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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

Производство на пластмасова 
и алуминиева дограма – 

българска и немска.
Телефони за връзка: 

0899865173, 0899866844

ЕТПДЖ „Тодор Тодоров“

С понасяне на венци 
и цветя Каварна отда-
де почит на Апостола 
на свободата по повод 
годишнината от рожде-
нието му.

„182 години от рож-
дението на най-светла-
та личност в българска-
та история! Превърнал 
се в икона за всички 
нас, заслужил един-
ствен най-скъпото от 
един народ – неговата 
безрезервна любов“. С 
тези думи директорът 
на Исторически музей 

– Каварна Пенко Георги-
ев се обърна към всич-
ки присъстващи, дошли 
да изкажат своята почит 
към Апостола.

Към поклонението 
с полагане на венци 
и цветя се присъеди-
ниха зам.-кметът Мит-
ко Недев, зам.-кметът 
Йордан Йорданов, Об-
щински съвет - Каварна, 
Исторически музей - 
Каварна, НЧ „Съгла-
сие-1890“, училища, 
политически партии и 
граждани.

С дневен ред от 6 точки и 
присъствието на всичките 17 из-
браници на местния парламент 
в Каварна, в петъчния следобед 
на 12 юли се проведе заседание 
на Общински съвет - Каварна. 
С повече от над 30-минутно 
обсъждане и дебати, с призна-
нието на един от съветниците, 
че се е „разсеял и объркал”, с 
8 гласа – „за“, 4 – „въздържал 
се“ и 5 -„против“, местният 
парламент не прие първа точка 
от дневния ред на заседанието, 
отнасяща се за извършена фи-
нансова инспекция на Община 
Каварна за периода 01.01.2016 
г. - 31.12.2016 г. 

Председателят на общин-
ския съвет Красимир Кръстев 
коментира, че констатира-
ните нарушения са относно 
изпълнението на капиталовата 
програма за този период. Из-
граден е паметник на Христо 
Ботев в градския парк, без да 
е заложен в бюджета за 2016 
г. За този обект се изискват 
разрешение от Министерство-

то на културата и решение 
на общински съвет, а същите 
липсват. В доклада са конста-
тирани нарушения и при из-
плащането на субсидията към 
НЧ „Съгласие-1890”. „Там има 
един много сериозен проблем, 
където читалището участва в 
концертна дейност, превежда 
пари за организиране на рок 
концерт за 2016 г., обратно те 
нямат такова право, обратно 
същите пари, около 100 хил. лв. 

са възстановени от частна фир-
ма в бюджета, което е грубо 
нарушение. Във връзка с тези 
нарушения са съставени актове 
на кмета на община Каварна”, 
коментира Красимир Кръстев. 
Председателят на общинския 
съвет е бил запознат с тази 
констатация от директора на 
Агенцията за държавна финан-
сова инспекция Георги Начев. 
„В заключение, той обяснява, 
че са установени нарушения 

по чл.128 от Закона за публич-
ните финанси и чл. 24, ал. 1 от 
Закона за счетоводство, чл. 13, 
ал. 3 от Закона за финансовото 
управление и контрол. За тези 
нарушения са съставени общо 
10 акта. В заседателната зала 
кметът на община Каварна, 
Нина Ставрева, съобщи че 
обжалва съставените актове. 
„Решенията от финансова ин-
спекция не подлежат на обжал-
ване. Мисля, че кметът подведе 
общинските съветници, затова 
беше и спора с независимия 
съветник Цонко Цонев и кмета 
Нина Ставрева. Актовете не 
подлежат на обжалване. Има 
два вида обжалване, единият е 
размерът на акта, а другият е са-
мото нарушение. Кметът не каза 
точно кое обжалва, дали самия 
акт, нарушението, или самия 
размер, защото размерът е 200 
лв. Нарушенията са достатъчно 
тежки, за които мисля, че някой 
трябва да поеме отговорност”, 
коментира Кръстев.

Следва на 3 стр.

Жътвата на пшеницата в Каварненско приключи със среден добив 550 килограма 
от декар

Съветниците на Каварна не приеха информацията на АДФИ

СЕСИЯТА НА ОБС СЕ ПРЕВЪРНА В СПОР 
ЗА БЕЗСПОРНИ ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА

Заседание на епизо-
отичната комисия, във 
връзка с констатиран нов 
случай на африканска 
чума в Дуранкулак, се 
проведе през миналата 
седмица в залата на об-
щина Каварна. На среща-
та присъстваха  замест-
ник-кметът Митко Недев, 
ветеринарният лекар 
д-р Димитричка Щерьо-
нова, началник-отдел 
„Екология” Елица Пет-
рова и всички кметове и 
кметски наместници от 
селата на  територията на 
община Каварна. 

