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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

Съветниците на Кава-
рна възложиха на Об-
щината да разработи 
Интегриран план за упра-
вление на защитените 
зони, чрез който да се 
овъзмездят собствени-
ците на имоти в Натура 

2000.  Решението беше 
взето по настояване на 
инициативния комитет 
„За Туризма на Кали-
акра“, но беше предше-
ствано от бурни дебати.

Планът е възложен за 
разработване на Инсти-
тута по биоразнообразие 
и екосистемни изслед-
вания от Министерство-
то на околната среда и 

водите, но през 2017 г. 
беше спрян, заради ма-
сови протести. В края на 
този февруари ОбС Кава-
рна решава процедурите 
да бъдат завършени, 
но през май получават 
отговор от еко минис-

терството, че договорът 
е прекратен. Остава ва-
риантът Общината сама 
да възложи поръчката на 
експерти.

„Има 2501 засегнати 
собственици не на обик-
новени земи в степите, 
на урбанизирани имоти 
– знаете, на селищно 
образувание Божурец, 
на Калиакра. В този план 

наблягаме единствено и 
само на изкупуване на 
тези имоти”, заяви Сте-
лиан Томов, председател 
на ИК „За Туризма на 
Калиакра“.

Българското законода-
телство позволява подо-
бен план да се разработи 
и от неправителствени 
организации (НПО), за-
това от инициативния 
комитет са потърсили за 
съдействие Асоциацията 
на парковете в България. 

„За нас е важно да има 
планове за управление, 
да се извършват дейст-

вия, да има общи устрой-
ствени планове (ОУП) 
– знаете, че промените 
в Закона за устройство 
на Черноморското край-
брежие и Закона за ус-
тройство на територията, 
които изискват ОУП са 
по наше настояване с 
цел само да се облекчи 
инвестиционната проце-
дура на собствениците, 
каза Тома Белев от Асо-
циацията.

В докладната си предсе-
дателят на ОбС Красимир 
Кръстев беше посочил

Следва на 2 стр.

Ансамбъл „Ритмите 
на века“ от руския град 
Санкт Петербург взе учас-
тие в Дните на славян-
ската култура, на 25 юни, 
в Каварна. На централ-
ния площад в морския 
град танцуваха децата от 
младша възраст – 7-8 го-
дини и от средната група 
на състава – 8-10-годиш-
ни момичета и момчета.

„В този забележителен 
град сме за първи път, 
но в България идваме от 
много години и практи-
чески през последните 
10 години сме посети-
ли цялото крайбрежие. 
Днес на фестивала на 
славянската култура ще 

представим руски народ-
ни танци, вкл. и най-по-
пулярният – „Калинка”, 
заяви за в. Факел Алисия 
Купцова, ръководител на 
Образцов танцов състав 

„Ритмите на века”.
Купцова споделя още, 

че децата от състава се 
подготвят много задъл-
бочено за своите кон-
церти, изучават древната 
култура и руски фолклор, 
а за всяко представление 
се шият специални кос-
тюми. Тя е впечатлена 
от топлото посрещане 
на българската публика: 
„Въобще България е мно-
го гостоприемна страна 
и руските артисти са по-
срещани много горещо, 
защото все пак ние сме 
си близки, като култура и 
ни свързват много неща. 

Следва на 2 стр.

Питане относно работ-
ния режим през летния 
период на Детска гра-
дина „Здравец” отправи 
д-р Евгени Чобанов на 
последното проведено 
заседание на местния 
парламент. Поводът е, че 
през времето от 19 август 
до 15 септември, детската 
градина ще бъде затворе-
на, поради извършването 
на ремонтни дейности. 

„От сега ни подготвят и ни 
казват, намерете си баби, 
намерете си кой да гледа 
децата. На въпроса на 
родителите и моя, поради 
защо се налага това нещо, 
директорката казва, има 
предписание на РЗИ и 
според това предписание, 
ние трябва да извършим 
ремонти. Вторият мотив 
е, че има много отпуски, 
които трябва да бъдат 

изчистени. След като една 
градина е целогодишна 
обаче, тя  не се затваря 
по принцип. Тя обслужва 
хората в тази община, 
които работят и искат да 
работят. Не може всеки 
да си осигури баба и все-
ки да е задължен по този 
начин да си гледа децата 
в най-натовареното време 
за работа, вкл. и на пенси-
онерите”, коментира д-р 

Чобанов. Той попита пред-
писанието на РЗИ съдър-
жа ли изрично изискване 
да се затвори градината, 
защото в противен случай, 
това е нейно решение, 
което означава въпрос на 
организация. 

