Адрес - недвижими имоти
0570/8 55 11, 0889 870 383
гр. Каварна, ул. Г. Кирков 1
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ОТДАВА ПОД НАЕМ:
Гарсониера - 250лв/мес;

ПРОДАВА:

Парцел със стара къща............... 17000Е;
Парцел със стара къща............... 19500Е;
Реновирана къща........................ 70000Е ;
Реновирана къща........................ 95000Е ;
Гарсониера.................................... 20500Е;
Студио- тухла, център.................. 23500E
Двустаен - тухла........................... 29000Е;
Тристаен - тухла........................... 43300Е;

КУПУВА/ПРОДАВА

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ от 2100 до 2300лв/дка.

гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26

От 3 до 9 юни пред читалище „Съгласие - 1890“ ще гори символичният огън на фестивала, който беше запален от наследниците на про.ГочоГочев - Йорданка Русинова и Станислав Ставров.

КАВАРНА Е СТОЛИЦА НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ В БЪЛГАРИЯ
Националният фестивал на любителските театри с международно
участие „Каварна – 2018“
вдигна завеси в неделя
вечерта. Двайсет и първото му издание беше открито от кмета на община
Каварна Нина Ставрева,
под чийто патронаж преминава фестивала. Тя

благодари на самодейците, че продължават да
пазят и вдъхват живот
на този свещен олтар,
на тази магия, наречена
театър, пожела успех на
участниците. В своето
слово председателят на
журито проф. Елена Баева изтъкна, че фестивалът
в Каварна е толкова по-

КАВАРНА СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД
ПОДВИГА НА ХРИСТО БОТЕВ

пулярен, че колеги са и
казали: „Иди, там творят
култура, там живее българското, там никой не се
отказва да прави театър
и да следва думите на
съгражданина си проф.
Гочо Гочев.“ Проф. Баева
благодари на общината в
лицето на кмета за загрижеността и отговорността

за това, което ще се случва в Каварна.
Фестивалната сцена
вдигна завеса с постановката на „Милионерът“ от Йордан Йовков
на театралната формация
„Феникс“ от Варна. В афиша са още „Свекърва“ от
Антон Страшимиров, „Големанов“ от Ст. Л. Костов,

Вестник „Факел се
разпространява
безплатно!
Поредния му брой може да намерите във
фоайето на общинската администрация;
В отдел „Духовни и социални дейности“
(над Обредния дом) и останалите бюджетни
звена на Общината;
Читалище „Съгласие 1890“;
Във всички кметства и кметски
наместничества на община Каварна

„Българи от старо време“ на Любен Каравелов
на театрални формации
при читалища, домове
на културата, училища в
София, Бургас, Ракитово,
Елена, Гълъбово, Левски,
Горна Оряховица и други
градове в страната.
Фестивалът ще бъде
поле за изява и на театъра

на бесарабските българи
„Смешен петък“ в Тараклия, Молдова, които са
подготвили „Посоки“ от
добруджанския автор Георги Балабанов. Приказката на Пушкин „Жених“
ще оживее в драматизацията на театралното
студио „Артел“ при Дома
на културата в Подолск,

Русия. Съпътстващи прояви на фестивала са представянето на книгата на
Мая Вапцарова „Арена“
и изложба на художника
Георги Пампоров, както
и прожекция на филма за
пътешественика д-р Васил
Куртев – „Мечта отвъд
хоризонта“.
Димитър АПОСТОЛОВ

В Деня на детето – 1 юни

СЛЪНЧЕВИ ДЕЦА СЕ ЗАБАВЛЯВАХА
ДО НАСИТА В ГРАДСКИЯ ПАРК

ДЕЦА СПОРТУВАХА
ЗАЕДНО НА 1 ЮНИ

Трябва да се гордеем, че в Каварна имаме кътче, където може да се поклоним на Ботев и загиналите за свободата на България, каза кметът на общината.

Общоградско поклонение по повод 142 години
от гибелта на Христо Ботев се състоя пред паметника на поета-революционер в Каварна. Венци
на признателност и цветя
към великото дело на
Ботев и на загиналите за
национално освобож-

дение на България поднесоха представители
на общинската администрация, Общинския
съвет, Историческия музей, Народно читалище“
Съгласие-1890“, ученици,
граждани, политически
партии.
Следва на 2 стр.

Ученици със специални образователни потребности се срещнаха
в Каварна на спортния
празник „Заедно на първи юни“. За осемнадесета
поредна година домакин
на събитието бе Центърът за специална образователна подкрепа - град
Каварна, подкрепен от
община Каварна. Началото на спортния форум
бе дадено с изигането на
националния флаг под
звуците на българския
химн. Поздрав към всички гости и участници в
празника отправи кметът
на община Каварна, г-жа
Нина Ставрева, която
пожела на децата весел
празник, искрени забавления през тези дни на
игри, много емоции и
усмивки.

