕДНИЯ МУ БРОЙ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ: 
• във фоайето на Община Каварна
• в отдел „Духовни и социални 

дейности” (над Обредния дом) и 
останалите бюджетни звена на 
Общината

• в Народно читалище „Съгласие 
1890”

• във всички кметства и кметски  
наместничества на общината

• във фоайето на пощата в град 
Каварна

• в бензиностанциите на „Ром 
Петрол” и „Петрол” 

• в супермаркети „ТОМИ” и „ЦБА”
• в  магазинната мрежа

Производство на пластмасова 
и алуминиева дограма – 

българска и немска.
Телефони за връзка: 

0899865173, 0899866844

ЕТПДЖ „Тодор Тодоров“

Голямата награда на 
12-ия Международен 
фестивал на любител-
ските театри на името 
на Кръстьо Пишурка 
беше присъдена на те-
атралния колектив към 
Народно читалище „Съ-
гласие-1890“, гр. Кава-
рна. Актьорите получиха 
отличието за спектакъ-
ла „Прелъстяването” от 
Нийл Саймън.

Съюзът на народните 
читалища в България 
отличи със специални 
награди актьори и режи-

сьори, изявили се в теа-
тралния фестивал за ярко 
сценично присъствие и 
оригинална постановка.

Втората престижна на-
града беше отсъдена на 
Злати Златев, режисьор 
на каварненския спек-
такъл.

Председател на фес-
тивалното жури беше 

театроведът Гергана Пи-
розова, а в оценяването 
на постановките й пома-
гаха актьорите от Народ-
ния театър „Иван Вазов“ 
Васил Драганов и Христо 
Чешмеджиев.

На фестивала в Лом 
участие взеха над 22 лю-
бителски театри от цяла-
та страна. Постановката 
на каварненския театър 
„Прелъстяването“ беше 
силно аплодирана от 
препълнената зала на 
Народно читалище „По-
стоянство 1856” в дунав-
ския град.

Над 10 на сто е ръстът 
на туристите, посетили 
община Каварна от на-
чалото на годината до 
края на август в срав-
нение със същия пери-
од на миналата година, 
отчитат от общинска 
администрация. Общо 
нощувките, реализира-
ни в община Каварна са 
262 812, а броят на тури-

стите е 61 732. През юни 
в общината са отседнали 
12 694 души. 7148 са ре-
ализираните нощувки от 
българи, а 44 566 от чуж-
денци. През юли почти 
двойно е увеличен броят 
на нощувките, реали-
зирани от българи – 13 
843, а тези от чужденци 
са 74 519. През втория 
летен месец Каварна 

посрещна 18 060 гости. 
През август 19 784 души 
избраха морската ни об-
щина за своята почивка. 
Реализираните нощувки 
от българи  са 16 475, а 
тези от чужденци - 78 
801. През летните месе-
ци туристите в община 
Каварна са увеличили 
и престоя си средно по 
6 дни. 

ТУРИСТИТЕ В ОБЩИНА КАВАРНА 
БЕЛЕЖАТ РЪСТ ОТ НАД 10%

ЧИТАЛИЩЕН ТЕАТЪР “ПРОФ. ГОЧО ГОЧЕВ“ ГРАБНА 
НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ НАГРАДИ ОТ УЧАСТИЕТО СИ В ЛОМ

Община Каварна се 
присъедини за трети 
път към благотворител-
ната кампания „Аз вяр-
вам и помагам“, като 
събра 425 килограма 
пластмасови капачки в 
петте метални сърца. 
Събраните капачки бяха 
предадени на празника 
на рециклирането пред 
Катедрален Храм „Св. 
Успение Богородично“ 
в град Варна.

В съботния ден кампа-
нията събра рекордните 
27 000 килограма капач-
ки, които ще бъдат пре-

дадени за рециклиране, 
а със събраните средства 
ще бъдат закупени ме-
дицински апарати за 
новородени бебета.