Директорът на Регио-
налната здравна инспек-
ция д-р Светла Ангелова 
заяви за в. Факел, че нито 
една детска градина в об-

ласт Добрич не е затваря-
на: „Нашите предписания 
са само за установени 
несъответствия с изисква-
нията на санитарния кон-
трол, но не сме издавали 
заповед за спиране на 
дейността.” Тя поясни, че в 
останалите общини, къде-
то се извършват ремонти, 
детските заведения се за-
тварят поетапно и работят 
със сборни групи.

АНСАМБЪЛ „РИТМИТЕ НА ВЕКА“ ЗАКРИ КОНЦЕРТНАТА 
ЧАСТ НА ДНИТЕ НА СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРА

ОБЩИНА КАВАРНА ПРОДЪЛЖАВА ДА 
ТЪРСИ ВАРИАНТИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
НА ХИЛЯДИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЯ

РОДИТЕЛИ НЕДОВОЛСТВАТ ОТ ЗАТВАРЯНЕТО НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ ЛЯТОТО

Д-Р ТАСКОВ: ДЪРЖАВАТА Е ОСТАВИЛА ОБЩИНСКИТЕ 
БОЛНИЦИ НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА

Общинската 
болница в Каварна 

е изправена пред 
редица пробле-

ми, както всички 
останали малки 

лечебни заведения

Производство на пластмасова 
и алуминиева дограма – 

българска и немска.
Телефони за връзка: 

0899865173, 0899866844

ЕТПДЖ „Тодор Тодоров“

 Следва на 3 стр.
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ОБЩИНА КАВАРНА ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЪРСИ ВАРИАНТИ 
ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ХИЛЯДИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЯ
Продължение от 1 стр.
възлагане именно на 
Асоциацията на парко-
вете да довърши пла-
на. Предложението на 
Кръстев срещна яростен 
отпор от останалите еко 
организации, а кметът на 
община Каварна, Нина 
Ставрева, поясни:

„Община Каварна не 
би могла да се яви въз-

ложител на договор по 
вече прекратен такъв. 
Въпреки това, при на-
личие на официална 
правна трактовка на 
тази ситуация, ние  сме 
на разположение за 
обсъждане на възмож-
ности.”

Еколозите виждат из-

ход от ситуацията един-
ствено в промените в 

Закона за биоразноо-
бразието, които събират 
прах в Министерски 

съвет. Те предвиждат 
локално управление 
на защитените зони от 
териториални бордове 
и регионалните инспек-
ции по околната среда и 
водите (РИОСВ) с пряко 
допитване до хората.

Председателят на На-
ционалната асоциация 
„Българско Черномо-
рие” Димитър Кана-
риев, счита че „с ле-
гитимността по закон, 
която вече ще имат РИ-
ОСВ и тези регионални 
бордове, да се поиска 

финансиране от Минис-
терството на финанси-
те, тези пари да бъдат 

предвидени, за да може 
да има навременни и 
справедливи компен-
сации.”

След двучасови деба-
ти, съветниците се обе-
диниха около идеята 
на колегата си Веселин 
Влаев, МОСВ да възло-
жи на Община Каварна 
изработването на Инте-
грирания план, като й 
преотстъпи авторските 
права на досегашните 
разработки и спомогне 
за привличане на спе-
циалисти.

Продължение от 1 стр.
Надяваме се, че наши-

те приятелски взаимо-
отношения ще останат 
толкова силни завинаги.”

С разнообразие от пъс-
три костюми и ритмич-
ни стъпки те завладяха 
каварненската публика. 
В концерта със своите 
песни се включиха и 
домакините от вокална 
академия „Каварна“ и 
фолклорна формация 
„Шарено коланче“.