Положителната проба 
е взета от блъснато от 
кола прасе край Дуран-
кулак, два дни преди 
свикването на комиси-
ята. През последните 
седмици се откриват все 
повече огнища на те-
риторията на страната. 
Най-много регистрирани 
случаи има в Плевенско, 
единични в Търновско, 
Враца, Русе, Бургас. Уни-
щожени са 106 прасета, 

отглеждани в стопан-
ства от т.нар. тип „заден 
двор”. „Много бързо се 
разпространява заболя-
ването в заден двор, къ-
дето няма ветеринарен 
контрол, прасетата се 
отглеждат нелегално, не 
са маркирани, по всяка 
вероятност се изхранват 
с кухненски отпадъци и 
рискови продукти, чрез 
които може да се раз-

пространява заболява-
нето. Вирусът има изме-
нени признаци, които не 
са типични, една част от 
прасетата преболедуват, 
остават вирусоносители 
и затова така избиват 
тези огнища”, коментира 
д-р Щерьонова. 

В Румъния има над 
1600 огнища на опас-
ната болест. В област 
Добрич все още няма 

констатирани случаи на 
заразени домашни жи-
вотни, но ситуацията е 
много сериозна, тъй като 
сме гранична зона. В 
Каварненско най-риско-
ви и опасни са замли-

щата на селата Септем-
врийци, Било, Нейково 
и Белгун, където трябва 
да се обърне сериозно 
внимание. Свинете не 
трябва да се изхранват 
с кухненски отпадъци, 
трябва да са затворени, 
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НОВ СЛУЧАЙ НА АФРИКАНСКА ЧУМА 
В ДУРАНКУЛАК – ЗАТЯГАТ КОНТРОЛА



„МОСТ НА ДРУЖБАТА” 
МОНТИРАХА УЧЕНИЦИ
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Продължение от 1 стр.
да се гледат на закрито, 
защото попадат в 20 км. 
зона на дуранкулашко-
то огнище. Необходимо 
е да се спазват строги 
мерки за дезинфекция. 
Собствениците на големи 
животни трябва да ги ко-
лят. Препоръчва се да се 
ограничи броят на прасе-
тата и да не се отглеждат 
немаркирани животни в 
задния двор.

”Ако искат да гледат 
прасета, трябва да ги за-
купят от регистрирани 
обекти, да имат склю-
чен договор с ветерина-
рен лекар, за да може 
да се наблюдават и при 
най-малкия признак да 
се вземат мерки, защото 
заболяването е вирусно 
и има различни форми 
от остра до хронична, с 
различни признаци. Ако 
колят животни да ги си 
загробват на място, ко-
жите да се заравят също 
на дълбочина, да не се 
дават на кучета, за да не 
се разпространява забо-
ляването. Изпражненията 
им също трябва да се 

заравят. Има  различни 
дезинфектанти, най-лесно 
в задния двор може да 
се използва сода каустик, 
негасена вар, различни 
хлорни препарати като 
„Виркон” и „Санифорт”. 
Когато има ветеринарен 
лекар може да ги насочи 
и да им даде указания как 
и какво да правят”, заяви 
д-р Щерьонова.

Епизоотичната комисия 
ще си партнира с кме-

товете и кметските на-
местници от всички села 
в община Каварна. С тя-
хно съдействие до сряда 
/ 24.07.19г./, трябва да 
бъдат изготвени списъци 
с броя на отглежданите 
животни. ”Най-важната 
задача на първо време е 
да се преброят животните, 
за да знаем какво има, 
за да преценим, какво 
трябва да се осигури в 
най-скоро време, и да 
имаме готовност”, комен-
тира д-р Щерьонова. На 
населението ще бъдат 
раздадени информацион-
ни материали за заболя-
ването. 

Максимални мерки за 

безопасност са взети в 
свинекомплекса на тери-
торията на община Кава-
рна, където се отглеждат  
6000 животни. „Външ-

ни лица и транспортни 
средства не се допускат, 
всичко става до портала, 
води се дневник, кой е 
влязал, кой е излязал, ра-
ботниците стоят по около 
20 дни без да излизат от 
комплекса. Така, че там са 
взети максимални мерки 
за сигурност”, разкри д-р. 
Щирьонова.  