Община Каварна бла-
годари на всички, кои-
то са съпричастни към 
инициативата. Нека бъ-
дем пример за добри 
дела.

С 425 КИЛОГРАМА КАПАЧКИ СЕ ВКЛЮЧИХМЕ 
В  КАМПАНИЯТА „АЗ ВЯРВАМ И ПОМАГАМ“

Вокална академия „Ка-
варна“ навърши 7 години 
в навечерието на 1 ок-
томври – Световния ден 

на музиката. През този 
период възпитаниците 
на музикалния педагог 
Надя Ботева разучават 
и пеят над 200 песни, 
които представят във 
всички градски и чита-
лищни концерти. Участ-
ват в много национални 
и международни конкур-
си и фестивали, на кои-
то печелят награди и 

отличия.  Поставят уни-
калния мюзикъл „Слав-
ните котета”, който 
представиха за първи 

път на сцената в Кава-
рна и спечелиха първи на-
гради от два театрални 
ученически фестивала. 
Вокална академия Кава-
рна има реализирани 2 
авторски песни и 3 виде-
оклипа, а само преди дни 
заснемат и четвърти 
видеоклип на песента 
„Незабравка”, с която 
солистката Теодора 

Недева ще представи 
Каварна в Националния 
фестивал „Детска мело-
дия на годината”.

- Как се роди идеята 
да създадете музикална 
школа в Каварна?

- Точно преди седем го-
дини в края на едно лято, 
реших да остана в Кава-
рна и да не се върна в 
София, защото много ми 
допадна да съм по-близ-
ко до морето. Връзката 
с него е изключително 
вдъхновяваща за мен и 
реших, че трябва да си 
почина малко от големия 
град.

Следва на 3 стр.

СЕДЕМГОДИШНАТА ТЕОДОРА ПРЕДСТАВЯ 
КАВАРНА В „ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА”
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Общинска администрация-Каварна
Препис:

ЗАПОВЕД
№ 730

гр. Каварна,   02.10.2019 год.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 44, ал.1 т.4 от ЗМСМА, чл. 183 ал. 
3 от Изборния кодекс.

 ЗАПОВЯДВАМ:
1. Определям места за поставяне на агита-

ционни материали на регистрираните партии 
и коалиции за участие в избори за Общински 
съветници и кметове на 27.10.2019 г.:

- Витрините на клубовете на пенсионера
- Табла за афиши
2. Забранявам поставянето на агитационни 

материали във всички сгради на общинска 
администрация, както следва:

- ул. „Добротица” № 26
- ул. „Добротица” № 27
- ул.”Хаджи Димитър” № 46, администра-

тивна сграда
- сгради на кметства и кметски наместни-

чества
3. Забранявам провеждането на предизборна 

агитация в общинските учреждения и инсти-
туции.

4. За поставянето на агитационни материали 
на сгради, огради, витрини и др., които не са 
общинска собственост, е необходимо съгласие 
на собственика на имота.

5. По решение на ОИК, агитационните мате-
риали, поставени на неразрешени места да се 
премахват или изземват от кмета на общината 
или кметство или кметски наместник при не-
обходимост и със съдействието на органите 
на РУ Каварна към ОД на МВР-Добрич. В 
изборния ден премахването и изземването на 
такива материали става от СИК, ако те са в не-
посредствена близост до изборните помещения 
по-малко от 50 м.

6. Партиите и коалициите, участвали в из-
борите за Общински съветници и кметове на 
27.10.2019 г. в 7 дневен срок след изборния ден 
(10.11.2019г.) да премахнат поставените от тях 
агитационни материали.

Настоящата заповед да се доведе до знанието 
на ОИК, кметовете, кметските наместници, на-
чалника на РУ Каварна към ОД на МВР-Добрич 
и средствата за масово осведомяване.

Контрола по изпълнението възлагам на се-
кретаря на Общината.

МИТКО НЕДЕВ  /п/
За кмет на Община Каварна

Съгласно заповед № 690 от 20.09.2019 г.