Кметът на община Ка-
варна Нина Ставрева 
поздрави ансамбъла и 

връчи грамоти за участие 
във фестивала на негови-
те ръководители.

По-рано през деня 
танцьорите на ансам-
бъл „Ритмите на века“ 
имаха възможност да 

посетят Етнографската 
къща и нос Калиакра, 
и да научат повече за 
тяхната история, с която 
ги запозна директорът 
на Историческия музей 
Пенко Георгиев.

АНСАМБЪЛ „РИТМИТЕ НА ВЕКА“ ЗАКРИ КОНЦЕРТНАТА ЧАСТ...

Общинската админи-
страция на Каварна за-
почна подмяна на пътни-
те знаци. Възстановени са 
вече табелите по пътя за 
нос Калиакра, местността 
Иканталъка, курортната 
зона на Каварна и по 
улиците, които водят към 
хотелите по крайбрежи-
ето. „Започнахме от там 
заради големия туристи-
чески поток и защото там 
най-често има някакви 
проблеми със знаците. 
В последните 2 години 
се оказа, че голяма част 
от знаковото стопанство 
в града се унищожава. В 
кв. „Хаджи Димитър” над 
17 знака са липсващи и в 
момента се възстановя-
ват”, съобщи началникът 
на отдел „Обществен ред 
и контрол”, инж. Галя 
Великова. 

73 пътни  знаци са под-
менени миналата годи-
на. През тази година са 
поръчани 75 нови. „Про-
блемът е основно в това, 

че нашите съграждани 
не опазват общинската 
собственост – същото се 
наблюдава и с пейките, 
новите кошчета и лампи-
те”, коментира проблема 
Великова.  

Община Каварна изця-
ло се ръководи от генера-
лен план за организация 
на движението в града. 
Изработен е в синхрон 
със Закона за движение 
по  пътищата и поднор-
мативните му актове от 
лицензиран специалист 

по безопасност на дви-
жението. Съгласуван е с 
Областната дирекция на 
МВР, сектор „Пътна по-
лиция” и е влизъл в сила, 
след като Общинският 
съвет го приема през 
2005 година. „Гражданите 
много често отправят към 
нас сигнали, питания и ис-
кания за пътни знаци. Ние 
изпълняваме изготвения 
план и сме длъжни да 

поддържаме маркиров-
ката в добро състояние. 
Нашата задача е там, къ-
дето има липсващи знаци 
по една или друга причи-
на, да бъдат подменени”, 
уточни началникът.  

Неотдавна произшест-
вие се случи на кръстови-
щето на улиците „Шипка” 
и „Еранос”. Справка в 
плана показва, че това 
кръстовище не е регу-

лирано с пътни знаци и 
важи правилото за пре-
димство на  дясностоящ-
ия. По приетия план, така 
са регулирани  кръстови-
щата и по съседните ули-
ци. „Приемаме всякакви 
предложения от гражда-
ни, защото те в много от 
случаите са ни полезни, 
на телефона на дежур-
ния в общината: 0570 8 
20 76, и своевременно 
реагираме”, съобщи още 
инж. Великова. За да се 
направи актуализация 
на плана обаче, трябва 
да има промяна в път-

но–транспортната обста-
новка, т.е. увеличение на 
транспортния и пешеход-
ния поток или нараства-
не на произшествията. 
Последното нещо, което 
е направено по молба 

на граждани и след ре-
шение на Общинския 
съвет, са повдигнатите 
пешеходни пътеки. През 
годините, планът има 
една разработка, коя-
то е правена конкретно 
за централната градска 
част, обхващаща кръс-
товището на улиците 

„България”, „Добротица” 
и  „Георги Кирков”. Тя е 
дала основание да бъде 
монтирана светофарната 
уредба. 

Два пъти годишно се 
извършва проверка на 
вертикалната и хоризон-
талната маркировка - 
преди активния летен 
сезон през март и през 
септември, преди учеб-
ната година. От минала-
та година по улицата за 
морска база са поставени 
знаци в двете посоки, 
че паркирането е забра-
нено.

ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ В КАВАРНА МАСОВО СТАВАТ ЖЕРТВА НА ВАНДАЛИЗЪМ

инж. Галя Великова

Нерегулираното кръстовище на улиците „Шипка” и 
„Еранос”

Обявление за издадена
ЗАПОВЕД 

№ 473/26.06.2019 Г.
Община Каварна на ос-
нование чл. 124б, ал. (2) 
от Закона за устройство-
то на територията обявя-
ва, че е издадена  Запо-
вед № 473/26.06.2019 г. 
на кмета на община Ка-
варна, с която се разре-
шава изработването на 
проект за подробен ус-
тройствен план – план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) 
за УПИ XVIII-167 , кв.9, 
по регулационния план 
на с. Божурец, община 
Каварна, представляващ  
имот с идентификатор 
05009.501.197, по КККР 
на с. Божурец , община 
Каварна, област Добрич.

Обявление за издадена
ЗАПОВЕД № 475/26.06.2019 Г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от 
Закона за устройството на територията обявява, че 
е издадена  Заповед № 475/26.06.2019 г. на кмета на 
община Каварна, с която се разрешава изработване-
то на проект за подробен устройствен план – план 
за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 03318.501.183 , кв. 
30 по КККР на с. Белгун, община Каварна,  област 
Добрич.

Обявление за издадена
ЗАПОВЕД № 488/27.06.2019 Г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от 
Закона за устройството на територията обявява, че 
е издадена  Заповед № 488/27.06.2019 г. на кмета 
на община Каварна, с която се разрешава изработ-
ването на проект за подробен устройствен план – 
план за  застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 32768.2.16 
по КККР  на с. Иречек, община Каварна,  област 
Добрич.

Обявление за издадена
ЗАПОВЕД № 476/27.06.2019 Г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от 
Закона за устройството на територията обявява, че 
е издадена  Заповед № 476/27.06.2019 г. на кмета на 
община Каварна, с която се разрешава изработването 
на проект за подробен устройствен план – план за 
регулация (ПУП-ПР) за УПИ XII, УПИ XIV и УПИ 
XXIII , кв. 6 по регулационния план  на с. Божурец, 
община Каварна,  област Добрич.

Обявление за издадена
ЗАПОВЕД № 477/27.06.2019 Г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от 
Закона за устройството на територията обявява, че 
е издадена  Заповед № 477/27.06.2019 г. на кмета на 
община Каварна, с която се разрешава изработването 
на проект за подробен устройствен план – план за ре-
гулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I - 53, УПИ 
II -51,75 и УПИ XV-52, кв. 13 по регулационния план  
на с. Камен бряг, община Каварна,  област Добрич.

След бурни дебати, 
местният парламент със 
7 гласа „против”, 3 „въз-
държал се” и 1 глас „за”, 
отказа да даде общинско 
място в морска зона за 
платен паркинг. Внесе-
ната от кмета на Кава-
рна докладна беше по 
предложение на местен 
инвеститор, който е зая-
вил че иска да участва в 
търг за отдаване под наем 
на публична общинска 
собственост в курорт-

ната зона. Обособените 
терени за паркинг в мор-
ска зона са два, с обща 
площ малко над 1300 
кв. м., с начална тръж-
на цена от 689 лв. без 
ДДС. В инвестиционното 
предложение е изразено 
намерение за изгражда-
не на паркинг с 24-часо-
во видео наблюдение, 
осигуряване на ред и 
сигурност. ”Единственият 
компетентен орган, който 
може да вземе решение 

по отношение разпореж-
дане с публична общин-
ска собственост е Об-
щински съвет - Каварна. 
Еднолично не мога да 
взема решение, да лиша 
някой от реализиране 
на инвестиционни наме-
рения”, каза на сесията, 
кметът Нина Ставрева. 
След взетото решение от 
местния парламент, пар-
кирането в морска зона 
за жителите и гостите на 
града остава безплатно. 

съвет. Те предвиждат 
локално управление 
на защитените зони от 
териториални бордове 
и регионалните инспек-
ции по околната среда и 
водите (РИОСВ) с пряко 
допитване до хората.