Препоръката при консу-
мация на домашно свин-
ско месо е да премине 
през висока термична об-
работка, включително  и 

сланината. Да не се правят 
сурово сушени наденици, 
пастърми, филета,  и др. 

Сериозни мерки за 
безопасност са взети на 
границата с Румъния, при 
контролно-пропускател-
ните пунктове на Кардам и 
Дуранкулак. „През ден се 
зарежда дезенфекцион-
ната площадка, сега са 
назначени двама човека, 
наети на граждански до-
говор, които я поддържат 
със съдействието на дру-
гите служби - митница и 
гранична полиция, и се 
проверяват всички вли-
защи туристи и пътници. 

Проверява се в личния 
багаж да не пренасят про-
дукти от животински про-

изход, най-вече свинско 
месо, защото може и от 
опаковката да се пренесе 
зараза. При суровото месо 
рискът е още по-голям. 
Агенция пътна инфра-
структура ще съдейства 
за по-често събиране на 
отпадъците, изхвърлени 
от туристите”, съобщи ве-
теринарният лекар. 

Освен с кметовете и 
кметските наместници в 
района, на следващия ден 
се състоя среща с пред-
седателите на ловните 
сдружения от общините 
Шабла, Каварна и Балчик, 
които бяха инструктирани 
какви мерки да вземат. 
Как ще се отстрелват жи-
вотни, как ще се отбе-
лязват зоните, ако бъдат 
заразени и др. В края на 
май ветеринарни лекари 
и ловци са  правили  оглед 
в землището на с. Свети 
Никола. При този обход 
не са били открити диви 
прасета, нито следи от 
такива животни. Не се 
знае обаче каква ще е 
ситуацията наесен. 

НОВ СЛУЧАЙ НА АФРИКАНСКА ЧУМА В ДУРАНКУЛАК – ЗАТЯГАТ КОНТРОЛА

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата 

на условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху 
околната среда (обн. ДВ, бр.25 от 

18.03.2003 г., с изм. и доп.),
ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ “МИТЕО” 

ЕООД, ГР. ДОБРИЧ,

в качеството си на възложител има 
следното инвестиционно намерение: 
Разширение на инвестиционно пред-

ложение с включване на нова дейност 
с код R12- сортиране и рязане на 

метални опаковки на съществуваща 
площадка за дейност с отпадъци в 
гр. Каварна, ПИ с идентификатор 

35064.203.70.

Подробна информация 
за характеристиките 
на инвестиционното 

предложение може да бъде 
намерена в деловодството 

на община Каварна.

Консултативно пространство 
„ШироКО за детето“ проведе 
открита беседа в Каварна на 
тема „Светът на бебето и мал-
кото дете. Развитие и учене 
от раждането до три годишна 
възраст“, която бе водена от 
д-р Роси Стоянова - педиатър 
и Нина Василева - клиничен 
психолог-психотерапевт. На 
беседата присъстваха дирек-
тори и учители от ДГ „Здравец“ 
и ДГ „Детелина“, и родители. 
Специален гост на срещата бе 
кметът на община Каварна Нина 
Ставрева.

„ШироКО за детето“ е кон-

султативно пространство съз-
дадено за детето и неговата 
общност. ШироКО разполага 
с прекрасен екип от логопед, 
специален педагог, клиничен 

психолог-психотерапевт, ерго-
терапевт, учители, лекар-педи-
атър. Те притежават специално 

отношение към детето, към не-
говото, явни и скрити желания, 
затруднения, способност и език.

Учениците от Цен-
търа за специална об-
разователна подкрепа 
продължиха с  облаго-
родяването на  райо-
на около Сребърната 
чешма. През миналата 
седмица те монтираха 
„Мост на дружбата“ с 
подкрепата на своя ръ-

ководител Димо Димов 
и много спомощество-
ватели. Името на моста 
от метални конструк-
ции пък е вдъхновено 
от съвместната работа 
на учениците от ЦСОП 
с Клуб „Журналист“ от 
Обединения детски 
комплекс в Каварна.

Инцидентът е станал 
на 14 юли, около 20.20 
часа, в района на град 
Каварна, съобщиха от 
Областната дирекция на 
МВР в Добрич.