В спортната инициатива взеха участие ученици от Каварна, Плевен, Свиленград, Долни
Дъбник, с. Кривня, Нови
пазар, Нова Загора и
Добрич. От 1 до 3 юни
възпитаниците на Центъровете за специална
образователна подкрепа
се включиха в различни
спортни дисциплини
като футбол, народна
топка,бързи смели сръчни и боче. Спортните
игри се проведоха по
предварително обявена
програма. Всички спортисти оставиха отпечатък от своята длан на
специално подготвено
табло „Заедно на 1-ви
юни 2018”, като следа за
историята на спортния
празник.
Факел

На празника в Градския парк десетки малчугани имаха възможност да избират различни забавления според техния интерес.

По повод 1- юни- Международният ден на детето, община Каварна
и Арт- студио „Нарния”
организираха в градския
парк забавления под
наслов „Слънчеви деца”.
Под звуците на детски
песнички стотици очички и усмивки грейнаха от
радост и щастие. Алеите
на парка бяха изпълнени
с многоцветни балони,
сапунени мехурчета и

детски смях. На специално разположени кътове малчуганите имаха
възможност да избират
различни забавления
според техния интерес
- игри с препятствия, оцветяване на гипсови фигурки, рисунки на асфалт
с тебешир, танци, игри с
обръч, мини голф, стрелба по цел и други. Опашка от деца се извиваше
пред специално подгот-

вено табло за поставяне
на цветни, детски отпечатъци от длани. Участниците бяха изпълнени с
емоции и даваха всичко
от себе си, за да се представят добре и да изпълнят поставените задачи
в състезателните игри.
Отлично представилите
се участници получиха
от организаторите на
празника купи и медали.
Антоанета АНДОНОВА
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В БЮРОТО ПО ТРУДА ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО
СЕ КОНКУРИРАТ ПО ДВАМА БЕЗРАБОТНИ
В Дирекция „Бюро по
труда“ - Каварна за едно
работно място се конкурират средно по двама
безработни. Това сочат
обобщените данни за
безработицата към края
на април, предоставени
на Община Каварна.
Равнището на безработицата в общините
Каварна и Шабла, които
териториално се обслужват от Дирекцията в Каварна, е 7.95%, с 1.97%
по-малко от предходния
месец март. За Каварна
делът на регистрираните
безработни е 6.84%, за
Шабла – 11.07%.
Образователната
структура на регистрираните безработни в двете
общини с висше образование е 7%. Със средно
общо са 14%, със средно
специално - 43%, с основно и по-ниско образование – 36%. Безработните
жени съставляват 345,
като относителният им
дял е 56%, без промяна
спрямо месец март.

Съобщение до Анастасия Томова Петрова

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административно процесуалния
кодекс, във връзка с чл. 129, ал. (2) от Закона за устройството на територията,
съобщава на Анастасия Томова Петрова в качеството и на собственик на
наследнически имот УПИ XI в кв. 30 по регулационния план на с. Българево,
че със заповед на кмета на община Каварна № 204/16.04.2018 г. се одобрява
проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), засягащ
УПИ XI и УПИ XII в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община
Каварна, област Добрич.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 215, ал. (1) и ал. (4) от
Закона за устройството на територията пред Административен съд - гр.
Добрич, чрез община Каварна в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

КАВАРНА СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД
ПОДВИГА НА ХРИСТО БОТЕВ
Сезонната полска работа е шанс за безработните без професионална квалификация и по-ниско образование.

Във възрастова структура преобладават лицата на възраст над 55 години – 29%. Младежите
до 29 години съставляват
11% от всички регистрирани безработни.
Обезпокоително е,
че продължително безработните, които са с
регистрация над 1 годи-

на, са 22.4% от общия
брой. Тази цифра спрямо
месец март нараства с
4.19%.
През месец април на
първичния пазар на труда са започнали работа
189 лица, като 99% от тях
са се реализирали чрез
Дирекцията „Бюро по
труда“. Според бюлети-

на обявените свободни
работни места през април са 326. Най-много
продължават да се търсят кадри за туристическия сезон - готвачи,
бармани, сервитьори,
администратори на хотели и друг обслужващ
персонал.
Димитър АПОСТОЛОВ