ционалната асоциация 
„Българско Черномо-
рие” Димитър Кана-
риев, счита че „с ле-
гитимността по закон, 
която вече ще имат РИ-
ОСВ и тези регионални 
бордове, да се поиска 

БЕЗ ПЛАТЕН ПАРКИНГ В МОРСКА ЗОНА

съвет. Те предвиждат съвет. Те предвиждат 



3Сряда, 3 юли 2019 г. брой 26 (2181)АКЦЕНТИ

Д-Р ТАСКОВ: ДЪРЖАВАТА Е ОСТАВИЛА ОБЩИНСКИТЕ 
БОЛНИЦИ НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА
Продължение от 1 стр.

„Общинската болница 
в Каварна работи при 
нормален режим, об-
служваме си пациентите 
и се стараем да им пома-
гаме за подобряването 
на тяхното състояние. 
Естествено като във всяка 
общинска болница, осо-
бено в отдалечен район, 
си имаме своите пробле-
ми, но работим с норма-
лен ход.“  Това мнение 
изрази директорът на 
общинската болница в 
Каварна д-р Десислав 
Тасков, с когото се свър-
захме по повод искането 
на част от общинските 
съветници в Каварна да 
бъде свикано извънред-
но заседание, на което 
да бъде обсъдено със-
тоянието на лечебното 
заведение.

По думите на дирек-
тора на лечебното за-
ведение, поредицата от 
промени в сектор здра-
веопазване са довели 
всяка една общинска 
болница в България да 
бъде поставена в риско-
ва ситуация от затваряне. 
И това няма нищо общо 
с отношението на даде-
ната община към нея. 
„Проблемите на болни-

цата в Каварна не са нито 
от вчера, нито от днес 
и те не могат да бъдат 
решени на местно ниво, 
необходима е държавна 
стратегия в тази посока“, 
смята д-р Тасков.

Той допълни, че един 
от основните проблеми 
в здравното заведение 
в Каварна е липсата на 
кадри и пенсионната 
възраст на голяма част от 
медицинския персонал. 
Освен това, по думите 
му, откакто болниците 
са превърнати в търгов-
ски дружества, те трябва 
да се стремят да бъдат 
конкурентоспособни и 
да привличат колкото се 
може повече пациенти. 
„Това означава инвести-
ции в по-добра апарату-
ра, по-добри условия за 
работа и за настаняване 
на хората. Най-големият 
проблем за дългосрочно-
то съществуване на об-
щинските лечебни заве-
дения е техният търгов-
ски статут“, категоричен 
е д-р Тасков. Според него 
в сегашната ситуация 
общинските болници ре-
ално нямат собственик – 

техен принципал се води 
общината, но реално тя 
не може да увеличава 
финансовите резултати 
на дружеството. В също-
то време и държавата 
не е собственик, и се 
получава един Параграф 

22, в който болниците са 
оставени да се справят 
която както може.

„Общинските болници 
са с най-силно изразен 
социален аспект от всич-
ки лечебни заведения 
в страната. Те работят с 
най-ниско остойносте-
ните клинични пътеки, а 
в същото време наблю-
даваме едно постоянно 
увеличаване на работ-
ната заплата, увелича-
ване на стойността на 
медицинските и всички 
останали консумативи“, 
споделя д-р Тасков. По-

вече от две години Сдру-
жението на общински-
те болници протестира 
явно и чрез медиите, 
проведоха се срещи с 
ресорния министър и 
всичко това е довело до 
някакъв резултат след 
решението на правител-
ството да отпусне 20 000 
000 лева за общинските 
болници в страната и 
без тези мерки общин-
ското здравеопазване в 
България е било под се-
риозна заплаха. „Реално 
в момента държавата 
ни върна онова, което 
ни взе преди три годи-
ни при така наречената 
реформа „Москов“, ка-
тегоричен е д-р Тасков. 
“Лошото е, че през тези 
три години, когато бя-
хме оставени буквално 
на произвола, всички 
болници натрупаха за-
дължения към достав-
чици на консумативи, на 
лекарства, за вода, ток…“

Пореден парадокс в 
сферата на здравеопаз-
ването, според д-р Тас-
ков е, че стандартите, на 
които трябва да отговаря 
една общинска болница 