На място е било устано-
вено, че лек автомобил 
“Мерцедес”, с варненска 
регистрация, управляван 
от 46-годишен мъж се е 
блъснал в крайпътно дър-
во. Вследствие на инци-
дента е пострадало 9-го-

дишно момче, настанено в 
реанимация на МБАЛ „Св. 
Анна” с вътрешни травми 
и фрактури, без опасност 
за живота. На място е за-
гинала 44-годишна жена 
от град Варна, возеща се 
на задна седалка.

Шофьорът  е с охлузни 
рани, освободен за до-
машно лечение. 

По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

ЖЕНА ЗАГИНА, А 9-ГОДИШНО ДЕТЕ 
ПОСТРАДА ТЕЖКО В КАТАСТРОФА

„ШИРОКО ЗА ДЕТЕТО“ ЗАПОЧНА СВОЯ ПЪТ В КАВАРНА

• Африканската чума по сви-
нете (АЧС) е вирусно силно 
опасно и заразно заболява-
не, с висока заболеваемост и 
смъртност по свинете (диви и 
домашни).

• Вирусът на АЧС е силно 
устойчив в околната среда и 
в продукти от свинско месо, 
които не са термично прерабо-
тени (от 3 до 6 месеца в пресни 
продукти). 

• Няма разработена ваксина и 
няма ефективно лечение срещу 
заболяването. Единственият 
начин за борба с АЧС прилаган 
в над 23 държави, на 3 конти-
нента е хуманно умъртвяване 
на всички заразени и контактни 
свине.

• В огнище с констатиран 
случай на АЧС се взема кръвна 
проба от всяко съмнително 
болно, контактно или умряло 
прасе за установяване на вируса 

и определяне степента  на раз-
пространението му.

• Хората и другите видове 
животни не боледуват!!!

• Вирусът на АЧС се предава 
лесно и бързо :

- с болни свине и/или свине, 
които са били в контакт с болни 
такива;

- с хора, които са били в кон-
такт с болни свине/или потен-
циално заразени свине;

- със замърсено оборудване, 
помещения, превозни средства, 
инструменти, дрехи; опаковки 
(найлонови пликове, кутии и 
др.), в които е било съхранявано 
заразено месо;

- с продукти от месо, добито 
от болни или съмнително болни 
свине, които термично не са 
преработени (сурово-сушени 
месни продукти (луканки, су-
джуци, наденици, сланина, ма-
ринована сланина, кожи и др.).

ЗАТОВА СЕ ВЪВЕЖДА ЗАБРА-
НА ЗА:

• КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА 
ВЪНШНИ ЛИЦА В ЗОНА НА ОГ-
НИЩА НА АЧС

• ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА 
ОБОРУДВАНЕ и ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ СВИНЕ, 
КОИТО НЕ СА ПРЕМИНАЛИ ВИ-
СОКА ТЕРМИЧНА ПРЕРАБОТКА  
ОТ ОГНИЩА И НАДЗОРНИ ЗОНИ 

ВАЖНО Е:
• Домашните свине да не 

се хранят с отпадъци, включи-
телно кухненски, съдържащи 
остатъци от свинско месо или 
месни продукти от свинско 
месо, включително и с прясна 
трева и фуражи, които не са 
съхранявани най-малко 60 дни.

• Домашните свине да се от-
глеждат по начин, недопускащ 
контакт с диви свине.

• Потенциално замърсени 
транспортни средства, оборуд-

ване и фуражи не бива да бъдат 
внасяни в стопанства със свине.

• В стопанства със свине не 
бива да бъдат допускани хора, 
които са:

o били в контакт със заразени 
домашни свине;

o били в контакт с диви свине;
o били на местонахождението 

на огнище на Африканска чума 
по свинете;

o участвали в ловни излети, 
дърводобрив и др.

• Да се извършват стриктни 
проверки на транспортните 
средства за нерегламентирано 
транспортиране на дивеч и 
живи животни. При установя-
ване на такова незабавно да се 
уведоми съответната ОДБХ. 

• При установявяване или по-
лучаване на сигнали за умрели 
диви или домашни свине да 
бъде своевременно уведомена 
съответната ОДБХ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)
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Продължение от 1 стр.
„Според председателя 

на общинския съвет, ре-
шенията от финансова 
инспекция не подлежат 
на обжалване. Първо, 
след направена провер-
ка от финансова инспек-
ция се издава доклад, за 
установеното, а не реше-
ние”, заяви за в. „Факел” 
кметът Нина Ставрева. Тя 
поясни, че на базата на 
този доклад се  издават 
актове за администра-
тивни нарушения, които 
могат да бъдат обжал-
вани. „Обжалването на 
какъвто и да е акт е кон-
ституционно право на 
всеки гражданин срещу 
който е написан акта. 
Това, че „актовете не 
подлежат на обжалва-
не” - от твърденията на 
председателя на общин-
ския съвет, оставям без 
коментар”, категорична 
беше Ставрева. 