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 29.06.2018г. от 15.00 часа в залата на Община Каварна
на втори етаж – стая № 209
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на терен на петно № 1(едно) по схема за разполагане на временни
преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, находящ се на ул. „Десета” с идентификатор № 72693.501.172
по КККР на с. Топола, граничещ с имот с идентификатор № 72693.501.308 с площ от 32,00кв.м.
(тридесет и два квадратни метра), за поставяне на преместваем обект - за извършване на търговска
дейност, който да отговаря на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията за разрешаване поставянето на
временни преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.
Срок на договора за наем 5 години от датата на сключване на договора.
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 32,00лв. без ДДС.
Тръжните документи се заплащат в касата на общината на ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа
на 26.06.2018год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет. 2.
Депозитна вноска в размер на 25,34лв. представляваща 10% от началната тръжна годишна наемна
цена, като петното предмет на търга да се отдава за сезонно ползване от 6 (шест) месеца през периода
01.05 до 31.10, а за останалите месеци следва да се плаща 10 % от пълния наем. Депозитната вноска
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 27.06.2018 год.
Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 28.06.2018г. 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 ”Местни данъци и такси”
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;
Справки на тел.: 0570/8-18-19

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 29.06.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна
на втори етаж – стая № 209
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на терен на петно № 94 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от
ЗУТ, находящ се на ул.“България“ в началото на градския парк, в поземлен имот с идентификатор № 35064.501.3082 по КККР на гр. Каварна (югозападната част на градски парк, срещу входа
на подлеза), с площ от 15,00кв.м., за поставяне на преместваем обект - павилион за извършване
на търговска дейност, който да отговаря на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията за разрешаване
поставянето на временни преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.
Срок на договора за наем 5 години от датата на сключване на договора.
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 30,00лв. без ДДС.
Тръжните документи се заплащат в касата на общината на ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа
на 26.06.2018год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет. 2.
Депозитна вноска в размер на 36,00лв. представляваща 10% от началната тръжна годишна наемна
цена. Депозитната вноска 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 27.06.2018 год.
Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 28.06.2018г. 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 ”Местни данъци и такси”
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;
Справки на тел.: 0570/8-18-19

Продължение от 1 стр.
Слово за подвига на
гениалния поет и революционер и героите,
дали живота си за България, произнесе кметът
на община Каварна Нина
Ставрева.
Ние трябва да се гордеем, че имаме своето кътче, тук, в Каварна, където
на този ден да отдадем
своята почит към Ботев
и всички загинали за свободата и независимостта
на България, каза кметът
на Общината.

Много са героичните
страници и в историята на Каварна, посочи
Нина Ставрева. По думите й много от тях са
белязани от непокорния български дух, от
жаждата за свобода и
справедливост, безпримерния героизъм и любовта към Отечеството.
От славните защитници
на Каварна от османските пълчища до стотиците каварненци, дали
своя живот по бойните
полета на Сръбско-бъл-

гарската, Междусъюзническата, Балканската,
Първата световна война.
Кметът на община Каварна призова: „Наш дълг
е да предадем Ботевите
завети на бъдните поколения за пример и
упование в моменти на
трудност и изпитания.
Нека и ние като него с
гордост и плам да обичаме Отечество си и с твърдост и последователност
да работим за неговото
добруване“.
Факел

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 29.06.2018г. от 14.30 часа в залата на Община Каварна
на втори етаж – стая № 209
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на терен на петно № 64 в град Каварна, ул.”Г.С. Раковски” в поземлен имот
- публична общинска собственост с идентификатор № 35064.501.9684 по КККР на гр. Каварна,
начин на трайно ползване по действащ ПУП – пешеходна зона (на тротоара от южната страна на
Читалище „Съгласие”) с площ 17кв.м, за поставяне на преместваем обект - павилион за извършване
на търговска дейност., който да отговаря на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията за разрешаване
поставянето на временни преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.
Срок на договора за наем 5 години от датата на сключване на договора.
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 34,00лв. без ДДС.
Тръжните документи се заплащат в касата на общината на ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа
на 26.06.2018год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет. 2.
Депозитна вноска в размер на 40,80лв. представляваща 10% от началната тръжна годишна наемна
цена, 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 27.06.2018 год.
Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 28.06.2018г. 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 ”Местни данъци и такси”
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;
Справки на тел.: 0570/8-18-19

О БЩИНА КАВАРНА
обявява на 29.06.2018г. от 14.00 часа
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две помещения
с обща площ от 90.00 кв.м (деветдесет квадратни метра), представляващо част от сграда
с идентификатор № 35064.501.1504.1 по КККР на град Каварна (бившия МУЦ - по схема),
находяща се в град Каварна, ул. „Стефан Караджа” № 35, за складова дейност.

