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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“

АПТЕКА „ТЕОДОРА“

Търси да назначи 
оператори и 
фармацевти.
Информация на място.

Кметът на Община 
Каварна Нина Ставрева 
даде началото на дей-
ностите по изпълнение 
на втория инфраструк-
турен проект, който ще 

бъде изпълнен с евро-
пейско финансиране и 
е на стойност 1 600 000 
лева без ДДС. Обектът 
се намира в село Бо-
журец и е с дължина 

1225 метра. По проект 
е предвидено да бъдат 
изградени 2343 метра 
нови тротоари, пола-
гане на два пласта ас-
фалт и монтиране на 40 

стълба с енергоефектив-
но улично осветление. 
На проектирания път 
са предвидени хори-
зонтална маркировка 
и монтиране на верти-
кални знаци.

В Каварна предстои 
стартиране на инфра-
структурни дейности 
обхващащи ул. „Сава 
Ганчев“. По проект е 
предвидено да бъдат 
изградени нови трото-
ари, полагане на два 
пласта асфалт, монти-
ране на 46 електрически 
лампи, на вертикална 
и  хоризонтална марки-
ровка. М н о го п р о ф и л н а т а 

болница закупи нова 
линейка с помощта на 
дарители от община Ка-
варна. Високотехноло-
гичната реанимационна 
кола , която може да 
прави трансграничен 
маршрут, е предназначе-
на за превоз, интензивно 
лечение и мониторинг 
на пациенти. Разполага 
с необходимото за целта 
оборудване за спешно 
лечение, което включва 
кислородна инсталация, 
оборудване за кардио-
стимулация, атропинови 
инсталации и др. Освен 
за пациента и медицин-
ския екип, в линейката 
има място и за придру-
жител. 

„Всички знаете нашите 
проблеми с автопарка. 
Преди три години по-
лучихме една линейка, 
дарение от Интерхелп, 

която е голяма, доста 
харчеща, предназначе-
на за тежки случаи, ос-
новно между градовете. 
Големият ни проблем 
беше една линейка, чис-
то градски тип, която 
може да обслужва еки-
пите по спешност в гра-
да и наоколо, която да 
бъде и по-рентабилна. С 
усилията на д-р Димова 
потърсихме съдействие 
от дарители”, разкри уп-
равителят на МБАЛ-Кава-
рна д-р Десислав Тасков. 

След като разбира за 
спешната нужда от нов 
специализиран автомо-
бил, ординатор „Вътреш-
но отделение” д-р Руска 
Димова търси съдей-
ствие от дарители, които 
да се отзоват със сред-
ства и да подпомогнат за 
закупуването му. 

„Аз тази болница съм 
я ръководила година и 
9 месеца и имам опит от 
тогава. Това бяха тежките 
години 1995-97, тогава,

Следва на 2 стр.

Бурни дебати предиз-
вика на сесията на 27 
август отчетът за изпъл-
нение на решенията на 
Общинския съвет в пе-
риода юни 2018 - май 
2019 година, касаещи 
дейността на админи-
страцията. 

„Имаме няколко ре-
шения, които не са из-
пълнени. По-важното, 
дискутирано в поредици 
от сесии, е заплащане 
към каварненска фирма, 
което вече 4 години се 
бави, още от мандата 
на Цонко Цонев, във 
връзка с ремонта на по-
крива на читалище „Съ-
гласие”. Има претенции 

за недобро изпълнение, 
спорове с  изпълнителя 
и  проектанта. Трябва-
ше на този човек да се 
изплатят около 12 000 
лв. Ние взехме решение 
преди 1 година, кметът 
да изплати сумата, но 
г-жа кметицата не го е 

изпълнила. Тя си има 
своите основания”, ко-
ментира председателят 
на ОбС Каварна Краси-
мир Кръстев. Припом-
няме, че става въпрос за 
задължение, което има 
Община Каварна към ЕТ 
„Балтаджиев”, за изграж-

дане на вътрешна стълба 
в читалище „Съгласие”, 
извеждаща на зеления 
покрив. Дейност, която 
е осъществена през сеп-
тември 2015 година, но 
неразплатена от носите-
ля на мандата тогава.

Следва на 2 стр.

Продължават ремонт-
ните дейности и профи-
лактиката в Детска гра-
дина „Здравец”, преди 
старта на новата учебна 
година. Всички чугунени 
радиатори на първия 
етаж на детското заве-
дение са подменени с 
нови по-икономични 
алуминиеви, което е из-
исквало и допълнително 
измазване на стените 
зад отоплителните тела. 
Направен е основен ре-
монт в методичния каби-
нет, който е оборудван с 
нови мебели, дарени от 
различни хора. Според 

изискванията на РЗИ, във 
всички групи са измазани 
таваните. Благодарение 
на дарители в детската 

градина са монтирани 
нови 6 климатика. „Аз 
искам специално да бла-
годаря за тези климатици 

и радиаторите, които по-
лучихме. Това са дарения 
от фирми, направени със 
съдействието на кмета на 

общината, г-жа Ставре-
ва. Ние при срещите си 
с нея, сме обсъждали 

Следва на 3 стр.