Блага Шишкова е на 58 
години от с. Българево. 
Завършва средното си 
образование в Приро-
до-математическата гим-
назия в Добрич, няколко 
години работи в шивашко 
предприятие, след което 
в пощата заедно със своя 
съпруг, а към момента 
работи в социален дом 
между селата Камен бряг 
и Свети Никола. В свобод-
ното си време обича да 
се занимава ръкоделие – 
плете на една и две куки, 
обича да чете и да посре-
ща гости, които да гощава 
с вкусни ястия, но едно от 
любимите й занимания е 
нашиването на гоблени. 

Започва да се занимава 
с бродиране в края на 
80-е години, когато е едва 
на 20. „Преди години се 
бях поразболяла и един 
лекар ми каза, че е чувал 
от свои пациенти, че го-
блените успокояват и ми 
препоръча да опитам. Но 
аз съм от онзи тип хора, 
които не обичат да про-
верят водата студена ли 
е или топла, и с главата 
напред отидох и си купих 
възможно най-сложния 
гоблен, който можах да 
намеря. Нещата се ока-
заха трагични!”, сподели 
Блага. Тя все още пази 
първия си гоблен, той 
се нарича „Момичето 
с шапката” и предста-
влява картина на млада 
девойка с шапка, богато 
украсена с цветя. „ Това е 
гоблен с над 40 цвята и за 
начинаещи е нещо много 
страшно. В началото дори 
не знаех гобления бод, 
не знаех как да разчитам 
схеми и започнах съответ-
но от някъде, но нещата 
не се получаваха. Разбира 
се, аз се амбицирах още 
повече, че ще го завър-

ша”, разказа тя. 
При една разходка в 

Кюстендил Блага Шиш-
кова вижда на една пейка 
дама, която шие гоблен. 
За нея споделя, че ни-
кога няма да я забрави. 
„Тогава бях двадесет и 
няколко годишна и видях 
една жена как шие едни 
прекрасни коне, впослед-
ствие разбрах, че гобле-
нът се казва „Коне на во-

допой”. Толкова много ми 
хареса тази дама на тази 
пейка - беше нещо не-
вероятно красиво, спрях 
при нея и я помолих да 
ми покаже бода. Тя ми 
каза как да се получат и 
двете страни еднакви, 
показа ми тънкостите и 
как да разчитам схема”, 
сподели тя. За да ушие 
„Момичето с шапката” 
Блага е стояла  до 3 – 4 
часа през нощта. 

Нейното семейство 

също подкрепя тази й 
страст.  „След това по 
цялата тази история се 
запали баща ми. Във Ва-
рна имаше само един 
магазин за гоблени, баща 
ми започна да го посеща-
ва често, за да си хареса 
картинка и да ми я купи”, 
каза тя.  По думите й го-
лемите гоблени са доста 
скъпо удоволствие. „Един 
хубав голям гоблен, с 
хубави конци струва 100 - 
150 лева, които трябва да 

отделиш от семейния бю-
джет за да можеш през 
следващата година да се 
занимаваш с него. Никога 
не съм имала проблеми в 
тази насока”, категорична 
е българевката.

Първият голям гоблен, 
който е ушила е „Хитлеро-
ва зима”. Тя е работила по 
него 5 години, като в това 
време се е занимавала и 
с други начинания. През 
годините Блага Шишкова 
е ушила стотици гоблени, 
част от които е подарила 
на свои близки и прияте-
ли. Оставила е за себе си 
30-40 от най-любимите 
й. По стените в къща-
та й в Българево могат 
да се видят „Мостът на 
Мостар”, „Момичето на 
скалата”, „Възкресение-
то”, „Ефигения”и „Коне на 
Водопой” , които по стари 
гобленарски поверия не 
могат един без друг, фен-
тъзи гоблена „Вечност” 
и „Ръченица” от Иван 
Мърквичка. „Ръченицата 
я ших за собствено удо-
волствие и стана толкова 
бързо, защото много ми 
харесваше”, заяви Блага. 
Тя сподели, че за нейно 
огромно съжаление не 
може да намери хубави 
български картини, на-
правени на гоблени. Една 
от мечтите й е да ушие 
„Шопи на пазар”.