Начална тръжна месечна наемна цена 90,00 лв. (без ДДС).
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа
на 26.06.2018 г., като цената на един комплект е 10.00 лв.
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна наемна цена, в размер
на 108,00лв. и се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 до 17.00 часа на
27.06.2018 г.
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 28.06.2018г. в деловодството на община
Каварна, ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го
приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.
4. Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
Справки на тел.: 0570/8-18-19

акценти

Вторник, 5 юни 2018 г. брой 19 (2127)

ПРОЕКТЪТ „ТВОЯТ ЧАС“ НА СУ „СТЕФАН КАРАДЖА“
ПРЕДСТАВЯ ИЗЛОЖБИ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ
Художествената галерия „Христо Градечлиев“
предостави една от залите си за заключителните
изложби на учениците
от СУ „Стефан Караджа“
по проекта „Твоят час“ на
Министерството на образованието и науката.
Пред публиката се представят творбите на девет
клуба по занимания и интереси от началния и горния курс на училището.
Впечатляват изработките
на клубовете „Дизайн“ с
ръководител Ваня Лефтерова, „Приложно изкуство“ с ръководител
Елена Русева, „Краезнание“ с ръководител
Мариана Граматикова.
Не по-малко интересни
са и работите на децата,
направени в часовете по
технологии и предприемачество с преподавател
Станка Дочева.
В словото си на откри- Художествената галерия предостави една от залите си за заключителните изването на изложбата, ложби по проекта „Твоят час“ на учениците от СУ „Ст. Краджа“.

което съвпадна с Международния ден на детето
– 1 юни, зам.-директорът
Елена Ташкова приветства малките таланти и
им пожела нови творчески постижения. Г-жа
Ташкова посочи, че по
проекта работят повече
от 250 ученици от СУ „Стефан Караджа“ в 10 клуба
за обучение по български
език и литература и по
математика и 9 клуба за
занимания по интереси.
Втора фаза на проекта
„Твоят част“ се изпълнява в почти всички училища в България. Проектът
предоставя безвъзмездна финансова помощ
за развитие на способностите на учениците и
повишаване на мотивацията им за учене чрез
дейности, развиващи
специфични знания и
умения, допълни Елена
Ташкова.
Факел

НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ ЗА ДЕЦА ОТКРАДНАХА КОЛА,
НЕПЪЛНОЛЕТЕН ОТ КАВАРНА ЗАБИХА СЕ ВЪРХУ ОГРАДА
Непълнолетен гражданин от Каварна, управлявал по улица „Хаджи
Димитър“ мотоциклет
без да притежава свидетелство за управление
на съответното моторно превозно средство,
е наказан с пробация.
Това съобщиха от Районната прокуратура.
Лицето К.Е.Д. се е признал за виновен в това,
че на 9 май 2018 г. е
управлявал мотоциклет

„Ямаха Маджестик“ в
едногодишен срок от
наказването му чрез
наказателно постановление. Каварненският
районен съд след споразумение между страните по делото заменя
наказанието „Лишаване
от свобода“ с наказание
„Пробация“ със следните мерки: „Задължителна регистрация по
настоящ адрес“ – гр. Каварна, ул. „Калиакра“ №

43 за срок от 8 месеца и
явяване и подписване
пред пробационен служител два пъти седмично. Втората мярка предвижда задължителни
срещи с пробационен
служител за срок от 8
месеца. Третата заменя
наказанието „Глоба“ с
наказанието „Обществено порицание“, което
да бъде изпълнено чрез
обявление в местния
вестник „Факел“.

Деца откраднаха в Каварна лека кола „Ауди“ и
връхлетяха върху оградата
на частен дом, съобщиха
от пресцентъра на областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал на
улица „Ал. Стамболийски“
около 02.00 часа. Полицията е издирила водача
на автомобила - 14-годишният И.К. от Каварна.
Заедно с него се е возил
13-годишният Д.Д., който
има криминално досие.

По-рано през деня автомобилът с благоевградска регистрация, който е
бил паркиран на улица
„Здравец“ в Каварна, е
бил откраднат. Само в
последните няколко дни
Д.Д. извършил още едно
престъпно деяние. Заедно с 14-годишната Х.Й.
откраднали от частен дом
в село Челопечене лични
документи, платежни инструменти и пари, информират от полицията.
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О БЩИНА КАВАРНА
обявява на 29.06.2018г. от 14.45 часа

публичен търг с явно
наддаван

за отдаване под наем на три
помещения и част от обслужващ
коридор с обща площ от 130.00кв.м,
представляващи част от сграда с
идентификатор № 35064.501.1504.1
по КККР на град Каварна (бившия
МУЦ - по схема), находяща се в
град Каварна, ул. „Стефан Караджа”
№ 35, за складова дейност.
Начална тръжна месечна наемна цена

130,00 лв. (без ДДС).