По отношение на са-
мите нарушения, кметът 
заяви, че те са админи-
стративни, не наказа-
телни. „Единственият 
орган в тази държава, 
който може да каже дали 
едно нарушение е тако-
ва, кое е виновното лице 
и каква е отговорността 
за това нарушение, е 

българският съд -  не е 
нито председателят на 
общинския съвет, нито 
бившият кмет. Най-мал-
ко нямат морално право 
да правят квалификации 
за престъпления и тежки 
нарушения, извършвани 
и от мен в качеството ми 
на кмет, и от колеги от 
общинска администра-
ция в залата на местния 
парламент”, допълни 
Ставрева.  

Втора точка от дневния 
ред беше във връзка с 
проверка на Агенцията 
за държавна финансова 
инспекция (АДФИ) на 
Центъра за обществена 
подкрепа, който беше 
финансиран от програма. 
През 2016 г. кметът на 
общината е взела реше-
ние за закриването на 
социалната услуга пора-
ди нерентабилност. При 
проверка е установено, 
че центърът работи с 
по-малко от 10 деца при 
капацитет от 25. Осчето-
водени са били разходи 
за СПА-комплекси и ко-
мандировки, надвиша-
ващи тези на общината. 
С цел спестяване на дър-
жавни средства e взето 
решение центърът да 
бъде закрит. „Прави се 
проверка от държавна 

финансова инспекция, 
установяват тези нару-
шения и съставят личен 
акт на кмета на общината 
в размер на 28 235 лв. 
Глобата е лична, а не на 
община Каварна. Това 
е личен надчет, крайна 
мярка, няма право на 
обжалване”, заяви Кръс-
тев и допълни: „Получава 
се парадокс, кметът на 
общинта трябва да изис-
ква изпълнителен лист от 
съда, трябва да напише 
молба до съда, с който да 
се извади изпълнителен 
лист до себе си, с което 
тя да възстанови сумите 

в бюджета. Имаше пред-
ложение от съветници, 
които искаха кметът да 
възстанови тази сума в 
едномесечен срок, но 
това решение отново не 
се прие”. 

Кметът на общината 
припомни, че има ясна 
процедура в чл. 418  от 
Гражданско процесуал-
ния кодекс, където е раз-
писано какво позволява 
законът в подобна ситу-
ация след издаден акт за 
начет. „След моя писме-
на молба до директора 
на АДФИ, възможните 
действия във връзка с 

акта за начет да бъдат 
предприети след при-
ключване на съдебните 
процедури, касаещи на-
казателните постано-
вления, получих разре-
шение от финансовата 
инспекция. Последното 
дело и съдебно решение 
във връзка с Центъра за 
обществена подкрепа, 
излезе в края на юни, 
така че аз вече съм упъл-
номощила юрист, който 
да стартира разписаната 
процедура в чл. 418 от 
ГПК. Това е изрично на-
писано в официалното 
становище, което е  вхо-

дирано на вниманието, 
както на председателя, 
така и на всички общин-
ски съветници. Много е 
важно, да се припомни, 
че още през 2016 г., ко-
гато искахме да бъде 
прекратена дейността 
на този център, заради 
редица нередности, кои-
то доказахме  с факти, 
общинският съвет беше 
в течение на всичко това. 
Разходите, за  които е 
направен акта за надчет 
са във връзка с образува-
ното изпълнително дело 
от фирмата изпълнител 
на дейността. Разходи 
за частен съдия изпъл-
нител, адвокатски хоно-
рари, други разноски по 
делата и т.н. Тази сума 
е приета като разход 
от общинския съвет с 
отчета на бюджета за 
2016 година. Добре е да 
го припомним - за този 
разход са гласували, как-
то господин Кръстев, така 
и господин Цонев. Така 
или иначе, актът за начет 
е факт и ще се стартира 
процедурата, която е 
разписана в Гражданско 
процесуалния кодекс”, 
заяви Нина Ставрева. 