„В последно време 
се занимавам с елмазе-
ните гоблени. Те стават 
по-бързо и са невероят-
но красиви”, каза Блага 
Шишкова.  Тя сподели, 
че няма любим гоблен и 
обича всичките си твор-
би като дечица. „Имам 
си гоблени, които са ми 
тръпка и съм шила и по 
няколко пъти”, казва с 
усмивка Блага.

Калояна Донева

Международният ден 
на възрастните хора – 
1 октомври събра на  
площад „Защитата на 
Каварна“ десетки мест-
ни жители, за да при-
състват на празник из-
пълнен с песни и танци, 
организиран от Община 
Каварна и Сдружение 
„Съюз на пенсионерите 
– 2004“.

Приветствено сло-
во към празнуващите 
отправи Митко Недев, 
временно изпълняващ 

длъжността кмет на об-
щината, който изрази 
благодарността си за все-

отдайността и приноса на 
възрастните хора за род-
ния край и им пожела: 

„Бъдете здрави и все така 
изпълнени с енергия и 
желание за пълноценен 

живот. Нека дните Ви 
са пълни с радост, обич, 
разбиране и признател-

ност. Бъдете щастливи, 
както в празниците, така 
и в делниците!“

П р едс ед а тел я т  н а 
Сдружение “Съюз на пен-
сионерите-2004“- Йор-
данка Денева поздрави 
всички възрастни хора 
с думите: „Бъдете живи 
и здрави, Вие и Вашите 
семейства. Нека всички 
да се уважаваме един 
друг, да бъдем сплотени 
и единни“.

За доброто настрое-
ние на празника допри-
несоха ДНХ “Шарено 
коланче“, Кичка Томо-
ва, Недялка Тодорова /
председател на Клуба на 
пенсионера в Каварна, 
народна певица/ и Мина 
Галинова с оркестър “Ве-
селие“ – град Балчик. 
Празненството завърши 
с дълго право българско 
хоро.

С УСМИВКИ И СЛЪНЧЕВО НАСТРОЕНИЕ ХОРА ОТ 
ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ ПОСРЕЩНАХА СВОЯ ПРАЗНИК

СТОТИЦИ ГОБЛЕНИ РАЗДАВА БЛАГА НА ПРИЯТЕЛИ, 
ТВОРЕНИ БОД СЛЕД БОД БЛИЗО 4 ДЕСЕТИЛЕТИЯ
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Обявление за издадена
Заповед № 713/01.10.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от 
Закона за устройството на територията обявява, 
че е издадена  Заповед № 713/01.10.2019 г. на 
кмета на община Каварна, с която се разрешава 
изработването на проект за подробен устройствен 
план – план за регулация за УПИ VI-9744, кв. 28 
по регулационния план на гр. Каварна, общ. Кава-
рна, обл. Добрич, предвиждащ разделянето на две 
нови УПИ и изработване на план за застрояване за 
новообразуваните УПИ.

СЕДЕМГОДИШНАТА ТЕОДОРА ПРЕДСТАВЯ КАВАРНА 
В „ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА”
Продължение от 1 стр.

Това са много добри 
крачки, които човек пра-
ви. Аз съм ги правила 
няколко пъти в живота 
си, за да мога да се заре-
дя с енергия, която да ме 
върне с други проекти, 
тъй като в големия град 
нямаш възможност да 
събереш мислите си от 
суматоха, от суета. 

- Казват, че всяко нача-
ло е трудно. Пред какви 
трудности се изправихте 
Вие в началото?