Тръжните документи се закупуват от касата
на общината на ул.”Добротица” № 26, до
17.00 часа на 26.06.2018 г., като цената на
един комплект е 10.00 лв.
Депозитна вноска, представляваща 10% от
началната тръжна годишна наемна цена, в
размер на 156,00лв. и се внася на касата на
Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 до
17.00 часа на 27.06.2018 г.
Срока за подаване на заявленията е до 17.00
часа на 28.06.2018г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до
16.00 ч.
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с
условията на търга, извършил е оглед на
обекта и го приема във вида съществуващ
към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.
4. Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община
Каварна и общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че
участникът няма не погасени задължения
към държавата.
6. Нотариално заверено пълномощно, в
случай че кандидатът се представлява от
пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19

Програма на XXI Национален фестивал на любителските
театри с международно участие „Каварна 2018”
3 юни

11:00ч. гр. Варна – Театрална формация”Феникс” при Сдружение
„Феникс-2009” – „Милионерът” от
Йордан Йовков, режисьор и сценограф Свилен Стоянов
17:00ч. гр.Елена – Народно читалище „Просвета-Разпоповци-1881”
– „Нежелани гости”, режисьор Милен Иванов, сценограф Христомир
Христов
19:00ч.Официално откриване на
XXI Национален фестивал на любителските театри с международно
участие ”Каварна 2018”
19:30ч.- гр. Долна Оряховица –
Театрален състав при НЧ”Христо
Козлев-1883” – „Свекърва” от Антон
Страшимиров, режисьор Стефка Петрова, сценография Стефка Петрова
и В.Стойчев

4 юни
11:00ч. гр. Генерал Тошево- Театрален колектив „Георги Шивачев” при
НЧ”Светлина-1941” – „За снахите и
свекървите” от Красимир Демиров,

режисьор Красимир Демиров
17:00ч. гр.Ракитово – Театрален
колектив”Нишан” при ОНЧ”Будилник-1898” – „Когато жена ти…” от
Джони Мортимър и Браян Кук, режисьор и сценограф Николай Станчев
19:30 гр. Гълъбово – Общински театър при ДК”Енергетик” – „То беше
чучулига, Жулиета” от Ефраим Кишон, режисьор и сценограф Петър
Тосков

6 юни

Карагьозов
17:00ч. гр.Подолск, Русия - Театър
– студио „Артел” при Дом на културата – спектакъл по приказката на
Пушкин „Жених”, режисьор Олга
Огонкова
19:30ч. гр.Нови пазар – Театрална
трупа „Мелпоарт” при НЧ”Христо
Ботев-1872” – „Жена ни е…” от Миро
Гавран, режисьор и сценограф Злати
Златев

11:00ч. гр.Белене – Театрално студио „КласА” при СУ”Димчо Дебелянов” – „Сън в лятна нощ” от У.Шекспир, режисьор Митко Франчешков,
сценограф Веска Кръстева
17:00ч. гр.Троян– Общински театрален състав при НЧ”Наука-1870”
– „Джаксанът на жена ми”от Артър
Нюфийлд, режисьор Васил Василев, сценограф Кремена Пазванска
19:30ч. гр.Козлодуй – Театрален
5 юни
8 юни
състав при „Дом на Енергетика „АЕЦ
Козлодуй”
ЕАД
–
„Буре
барут”
от
14:00ч. гр.Левски – НЧ”Георги Пар11:00ч. гр.София – Младежки театър
цалев-1901” – „Българи от старо Деян Дуковски, режисьор и сценог- „Драмеди” при НЧ”Н.Хайтов-1936”
време” от Любен Каравелов, режи- раф Богдан Петканин
– „Очите на хората”, режисьор и
сьор и сценограф Веселин Плачков
сценограф Цвета Балийска
17:00ч. гр.Горна Оряховица –
14:00ч. гр.Русе – Студентски те7 юни
Драматичен театър при НЧ”Наатър „Пирон” при Русенски унипредък-1869” – „Големанов” от 11:00ч. гр.Свищов – Студентски теа- верситет”Ангел Кънчев” – „Кради
Ст.Л.Костов, режисьор Кирил Анге- тър в СА”Д.А.Ценов” – „Лов на плъхо- по-малко”от Дарио Фо, режисьор и
лов, сценограф Лидия Къркеланова ве” от Петер Турини, режисьор Сашо сценограф Венцислав Петков
19:00ч. гр. Алфатар – Театрален със- Петков, сценограф Добрин Тодоров 17:00ч. гр.Севлиево- Младежки
тав при НЧ”Йордан Йовков – 1894” 14:00ч. гр.Бургас – „Талантино” при театрален състав „Развитие” при
– „Юнаци с умни калпаци” от Никола НЧ”Христо Ботев – 1928” – „Забраве- НЧ”Развитие-1870” – „Най-чудното
Русев, режисьор и сценограф Петър на от небето” по Екатерина Томова, чудо” от Стефан Цанев, режисьор и
режисьор и сценограф Станимир сценограф Никола Узунов
Чапкънов