В трета точка от своя 
дневен ред, местният 
парламент прие финан-
совия отчет на  МБАЛ-Ка-
варна до края на май т.г. 
и изиска от управителя 
на боличното заведе-
ние, д-р Десислав Тас-
ков, да получи  план за 
развитие на търговското 
дружество до следва-
щото заседание през 
август.На обсъждането, 
по думите на управителя, 
стана ясно, че болнич-
ното заведение намаля-

ва своите задължения. 
100% от заплатите на 
медицинските сестри са 
изплатени за май месец, 
а на 60% са изплатени 
трудовите възнагражде-
ния на лекарите и сани-
тарите. С около 60 лв. 
са увеличени залатите 
на сестрите и със 100 лв. 
на лекарите. Субсидията 
на болницата, отпусната 
от общината в първото 
шестмесечие, съставлява 
45% от общата гласувана 
за тази година, или 147 
хил. лв. 

ОбС единодушно даде 
съгласие за определяне 
на изпълнител за услу-
гата „Предоставяне на 
патронажни грижи за въз-
растни хора и лица с ув-
реждане” на общините: 
Балчик, Каварна, Шабла. 
Проектът се финансира 
за срок от 12 месеца  по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси 2014- 2020 г.” Ще 
се полагат грижи за 40 
души от община Каварна, 
47 от община Балчик и 
26 от община Шабла. По 
проекта ще бъде закупен 
автобус и ще бъдат наети 
специалисти за помо-
щта. Съществуващият ка-
варненски патронаж ще 
бъде звеното, което ще 
извършва тази дейност.  

В отговор на питането 
на д-р Евгени Чобанов 
от предходната сесия, 
относно затварянето на 
детските градини през 
лятото, кметът на общи-
ната отговори, че за тази 
седмица се предвиждат 
срещи с директорите 
на детските заведения 
в града, за да се уточни 
режима им на работа.  

Съветниците на Каварна не приеха информацията на АДФИ

СЕСИЯТА НА ОБС СЕ ПРЕВЪРНА В СПОР 
ЗА БЕЗСПОРНИ ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА

ПОКАНА
СН „Елана“ с. Вранино. 

общ. Каварна
кани всички свои членове на
Отчетно-изборно събрание, което 
ще се проведе на 25.08.2019 г. от 11 
ч. в помпената станция, с. Врани-

но при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за 2016 г., 
2017 г., 2018 г.;

2. Отчет на КС за 2016 г., 
2017 г., 2018 г.;

3. Избор на нов УС;
4. Избор на нов КС;
5. Други. 

Присъствието е желателно. При 
липса на кворум, събитието ще 
се проведе един час по-късно на 

същото място.
От Управителния съвет

Изисквания към кандидатите
Кандидатите за съдебни заседатели 

трябва да бъдат дееспособни бъл-
гарски граждани, които отговарят на 
следните условия:

- възраст от 21 до 68 години,
- имат настоящ адрес в община, 

която попада в рамките на съдебния 
район на съда, за който кандидатстват;

- имат завършено най-малко средно 
образование;

- не са осъждани за умишлено 
престъпление, независимо от реаби-
литацията му;

- не страдат от психически заболя-
вания; 

- не са съдебни заседатели в друг 
съд; 

- не са общински съветници от съ-
дебния район, за който кандидатстват; 

- не участват в ръководство на поли-

тическа партия, коалиция или органи-
зация с политически цели;

- не работят в съд, прокуратура, 
следствени органи, Министерство на 
вътрешните работи или в други органи 
от системата на национална сигурност, 
намиращи се в съдебния район, за 
който кандидатстват.

Необходими документи
Кандидатите подават в срок до 

19.08.2019 г. в деловодството на Об-
щински съвет - Каварна, ул. „Доброти-
ца” № 26, етаж III, стая 301 следните 
документи:

1.заявление по образец (публикуван 
е на сайта на общината, в секция „Обя-
ви и съобщения”);

2. подробна автобиография, подпи-
сана от кандидата;

3. нотариално заверено копие от 

диплома за завършено образова-
ние;

4. медицинско удостоверение, че 
лицето не страда от психическо забо-
ляване;

5. данни за контакт  на две лица, към 
които Общинският съвет - Каварна 
може да се обръща за препоръки; 

6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие; 
8. декларация за липса на обстоя-

телствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за 
съдебната власт;

9. документ за извършена проверка 
по реда на Закона за достъп и разкри-
ване на документи и за обявяване на 
принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнава-
телните служби на Българска народна 
армия (ако кандидатът е роден преди 
16 юли 1973 год.).