- Мен трудностите ме 
вдъхновяват, аз идвам от 
т.н. „шоу бизнес”- голям, 
където всякакви труд-
ности има. В България 
доста трудно се прави 
изкуство, свикнала съм 
на трудности, знам от 
друга страна, че хуба-
вите неща не стават без 
усилие и труд. Аз съм 

изключително трудолю-
бива и упорита и не се 
впечатлявам. Разбира се 
заболяваме, когато има 
изкуствени прегради от 
хора, които не разбират 
за какво става дума и от 
недобронамерени хора, 
които просто нямат друга 
работа, освен да обсъж-
дат другите, на които 
аз много отдавна съм 
приключила да обръщам 
внимание и се движа 
напред с полета на моите 
мечти и планове. 

- Колко деца се обуча-
ваха при Вас през всич-
ките тези години?

- Децата са различни 
като бройка. Даже тук 
не говорим толкова и за 
талант, защото рядко има 
изявени на високо ниво 
таланти, музикален и ар-
тистичен, това са едини-
ци. Вокалната академия 
беше една възможност, 
която аз се опитах да дам 
на децата от града. Прос-
то се поставих в това по-
ложение, тъй като аз пея 
от много малка и знам 
какво е.  Към днешна 
дата да живееш в малко 
градче, доста отдале-
чено от големите и от  
столицата, където няма 
специалисти на такова 
ниво в различни области, 
творчески или пък вся-
какви, които не могат да 

повлияят на децата в тях-
ното израстване в една 
или друга посока. Това за 

мен беше изключителен 
шанс, с който исках да си 
дам пък на себе си, като 
вокален педагог и като 
певица с много опит. Аз 
имам педагогическо об-
разование, обожавам де-

цата и връзката ми с тях е 
много бърза, моментна, 
веднага се влюбваме. 
Смятах, че това ще бъде 
нещо много добро и на-
истина е така. 

- Вие работите  ин-
дивидуално и групово 
с децата на Каварна, 
открихте ли по-изявени?

- Да кажем, че сега 
имаме дете, което има 
по-изявени наклоннос-
ти. Това е солистката ни 
Теодора Недева, но за 
мен е радостно това, 
че с повечето деца ние 
се занимаваме с възпи-
тателна цел, пеенето е 
много полезно за диша-

нето, изобщо има много 
изключителни дадености 
за развитие в здраво-

словно отношение на 
децата, да не говорим, 
че ние се възпитаваме 
чрез музиката. Слушаме 
специфични, определе-
ни, красиви музики от 
различни жанрове, раз-

говаряме за това, учим 
се на различни понятия 
от текста на песните. 
Покрай моята работа на 
професионална певица 
имаме шанса да разпо-
лагаме с най-добрите 
песни, които се правят 
в България, което е из-
ключително предимство, 
защото това е нещо мно-
го скъпо и много рядко 
могат да си го позволят 
мои колеги. Децата пеят 
най- добрите ни песни, 
обсъждаме най-добрите 
текстове на най-добрите 
поети и така те трупат 
речников запас, паметта 
се развива от многоброй-

ните текстове, защото 
ние имаме много голям 
репертоар и постоянно 
го сменяме. Забавлява-
ме се, но и развиваме 
в голяма степен дисци-
плината, реда. Очаквам 
всички да бъдат точни 
за репетиция, да не се 
шуми, да се изпълнява 
това което се прави, ето 
има и творчески зада-
чи, освен пеене, това е 
мюзикълът „Славните 
котета”, който направих. 
Тогава имах шанса да 

работя с 15 деца от ог-
ромната палитра от 3 до 
15-годишни, което беше 
чудо за моите колеги. 
Според мен с упоритост, 
с методична работа, с 
разбиране ако подходиш 
към децата, да им кажеш 
добре какво искаш от тях, 
да ги мотивираш за това, 
което правят, успяваш. 
На тях много им харес-
ва да бъдат артисти и 
певци. Забавлявайки се, 
напредваме и се учим 
за нещата от живота по 

добрия начин.  
- Колко пъти беше иг-

ран мюзикълът „Славни-
те котета”?