в България, са направени 
преди доста време за 
големите болници и на 
тях трябва да отговарят 
дори и малките, което е 
невъзможно. Той даде 
пример с Акушеро-гине-
кологичното отделение 

в Общинската болница в 
Каварна, в която за една 
година има около 30 
раждания, а стандартът е 
в пъти по-висок. Разбира 
се, за ниския брой на 
ражданията има редица 
причини – социални, 
демографски, икономи-
чески, търговски. Спо-
ред директора, именно 
това е и отделението в 
лечебното заведение в 
Каварна, за което има ре-
ална опасност един ден 
да бъде затворено. Той 
смята, че увеличаването 
на най-масовите кли-

нични пътеки с 10% не е 
решение на проблема, а 
опит за хвърляне на прах 
в очите.

Признак на социален 
ангажимент на всяка об-
щина е наличието на 
общинска болница. В 
това отношение Община 
Каварна прави всичко по 
силите си, категоричен е 
д-р Тасков. „Убеден съм, 
че няма общински съвет-
ник или кмет, който да не 
иска да има общинска 
болница, но техният ста-
тут на търговски друже-
ства трябва да бъде про-
менен“, заяви д-р Тасков 
в отговор на изразените 
по време на вчерашното 
заседание на Общинския 
съвет в Каварна опасе-
ния, че местното лечебно 
заведение е пред фалит 
заради недостатъчно 
финансиране от страна 
на общината.

Според д-р Тасков една 
община колкото и да 
иска, не може да помог-
не достатъчно на нито 
една болница, това може 
да направи единствено 
държавата.

Добрич онлайн

4,06 на сто е равни-
щето на безработица 
в община Каварна към 
31.05.2019 година, спря-
мо 4,62 % за същия пе-
риод на предходната, 

показва справка на Ди-
рекция „Бюро по труда” 
в морския град. През 
първия месец от годи-
ната, януари, регистри-
раните безработни са 

били 9,6 %. Към края на 
май активно търсещите 
работа лица са 406, кое-
то е намаление с 93-ма 
души спрямо април. 
Предвид сезонния ха-
рактер на икономиката 
в града, намалението 
на безработицата е нор-

мално. От началото на 
май безработни лица 
се наемат в сферата 
на услугите, туризма и 
селското стопанство. По 
предварителни данни, 
още по-голям спад в 
безработицата ще има 
през юни.  

С НАД 50 НА СТО СПАДА БЕЗРАБОТИЦАТА 
ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР. КАВАРНА, В 
ЧАСТТА ЗА УПИ Х ОТРЕДЕН ,,ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“, УПИ VІІ И ТУПИК В КВАРТАЛ 148

 Община Каварна на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че се органи-
зира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. 
Каварна, в частта за УПИ Х отреден ,,за озеленяване“, УПИ VІІ и тупик в квартал 148, съгласно изискванията на 
чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.

Проектът предвижда промяна на тупика осигуряващ достъп до УПИ VІІІ и УПИ ІХ, който става улична отсеч-
ка с ос от о.т. 2001 до о.т. 2006, за сметка на част от УПИ Х отреден ,,за озеленяване“. Измества се и северната 
регулационна линия на УПИ VІІІ в северна посока към тупика.

Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа в 
стая № 208 в сградата на Общинска администрация Каварна. 

Обществено обсъждане ще се проведе на 04.07.2019 г. от 16:00 часа в заседателната зала на втори етаж в сградата 
на Общинска администрация Каварна - стая 209. 

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Каварна, на адрес: гр. Каварна, ул. 
,,Добротица“ № 26 се приемат и писмени мнения, предложения и въпроси, относно изработения проект. 