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – К А В А Р Н А

О Б Я В А
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА КАВАРНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 68, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И 

РЕШЕНИЕ № 620 ПО ПРОТОКОЛ № 52 ОТ 25.06.2019 Г., ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - КАВАРНА 

Съобщение до Ирина Стефанова Лазарова
Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административ-

нопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за ус-
тройството на територията, съобщава на Ирина Стефанова Лазарова, 
в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), 
като собственик  на имот с   идентификатор   35746.501.83   по   КККР   
на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – план за регулация и застро-
яване (ПУП-ПРЗ) засягащ УПИ I -81, УПИ III-82 и УПИ XX - 83 , кв. 
15 по регулационния план на с. Камен бряг, така че да съвпаднат с 
кадастралните граници на ПИ 35746.501.667, ПИ 35746.501.668 и ПИ 
35746.501.669, предвиждащ разделяне на УПИ I-81 на два самостоя-
телни имота – УПИ XXIV – 667 и УПИ XXV -668,669.  

Проектът се намира в отдел  „Устройство на територията и инвести-
ции“ в община Каварна, като заинтересованите могат да се запознаят 
със същия  и направят писмени искания и предложения до общинска 
администрация гр. Каварна, в 14 дневен срок от съобщаването на 
основание  чл.128, ал.(5) от Закона за устройство на територията.

Съобщение до Бойко Димитров Шпрьол                               
Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административ-

нопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за ус-
тройството на територията, съобщава на Бойко Димитров Шпрьол, 
в качеството  на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), 
като наследник  на имот с   идентификатор   35746.501.668   по   КККР   
на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – план за регулация и застро-
яване (ПУП-ПРЗ) засягащ УПИ I -81, УПИ III-82 и УПИ XX - 83 , кв. 
15 по регулационния план на с. Камен бряг, така че да съвпаднат с 
кадастралните граници на ПИ 35746.501.667, ПИ 35746.501.668 и ПИ 
35746.501.669, предвиждащ разделяне на УПИ I-81 на два самостоя-
телни имота – УПИ XXIV – 667 и УПИ XXV -668,669.  

Проектът се намира в отдел  „Устройство на територията и инвести-
ции“ в община Каварна, като заинтересованите могат да се запознаят 
със същия  и направят писмени искания и предложения до общинска 
администрация гр. Каварна, в 14 дневен срок от съобщаването на 
основание  чл.128, ал.(5) от Закона за устройство на територията.

Нина СтавреваКрасимир Кръстев
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Състезателката  на 
Спортен клуб „РИНГ“ 
Дилек Серветова получи  
официално писмо от Бъл-
гарската федерация по 
бокс да се присъедини 
към националния отбор 
за участие Междуна-
родния турнир по бокс 
за жени и девойки „Бал-
кан“. Той  ще се проведе 
в Ботевград  от 1-ви до 
7-ми август т.г. 

От 22-ри юли Дилек 
започна  подготовка 
с националния тим в 
п р е д с ъ с т е з а т е л н и я 
лагер-сбор. Жените и 
девойките тренират в 

Националния високоп-
ланински спортен ком-
плекс „Белмекен“. Оттам 
най-добрите ни боксьор-
ки ще се включат ди-

ректно в традиционния 
престижен турнир. 

До отпътуването си за 
Белмекен, Дилек се под-
готвяше в залата по кик 

бокс в Каварна, под ръ-
ководството на треньора 
си Ердоан Демиров /в 
снимковия материал/.  

За втори път Каварна 
бe домакин на Междуна-
родна киноложка излож-
ба от ранг CACIB. Орга-
низатори на престижния 
конкурс бяха община Ка-
варна и Българска репу-
бликанска федерация по 
кинология, която е член 
на Международната ор-
ганизация по кинология 
- FCI, в която участват над 
100 държави, а породи-
те, които са сертифици-
рани и имат стандарти в 
организацията са близо 
400. 