- „Славните котета” е 
играна шест пъти общо 
и имаме две първи на-
гради, където успяхме 
да отидем на фестивал 
спечелихме първо мяс-
то. Единият е от 20 На-
ционален фестивал на 
ученическите театри в 
Русе, а другата  ни първа 
награда е от Албена от 
Международен фести-
вал, трето издание.

- Академията вече има 
няколко видеоклипа, 
съвсем скоро направих-

те и последния, с който 
ще вземете участие  в 
Националния фестивал 
„Детска мелодия на го-
дината”, с коя песен ще 
се представите?

- Преди няколко дни 
бях в Лом, като шеф на 
големия Национален 
фестивал „Детска мело-
дия на годината”, който 
отключих именно от тук, 
от Каварна, след като 
си отдъхнах малко от 
големият град. Моите 
деца са вече на третия 

клип и много им харесва. 
Съвсем наскоро напра-
вихме заснемането на 
клипа на песента „Неза-
бравка”, където Вокална 
академия, респективно 
Теодора Недева, беше 
избрана да участва като 
изпълнител на една от 
финалните песни на фес-
тивала. Песента е много 
интересна. По принцип 
най-добрите български 
автори подават песни, 
селектират се от жури и 
се избират 14. След това 
се прави национално 
прослушване за деца и 
се преценява от автора, 
и от нас като продуценти, 
коя песен за кое дете или 
вокална група е подходя-
ща. В случая песничката 
„Незабравка“, беше под-
ходяща за малко моми-
ченце на възраст от 5-7 
години и от тези, които 
се явиха, Теодора беше 
най-добрата. Авторът 
е много доволен, аз се 
развихрих много в клипа, 
тук съм в качеството си 
на вокален педагог на Те-
одора и освен като про-
дуцент на Националния 
фестивал се забавлявам 
много, правя на доста 
от песните сценариите, 
режисирам клиповете 
и тяхната сценография. 
С незабравката се раз-

вихрих в синьото, ще 
видите в клипа. 

- Кога ще бъде готов 
клипът?

- Клиповете на всички 
песни трябва да бъдат 
готови  по регламент 

до 15 ноември. В мо-
мента точно в този етап 
са всички песни - едни 
записват, други снимат 
клипове, предстои мон-
тирането на клипове и 
така, много е забавно 
всичко. Нашата неза-
бравка, предполагам 
ще бъде един от най-ин-
тересните клипове и в 
общи линии незабра-
вим със синьото. Всич-
ки клипове в конкурса 
ще бъдат промотира-
ни  в YouTube, където в 
рамките на 2-3 месеца 
публиката ще може да 
гласува за тях.

- Срещате ли подкрепа 
и помощ при реализи-
рането на тези проекти?

- Спокойно мога да 
заявя, че за съжаление 
не срещаме подкрепа. 
Аз не съм човек, който 
се притеснява да казва 

истината. Много труд-
на е била подкрепата 
от обществеността от 
града, от общинската 
управа, много е трудна. 
Нямам възможност да 
ги водя на фестивали, 

по-далечни дестина-
ции, защото това струва 
пари. Предпочитаме да 
си направим клипове 
и да си купим песни. 
Мога да благодаря за 
помощта на една от 
последните песни на 
Теодора, за видеоклипа 
„Танц за всяко цвете”, 
който стана благодаре-
ние на дамите на Инер 
Клуб. Те инвестираха 
в Теодора, в нейния 
творчески заряд. Но 
очаквахме специално 
за „Незабравка“ под-
крепата на Каварна, тъй 
като „Детска мелодия 
на годината” разчита на 
градовете, да подкрепят 
своите деца. Надявам 
се ще узреят хората и 
за това нещо, и ще под-
крепят талантливите 
си деца, защото това е 
устойчивата култура.