19:00ч. гр. Поморие – Читалищен
театър „Просвета” при НЧ”Просвета
1888” – „Няма да платим!Няма да
платим!” от Дарио Фо, режисьор
Румен Велев

9 юни
11:00ч. гр.Лясковец – Младежки
театрален състав „Мелпомена”
при НЧ”Напредък-1870” – „Малка
любовна драма” от Дянко Мадемов,
режисьор Даниела Райкова, сценография Даниела Райкова
14:00ч. гр.Тараклия, Република
Молдова- Театър „Смешен петък”
при НЧ”Майор Олимпий Панов”
– „Посоки” от Георги Балабанов,
режисьор Валентин Дмитриев, сценограф Михаил Попов
18:00ч. гр.Каварна- ЧТ „Проф. Гочо
Гочев”-„Само за мъже” от Дарио Фо,
режисьор Злати Златев
19:30ч. Церемония по награждаване и закриване на XXI Национален
фестивал на любителските театри
с международно участие ,,Каварна
2018”
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СПРАВОЧНИК

Ерсин Мустафов – вокал и басист на JERAMY? пред „Факел“

БЪРЗА ПОМОЩ

■■Тел. 150, 8-30-05.
АПТЕКИ
■■Аптека “ЛАЛЕВА”,
УЛ. “Г. Кирков” N 5 А, тел.
8-51-17. Почивен ден- неделя

■■ЕТ “ВЕТ - САНОС”, Ветеринарна аптека, д-р Софка
Стоянова; гр. Каварна, ул. “Д.
Христов” N 8, дом. тел. 8-23-65,
GSM 0887/307 343 - по всяко
време.

■■ЕТ “ЙОАННА БАБА-

ДАЛИЕВА” – Агроаптека, гр.
Каварна, ул. “Добротица” 81,
тел. 0570/8-54-57, 0888/410
075.
Лекарски кабинет

■■Д-Р ИВАНОВ – СПЕ-

ЦИАЛИСТ-НЕВРОЛОГ,
преглежда всеки работен
ден, сутрин от 9 до 12 ч.,
след обяд от 14 до 17
ч., в сградата на “Еврофутбол”; преглежда с
направление по Здравна
каса и осъществява посещение по домовете, тел.
0886/555 069.
СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ

■■Д-р Вера КАРЕЛИНА

работи със Здравната каса,
приема всеки ден в 5-етажен блок “Витоша” от 9 до
12 и от 15 до 18 ч., тел. 8-3205, GSM 0898/801 605. Д-р
Веселина Захариева,
стоматолог-специалист; д-р
Николай Захариев – стоматолог. От понеделник до
петък – от 8.00 – 12.00 ч. и от
14.00 – 17.00 ч. Зъбни снимки,
здравна каса. Телефони: 8 –
55 – 93; 0888 89 93 93; 0889
364 964

■■Д-р ПЛЕШКОВА - ра-

боти със Здравната каса
- работно време: понеделник,
сряда, петък - от 8.30 до 13 ч.;
вторник и четвъртък - от 14 до
18 ч. Тел. за справки: 8-23-20.

■■Д-р Лилия АТАНАСО-

ВА, стома-толог, приема от
8.30 до 12 ч. в болницата, ет. I,
кабинет 15, дом. тел. 8-54-07.,
работи със здравната каса
GSM 0887/11 78 87

■■Зъболекарски кабинет – Д-Р НИ- КОЛАЙ РАШКОВ. Намира се на общинския
пазар. Работи по договор със
ЗК и здравно неосигурени
лица. Работно време: всеки
делничен ден от 8.30 до 12.00
ч. След обяд: от 14.30 до 18.00
ч. Събота: от 8.30 до 12.00 ч.
За спешни случаи – по всяко
време. Сл. тел. 8-48-94, моб.
0889/920 854.
БЕНЗИНО СТАНЦИИ

■■Б е н з и н о с т а н ц и я

“АДМИРАЛ”, ул. България,
работи денонощно.
■■БУЛТРЕЙД” - горива,
масла - на едро и дребно.
Работно време денонощно.
Тел. 8-61-70.