Над 900 кучета взеха 
участие през петте дни 
на изложбата, разпреде-
лени в групи от около 200 
кучета на ден. Четирино-
гите бяха представени от 
12 държави – България, 

Сърбия, Македония, Ру-
мъния, Гърция, Франция, 
Норвегия, Холандия, Ру-
сия, Украйна, и др. На 
изложението в Каварна 
взеха участие около 83 
породи, които бяха оце-
нявани от шест съдии – 

петима чужденци и един 
българин. „В изложбата 
имат право да участват 
кучета, които имат из-
дадени документи от 
киноложката организа-
ция и са нейни членове. 
Българската организация 
по кинология  има около 
60 клуба в цялата страна. 
Имаме клубове с 200-250 
членове, имаме и по- 
малки, по-камерни с по 
5-6,10 човека, защото по-
родите са много редки. 
Сега в Димитровград се 
сформира един клуб на 
австралийска овчарка, в 
България има 2-3 кучета 
от тази порода”, разкри 
председателят на  Бъл-
гарска републиканска 
федерация по кинология, 
Георги Христозов.

Четири са критериите, 
по които съдиите дават 
оценка. Първият е за 
произход и родословие 

на четириногото, следва 
критерият по екстериор, 
или по външни качества, 
като най-високо оценя-
вани са животните, които 
са най-близо до стандар-
та на породата. Трети-
ят критерий е работни 
качества и четвъртият 
показател е потентност. 
„По тези критерии се 
прави преценка за ку-
четата, за да участват в 
развъдна дейност. Тези, 
които са с най-високите 

оценки са най-ценните 
и най-интересните за 
развъдната дейност. Това 
е основната функция на 
тези изложби. За да по-
лучи титла „Шампион на 
България” или „Интер 
шампион”, оценките на 
кучето трябва да са три от 
трима различни съдии”, 
коментира Христозов. 

За да бъде обявено 
едно четириного за шам-

пион на България трябва 
да спечели три титли 
CAC, което oзначава, че 
е  кандидат за шампи-
он на държавата, след 

което кучето трябва да 
защитава титлата 6 ме-
сеца. ”Ние имаме много 
споразумения с други 
държави, включително 
Румъния, Молдова. Кога-
то куче, което е шампион 
на България, отиде да 
се състезава в Молдова, 

не е необходимо там да 
вземе три пъти титла CAC, 
за да стане шампион на 
Молдова. Ако покаже, че 
е шампион на България, 
със сертификата, който 
му се дава, ако спечели 
една титла в Молдова, 
то става и шампион на 
Молдова или на Румъ-
ния. Тогава едно куче 
може да стане шампион 
на няколко държави”, 
разкри Христозов. 

ДИЛЕК СЕРВЕТОВА – С ПОКАНА ЗА 
НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР

НАД 900 КУЧЕТА УЧАСТВАХА ВЪВ ВТОРАТА КИНОЛОЖКА ИЗЛОЖБА

В Каварна е сформи-
ран нов футболен клуб, 
носещ името „Калиакра 
1“, а негов президент и 
старши треньор е Димчо 
Филев, който по профе-
сия е учител, а също така 
дългогодишен спортен 
деятел. Водещият мотив 
според него заедно с 
учредителите да пристъ-
пят към регистрирането 
на клуба е, да се запази 
футболът в крайморският 
град, който през послед-
ните години постепенно 
губи от блясъка си. „Цел-
та ни е да дадем възмож-
ност и шанс за изява на 
децата и младежите от 
Каварна. Подчертавам 
Каварна, защото в изми-
налите няколко сезона 

нашите таланти по една 
или друга причина оста-
наха встрани от активния 
спортно състезателен 
живот.

Иска ми се да обърнем 
тази тенденция и ядрото 
от футболисти в предста-

вителните ни гарнитури 
да бъде от местни младе-
жи. Осъзнавам, че всяко 
начало е трудно, като 
на този етап водещи са 
ентусиазмът и любовта 
към футбола. Вярвам, че 
с помощта на Община 

Каварна, която винаги е 
била с лице към спорта, 
нещата постепенно ще се 
канализират и ще наме-
рим правилната форма 
за развитие. Амбицията 
ни е още от тази есен 
да сформираме мъжки 
отбор, който да участва 
в първенството на „А“ 
областна група. Наред с 
това ще обърнем по-се-
риозно внимание на под-
растващите. В Каварна 
са се раждали и продъл-
жава да има талантливи 
деца, които при необхо-
димите грижи, подкре-
па и правилен подход, 
биха могли да изживеят 
своята футболна мечта”, 
сподели Димчо Филев.

Добрич Онлайн

Президентът и старши треньор във ФК „Калиакра 1“ очаква подкрепа от Община Каварна

ДИМЧО ФИЛЕВ: СФОРМИРАХМЕ НОВ КЛУБ, ЗА ДА ДАДЕМ 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЯВА НА ДЕЦАТА ОТ КАВАРНА