Надя Ботева

Теодора Недева
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Държавно първенство 
по бодибилдинг и фитнес 
за жени, мъже и вете-
рани за 2019 година се 
проведе на 28 и 29 сеп-
тември в зала „Скаптопа-
ра” в Благоевград.

В надпреварата се 
включиха над 350 състе-
затели от цялата страна 

в 33 категории. Каварна 
беше представена от 
Калин Марчев и Николай 
Рашков.

Калин Марчев стана 
шампион в категория 
„Класически култури-
зъм”, над 180 см. и беше 
удостоен с титлата “Абсо-
лютен шампион” в кате-
горията  за 2019 година.

Николай Рашков спе-
чели първо място в дис-
циплината „Мускулеста 
мъжка физика”.

Победителите бяха из-
лъчени от комисията от 
съдии на Българската фе-
дерация по бодибилдинг 
и фитнес.

Калояна Донева

Младата каварненска 
надежда Дилек Серве-
това от Спортен клуб 
„Ринг“ и нейният тре-
ньор Ердоан Демирев се 
върнаха от престижното 
гала събитие Savages във 
Варна. Серветова беше 
наградена с плакет за 
блестящо участие, макар 
и да отпадна от съпер-
ничката си - старозагор-
ката Славка Славова.

Дилек Серветова про-
дължава с усилено темпо 
да тренира за поредното 
си състезание. В дните 

от 4 до 6 октомври ка-
варненката ще излезе в 
двубой за купа „Интерна-
ционал“ в  Бургас.

От 01.10.2019 г. започна проце-
дурата за набиране на кандидати 
за работа в публичния сектор през 
2020 г. по програма „Старт на 
кариерата”, реализирана от Ми-
нистерство на труда и социалната 
политика и Агенцията по заетост-
та (АЗ). Инициативата отново ще 
предостави възможност на безра-
ботни висшисти до 29-годишна 
възраст да натрупат в рамките на 
9 месеца първия си трудов стаж 
по придобитата специалност. По 
този начин се улеснява прехода 
им от образование към заетост и 
се постига гъвкава комбинация 
от знания, умения и практика, 
съответстващи на изискванията 
на пазарната икономика.

До 18 октомври 2019 г. вклю-
чително бюрата по труда в стра-
ната ще приемат документи за 
кандидатстване от дипломирани 
младежи без професионален опит, 
които желаят да започнат работа 
по обявените работни места в 
централните ведомства. С цел 

улесняване на достъпа на младите 
хора до участие, и тази година АЗ 
е осигурила възможност за по-
даване на електронни заявления.

По програмата са обявени 
общо 1 989 работни места в цен-
трални институции и поделения-
та им в страната, като младежите 
имат възможност да изберат 
трите най-подходящи позиции 
и да кандидатстват за тях. Сред 
ведомствата са Народното събра-
ние, администрациите на Пре-
зидента, Министерския съвет, 
редица министерства, държавни, 
национални и изпълнителни 
агенции, комисии и др. Област-
ни и общински администрации 
ще могат да предложат работни 
места за младите специалисти с 
висше образование в началото 
на 2020 г.

За да участват в програма „Старт 
на кариерата”, кандидатите трябва 
да са на възраст до 29 години, не-
навършени до 18 октомври 2019 
г. включително, и да имат висше 

образование, съответстващо на 
посоченото от работодателя за 
заемане на конкретното работно 
място. Други условия са да са 
регистрирани в бюрото по труда 
като безработни или заети търсе-
щи работа лица и да нямат трудов 
стаж по придобитата специалност 
от висшето образование.