■■Б РАТ Я Т О Н Ч Е В И ”
ООД, ул. “България” 71, работи денонощно, тел. 8-53-00.

В КАВАРНА ИДВАМЕ С ИЗЦЯЛО АВТОРСКИ КОНЦЕРТ
Групата е създадена в Каварна от Ерсин Мустафов и Ташо Колев.
Първият сингъл на JERAMY? е песента „Runaway“, чието видео е публикувано в началото на 2014 г. Следва турне в няколко града, както и
изява с група П.И.Ф. в Лондон през есента на 2014 г. JERAMY? нашумява
със сингъла си „Fake fruits“, чийто клип е излъчван в балканската версия на
MTV през 2015 г. С тази песен групата участва в международния конкурс
„International Songwriting Competition“ и спечелва първо място. Песни на
Jeramy? са включени в саундтрака на български филмови продукции: “I
Want To Be Like You, “Докато Ая спеше” и „Привличане“. През февруари
2016 г. Куин канят JERAMY? да подгряват концертите им в България,
Полша и Румъния. Дебютният им едноименен албум излиза през 2016
г. На 26 май 2016 г. групата представя първия си албум с концерт в софийския клуб „Терминал 1“. През април групата представя във Военния
клуб в София своя втори албум, който също носи името JERAMY?

Здравейте, Ерсин, и
честито първо място в
седмичната класацията
Тор 20 на БНР за българска поп и рок музика.
Как приемате оценката
на публиката?
Като композитор и
член на група с достатъчно песни и два албума зад гърба си, която
композира и за други
изпълнители, смятаме че е много хубаво,
че националната ни
медия направи такава класация. Заедно с
други композитори и
най-актуалните изпълнители у нас ние бяхме
на стартирането на ТОП
20. Радваме се, че БНР
показват желание за
промяна, за развитие в
нова посока. В радиото
са започнали работа
много млади хора, които
разбират какво правят и
имат огромно желание
да го направят. Самият
факт, че всичко това се
случва, ни ласкае, независимо на кое място се
намираме в класацията. Ние просто искаме
да имаме нова и нова
музика, която може да
участва в тази класация
и това е страхотно. Това,
че застанахме на първо
място, естествено е голям комплимент за нас,
защото е очевидно, че
сме си свършили добре

работата.
Освен гласовете на
феновете чрез социалната мрежа получавате ли други мнения и
отзиви за сингъла „Go
or fall”? Как смятате,
стигна ли посланието
на парчето до публиката ви?

са адекватни на музиката, която слушаме. Ние
се влияем от групи от
САЩ и Великобритания
и тези млади хора от
България знаят за тези
изпълнители и могат да
усетят влиянието върху
нас. Усещам, че публика
ни предпочита не само

банда JERAMY? И защо
с въпросителна накрая?
Всяка година през лятото ние се връщаме за
месец, месец и половина в Каварна, съжаляваме, че не може да
си бъдем за повече в
родния град. Специално
на мен ми липсва всеки
един ден. Със сигурност
този град и енергията,
която носи, е дала началото на идеята за нашата
група. Равна Добруджа
ме вдъхновява и със сигурност ми е повлияла за
избора ми на професия.
Автор и съавтор съм във
всички песни на групата
и всички те са повлияни
от моя роден край като
емоция. Хората, които
слушат нашата музика,
казват: „Има нещо ши-

Разбира се, събираме
мнения от най-различни
хора, които ни пишат
на фейсбук страницата
на „Съобщения“, дори
в коментари и съобщения в You Tube, че
много харесват песента.
Радваме се, че нашата
публика започва да се
изчиства откъм стилови
предпочитания. Вече
имаме фенове, които

заради високо ниво на
музиката и видеоклиповете ни, а за това, че
вече може да говорим
за конкретен стил, който хората разпознават
в нас.
Да се върнем малко
по-назад, знаем, че започнахте като каварненска група, какво място
заема Каварна в творчеството на днешната

роко, голямо в музиката,
откъде е това?“ Казвам
им: „Елате ми на гости в
Каварна и ще разберете“. Първите варианти
на песните от вторият
ни албум са работени
в Каварна, там, където
стартира нашата кариера, и това е сцената
на читалището. Когато
бяхме малки, тя беше
супер респектираща,