Съобщение до Стойко Великов Стойков
Община Каварна на основание 

чл.61, ал. (3) от Административно 
процесуалния кодекс, във връзка с  
чл. 128, ал. 3 от Закона за устрой-
ството на територията, съобщава 
на Стойко Великов Стойков, в ка-

чеството и на заинтересовано лице 
по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като 
собственик на имот с идентификатор 
35064.501.3465 по КККР на гр. Кава-
рна, община Каварна, област Доб-
рич, че със Заповед 351/ 30.05.2019 

г. на Кмета на община Каварна се 
одобрява работен устройствен план 
(РУП) за  УПИ II – 3465, УПИ IX -3466 
и УПИ X-3399, кв. 329  по регула-
ционния план на гр. Каварна, общ. 
Каварна.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Добрич, чрез община 
Каварна в 14 дневен срок от съобщаването, на основание чл. 215, ал. (1) и ал. (4) от Закона за 

устройство на територията.
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СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА 
РЕГУЛАЦИЯ НА ГР. КАВАРНА, В ЧАСТТА ЗА УПИ I  

,,ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ“ В КВАРТАЛ 303 И 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА  
НОВООБРАЗУВАНИЯ УПИ ОТРЕДЕН ЗА ,,КПС“

Община Каварна на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на терито-
рията, съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен 
устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за 
УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 и изработване на план 
за застрояване на новообразувания УПИ отреден за ,,КПС“.

Проектът предвижда разделяне на УПИ I отреден ,,за озеленяване и обслужващи 
обекти“ в квартал 303 на два нови самостоятелни имоти – УПИ ІІ-3606 с отреждане 
за ,,канална помпена станция“ (КПС) и УПИ ІІІ-3606 с отреждане за ,,озеленяване 
и обслужващи обекти“.

Изменението е във връзка с изпълнение от МРРБ на проект ,,Подпомагане регионал-
ното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, в рамките на който се разработват 
регионални прединвестиционни проучвания за обособена територия ,,Водоснаб-
дяване и канализация Добрич“ АД, и инвестиционно намерение за изграждане на 
канална помпена станция в частта от УПИ I в кв. 303 в гр. Каварна.

Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 8,00 до 12,00 
часа и от 13,00 до 17,00 часа в стая № 208 в сградата на Общинска администрация 
Каварна. 

Обществено обсъждане ще се проведе на 04.07.2019 г. от 16:30 часа в заседател-
ната зала на втори етаж в сградата на Общинска администрация Каварна - стая 209. 

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Ка-
варна, на адрес: гр. Каварна, ул. ,,Добротица“ № 26 се приемат и писмени мнения, 
предложения и въпроси, относно изработения проект. 

Откривам Калин в га-
ража на дома му, където 
поправя една кола. По-
водът за нашата среща 
е последното състеза-
ние, от което младият 
мъж се върна със златен 
медал. Състезанието е 
„Българка”, проведе се 
на 1 и 2 юни в Сливен, 
на което въпреки всич-
ки проблеми, завърши 
първи в клас НС5. В рам-
ките на два дни има 
по три изкачвания, по 
3,5-километрово трасе. 
В престижното планин-
ско състезание участват 
над 60 автомобила от 
цялата страна. По време 
на надпреварата колата 
му се поврежда. Налага 
се на място да я попра-
вят, за да продължи и да 
покори финала. 

Страстта му  по авто-

мобилите започва през 
2011 година, когато при-
ятели от Варна за първи 
път го качват в състеза-
телна кола. Усещането 
е уникално и запалва 
младия мъж да кара 
рали автомобил. 

„Първата кола я заку-
пих от Варна, беше Лада 
седмица. Започнах да 
я оборудвам от голото 
купе. Абсолютно всичко 
сам съм правил – отне 
ми около година”, раз-
казва Калин.  

На 22 години започва 
състезателната му кари-
ера – през 2012-та полу-
чава национален лиценз. 
Младият състезател чле-
нува в отбор Флат-Аут 
гр. Варна, в който общо 
наброяват около 23 авто-
мобила. С ладата участва 
в десетина надпревари. 