Списъците на обявените работ-
ни места и пълна информация 
за процедурите, реда, условията, 
и необходимите документи за 
кандидатстване са публикувани 
на официалната страница на АЗ: 
https://www.az.government.bg/bg/
pages/programa-start-na-karierata/, 
като електронното заявление 
предстои да бъде добавено. Кон-
султации и съдействие за канди-
датстване могат да бъдат полу-
чени във всички бюра по труда в 
страната. Подробна информация 
може да получите в Дирекция 
„Бюро по труда”- Каварна, ул. ”Д. 
Стойков”10 и филиал Шабла, ул. 
„Волга” 2А.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. КАВАРНА
ОБЯВЯВА

Започна подаването на документи по 
програма „Старт на кариерата“Ефективно наказание 

„лишаване от свобода“ 
за срок от 2 години и 5 
месеца ще търпи 24-го-
дишен мъж, след като 
Окръжният съд в Добрич 
одобри постигнатото 
между него и прокурату-
рата споразумение. Той 
се признава за виновен 
в това, че на 24 юли 2019 
г. в Каварна е извършил 
грабеж в големи разме-
ри, на обща стойност - 55 
849. 44 лева.  Сумата 
била отнета от служи-
телка на обменно бюро 
чрез употреба на сила. 
Младежът я напръскал 
със спрей и издърпал 
със сила две чанти от 
ръцете й, в които имало 
пари в различна валута. 
Престъплението било 
извършено около 8.30 
часа близо до работното 
място на пострадалата, 
като нападателят бил с 
тъмна маска на лицето. 
Веднага след това той 

опитал да избяга, но бил 
задържан от очевидци 
на грабежа и за случая 
била уведомена поли-
цията. 

24-годишният е извър-
шил деянието в изпи-
тателния срок на пре-
дходно негово условно 
осъждане на 6 месеца 
лишаване от свобода за 
кражба. По тази причина 
съдът приведе в изпъл-
нение и това наказание, 

което мъжът ще изтърпи 
отделно при първонача-
лен строг режим.

Одобреното от съда 
споразумение е оконча-
телно и има последиците 
на влязла в сила присъда. 
Определението, с което 
се привежда в изпъл-
нение предходното му 
наказание, подлежи на 
обжалване и протест 
в 15-дневен срок пред 
Апелативен съд -Варна.

ДВЕ ГОДИНИ И ПЕТ МЕСЕЦА ЗАТВОР ЗА 
НАПАДАТЕЛЯ НА СЛУЖИТЕЛКАТА В ОБМЕННО БЮРО

Поп певицата Тони 
Димитрова ще предста-
ви концерт – спектакъл 
„Моите неизпратени 
писма”, на 9 октомври 
/сряда/ от 18:00 часа 
в залата на НЧ “ Съгла-
сие-1890“. , гласовитата 
певица На сцената за-

едно с чаровната из-
пълнителка ще се качат 
и музикантите от Раз-
градската филхармония 
„Проф. Д. Ненов“ и рок 
група. Сценарий: Юлия 
Манукян, режисьор: То-
дор Мадолев, диригент: 
Левон Манукян

Тя е тази, която не 
следва пътища, a вър-
ви там, където няма 
път и оставя следи… 
Омагьосваща, неповто-
рима, винаги различна... 
Чуйте в този спектакъл 
посланието и дълбочи-
ната на нейните писма. 

Спрете мига с вечните й 
хитове.... „Ах, морето”, 
„За тебе хората гово-
рят”, „Обещания”, ”Тан-
го в полунощ”... и много 
други! Не пропускайте 
магията на най-хубави-
те песни на неповтори-
мата Тони Димитрова, 

която създава атмос-
фера, изпълнена с то-
плина и обич! Споделе-
те вълшебството и с 
хората до Вас – близки, 
приятели, колеги... 

Билетите за концерта 
са на стойност 10 и 12 
лева.

ТОНИ ДИМИТРОВА ГОСТУВА 
С БУТИКОВ СПЕКТАКЪЛ 

КАВАРНЕНЕЦ СТАНА АБСОЛЮТЕН 
ШАМПИОН ПО КЛАСИЧЕСКИ БОДИБИЛДИНГ

ДИЛЕК СЕРВЕТОВА СЕ ПРЕДСТАВИ ДОСТОЙНО 
В КИКБОКС ВЕРИГАТА SAVAGES ВЪВ ВАРНА