защото беше най-голямата, която бяхме
виждали и за нас беше
нещо недостижимо. В
интерес на истината това
и до ден днешен не се
е променило. Може би
не знаете, че сцената на
читалището в Каварна
е една от най-хубавите
в България. По-добра
е от залите във Велико
Търново, наравно е със
залите в Пловдив, Русе,
част от залите в София.
Тя е акустично издържана, визуално е супер
красива, да не говорим,
че има една от най-големите сцени. Групата наистина има много общо
с Каварна и особено с
втория ни албум, защото
там записахме демо версиите и чрез вестника
искаме да благодарим
на общината за това, че
ни оказаха съдействие,
за да можем да си свършим работата, която
бяхме запланували. Решението ни за въпросителната беше чисто
технологично, защото
измислихме името на
групата вече в ерата на
интернет и знаехме, че
ако хората искат да ни
намерят лесно, ще трябва да имаме някакъв отличителен знак. Jeramy
е доста разпространено
име в западния свят и
затова решихме в края
му да поставим една
въпросителна, която да
бъде онзи въпрос, който
получаваме и в почти
всяко едно интервю.
Когато свирим в Западна
Европа, хората ни питат
интонационно правилно
ли трябва да го изговаряме?
Каква е вашата музика? Къде бихте я поставили като стил и тенденция сред останалите
рок състави у нас и зад

граница?
Специално аз не обичам да поставям етикети
на музиката, освен ако
не е минало достатъчно
време, да са се изказали
достатъчно музикални
критици по въпроса и
стилът да е получил своето название. Ние свирим
модерен рокендрол, в
чужбина има много групи, които приличат по
стил и звучене на нашата музика, по-скоро
ние приличаме на тях,
защото Великобритания
и Щатите са местата,
където е родена тази музика, тя е най-актуалната
и слушана музика. Ние
сме повлияни именно от
тези групи. Радвам се, че
в България има все повече изпълнители, които
успяват да получат сцена,
възможност за изява и
публиката да ги види.
Малко хора знаят колко
талантливи музиканти и
изпълнители има у нас в
последно време. Който
си мисли, че в България
има само певци, се лъже.
Това погрешно мнение
се разпространи напоследък с нашумяването
на музикалните формати
по телевизията. Не съм
съгласен с това мнение,
въпреки че участвах в
журито на такъв конкурс.
Но той беше за групи!
В България има много
групи, които не просто
пеят музиката на други
изпълнители, а правят
своя, авторска музика, и
се опитват да я поставят
на сцена. Обаче много
трудно получават възможност. Един артист е
артист тогава, когато има
собствено творчество, а
не когато копира чуждо.
Края в следващия
брой
Интервю на:
Димитър Апостолов

КРАЙ МОРЕТО СТАРТИРА ПЛУВНО ЛЯТО - 2018 КАЛИАКРА ГУБИ В
От 4 до 22 юни стартира записване за Плувно
лято 2018 за ученици I
до IV клас.
Разпределеното е в
четири смени по 25 деца,
които ще придобият и
затвърдят своите първоначални умения по
плуване.
Смените са разпределени по следния начин:
I смяна от 2 до 13 юли
II смяна от 16 до 27 юли
III смяна от 30 юли до 10
август
IV смяна от 13 до 24
август
Учебната дейност
„Плувно лято“ е под
ръководството на инструктор, медицинско
лице и ръководители
на групи. Заниманията
ще се провеждат от

ОБЩИНСКИ
СЕДМИЧЕН
ВЕСТНИК

ПОСЛЕДНИЯ КРЪГ

„Калиакра“ загуби с 1:0 от
„Светкавица“ – Търговище в
последния кръг на първенството на Североизточна
„В“ АФГ. Момчетата играха
по-добре през първото полувреме, когато удариха
греда, имаха 4-5 чисти положения, но нямаха шанс,
каза за „Факел“ треньорът
Красен Петков след срещата. През втората част на
играта гостите се прибират в
своята половина и почти не
успяват да противодействат
на отбора на домакините.
„Светкавица“ имаше всичко
След дни край морето стартира Плувно лято - 2018 за ученици от първи до четвърти клас.
9,30 до 11,30 часа на на двигателни нави- колективната дейност. и младежки дейности“ на всичко две по сериозни
положения, едно от което
централния плаж в Ка- ци и умения на ново- Плуването също така към Община Каварна, на реализира и победи, каза
варна. Първоначалното обучените участници в спомага за правилното адрес ул. “Добротица“ още наставникът на „Калиобучение и подготовка- групите. Чрез плуване развитие на костната и №27.
акра“. От утре състезателите
та по плуване на деца децата ще придобият дихателната система.
са във ваканция до началото
е с цел укрепване на концентрация, дисциЗаписването за Плувно
За повече инфорна юли, когато ще се мисли
здравословното със- плина, хигиенни нави- лято - 2018 се извършва мация на телефонен и за нова селекция.

тояние и изграждане ци, радост, емоции от на място, в отдел “Спорт
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