„Първото ми състезание 
беше рали Варна, там 
завърших втори. После 
планински. Участвал съм 
в писта Бургас, Русе, Со-
фия, Казанлък - планин-
ското. Планинското става 
по-страшно, адренали-
нът е по-висок, кара се 
много бързо”, разкрива 
страстта си автомобил-
ният пилот. До 2015 годи-
на се състезава с ладата, 
след което купува Хонда, 
1.4. Тази кола я прави над 
две години: „Това е скъпо 
удоволствие. Коства ми 
всичко. Набирам сред-
ства от работата ми с две- те си ръце, което изкарам 

всичко влагам в това.” С 
всички необходими час-
ти се снабдява от чужби-
на, защото „за тази кола 
от България, каквото и да 
купиш, не изкарва много. 
Още като изляза да я 
пробвам, се чупи. Проби 
тук в Каварна няма къде 
да правя, няма писта. 
Всичко правя на състе-
занията. Аз отивам и все 
нещо се чупи, и там раз-
бирам какво всъщност не 
е уточнено по автомоби-
ла. На всяко състезание 
имах проблеми, докато 
наместя тази кола. Мно-
жество проблеми.” Сега 
тя е оборудвана според 
изискванията за безо-
пасност, при евентуален 
инцидент. 

Първото състезание 
през тази година за ка-
варненеца е било през 
април, в Шумен. Участ-
ват над 80 автомоби-
ла. Не без проблеми, 
преминава и това съ-

ревнование. „На пълен 
оборот се кара. Кутията 
е пет степенна, всичко 
е правено по поръчка, 
както ти си го преценил 
и сметнал”, разкрива 

Кираджиев. За новата 
кола, казва, че има пове-
че части и възможности, 
само да има средства. 
Цялата е пластмасова, 
за да е по-лека. Ръчно 
са изработени калъпи 
за необходимата част 
от купето. За догодина, 
пилотът обмисля да на-
прави нови промени. 
Ремонтът ще започне 
веднага, след като свър-
ши сезона. 

 „В гаража съм  до къс-
но вечерта, много мъки 
и труд коства всичко. 
До когато мога ще про-
дължавам, но ще дойде 
един момент, в който 

ще трябва да се откажа. 
За развиване на този 
спорт и за участие по 
състезания е трудно без 
спонсори. Много трудно, 
а желаещи да  помогнат 

няма. А такива състеза-
ния са много популярни 
и това е една страхот-
на реклама. Снимки, 
записи, цялата кола е 
облепена - има много, 
с което да се рекламира 
дадения спонсор”, спо-
деля Калин. 

При планинските със-
тезания той е сам в ко-
лата. Няма навигатор. 
Отказал се е от участия в 
други, защото разходите 
с навигатор се удвояват. 
Това означава и повече 
скъпо гориво. 

В ежедневието той е 
един разумен и споко-
ен шофьор. Съветът му  
към хората, които оби-
чат високите скорости, 
е да си изразяват емо-
циите някъде другаде, 
не на пътя, където може 
да са опасни  за много 
хора. „Иначе всеки има 
право да ходи по състе-
зания - правиш си ко-
лата, отиваш, плащаш 
си и си караш, никой 

няма да те спре. Всичко 
е организирано, редов-
но, няма проблеми”,  
казва той.

Младият автомобилен 
пилот се подготвя за 
следващото си участие 
- изкачването на връх 
Шипка, в края на ав-
густ. „Това е много бързо 
състезание. Там караш, 
четвърта, пета, доста 
сериозно се засилваш”, 
споделя Калин за люби-
мото си трасе, на което 
печели бронз през 2015 
година.

АВТОМОБИЛЕН ПИЛОТ ОТ КАВАРНА ЗАВЪРШИ 
ПЪРВИ НА ПЛАНИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ В СЛИВЕН

Хиляди привърженици на Джулай морнинг отново се насладиха на красивия първоюлски изгрев на Камен бряг 
със Звезди от Ахат и Джо Лин Търнър.

Калин Кираджиев е от Каварна, на 30 години. 
Средното си образование завършва в местното 
училище „Стефан Караджа”. Младият мъж е 
единственият рали състезател в морското 
градче. През годините взема участия в различни 
автомобилни състезания и печели: II място в 
клас НС5 на рали „Спринт”- Варна, 2014 година, 
III място на планинско състезание „Шипка”, клас 
НС5 през 2015-та и I място в клас НС5 от пла-
нинското в Сливен тази година. За страстта по 
автомобилите и за всички трудности, през кои-
то преминава ни разказва Антоанета Андонова.