ДАРИТЕЛИ ПОМОГНАХА 
НА МБАЛ ДА СЕ СДОБИЕ С 
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНЕЙКА

ПРИКЛЮЧВАТ РЕМОНТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ПЪРВА КОПКА НА ИНФРАСТРУКТУРЕН 
ПРОЕКТ В БОЖУРЕЦ

По казуса със „зеления покрив” на читалище „Съгласие”

КОНПИ ОДОБРИ ДЕЙСТВИЯТА НА КМЕТА 
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ГРАВИРАНЕ НА ПОРТРЕТИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ГРАНИТ
в Каварна, ул. “Строител“ № 9,

зад фирмата на д-р Кръстев.
Притежаваме собствени машини.

Цени: 15/20 - 70 лв.; 18/25 – 80 лв.;
20/30 – 90 лв.; 30/40 – 120 лв. 30/60 – 150 лв.

Тел. за връзка: 0888963331

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 – Каварна на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт и Решение № 620 по Протокол № 52 от 25.06.2019 г., във 

връзка с непопълнения брой кандидати, променя срока за подбор на кандидати 
за съдебни заседатели за Районен съд - Каварна 

 
Изисквания към кандидатите
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български 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 реабилитацията му;
- не страдат от психически заболявания; 
- не са съдебни заседатели в друг съд; 
- не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват; 
- не участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация 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 31.10.2019 г. в деловодството на Общински съвет - 
Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж III, стая 301 следните документи:
1.заявление по образец;
2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
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 обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 
документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът 
е роден преди 16 юли 1973 год.).

Първо заседание на 
Областната комисия по 
преброяването на зе-
меделските стопанства 
през 2020 г. се прове-
де в Добрич, в края на 
август. Председател на 
комисията е директорът 
на Областна дирекция 
„Земеделие“ Десислава 
Иванова. Тя съобщи, че 
ще се извърши пробно 
преброяване, като на те-
риторията на област Доб-

рич то ще обхване 72 сто-
панства в каварненските 
села Видно и Божурец. 
До 10 септември стопа-
ните имаха възможност 
онлайн на специална 
платформа да попълнят 
въпросника. Между 11 
септември и 11 октомври 
пробното преброяване 
ще се извършва на място 
от анкетьори. За част от 
стопанствата ще бъде 
нает външен анкетьор, 

останалите ще бъдат об-
ходени от експерти на 
ОДЗ Добрич.

Целта на пробното пре-
брояване е да се про-
верят в реални условия 
организацията, провеж-
дането, инструментари-
умът на преброяването и 
онлайн въвеждането на 
индивидуалните данни.

Официалното пребро-
яване ще се проведе 
между 1 септември и 18 

декември 2020г. 
Подобни проучвания се 

провеждат на определе-
ни периоди по препоръка 
на Организацията на ООН 
за прехрана и земеделие 

(ФАО), Регламент (ЕС) 
2018/1091 и Закона за 
преброяване на земе-
делските стопанства в 
Република България през 
2020 г., обн. ДВ, бр. 22 от 

15.03.2019 г. . Събират се 
данни за използваната 
земя, отглежданите жи-
вотни, ползваната земе-
делска техника, работна 
сила и други променливи.

В Република България 
преброявания на земе-
делските стопанства по 
изискванията на Европей-
ския съюз са проведени 
през 2003г. и 2010 г.

По казуса със „зеления покрив” на читалище „Съгласие”

КОНПИ ОДОБРИ ДЕЙСТВИЯТА НА КМЕТА 
Продължение от 1 стр.

Има обективни причи-
ни, които налагат непла-
щането на тези 12 000 лв., 
заяви кметът Нина Ставре-
ва. Тя не присъства на се-
сията, защото беше в Со-
фия, за да внесе проекта 
за рекултивация на смети-
щето в Предприятието за 
управление на дейностите 
по опазване на околната 
среда. За в. „Факел” кме-
тът коментира, че е още в 
началото на мандата си се 
е запознала  с наличните 
документи и е установила 
смущаващ факт – те са не-
окомплектовани, липсва 
и подпис на финансовия 
контрольор на общината 
тогава. „Това, което мен 
лично ме смути е, че за-
явката за извършване на 
този разход е подадена 
от изпълняващия тогава 
длъжността  началник 
отдел „Инвестиционна 
дейност” Георги Балтад-
жиев, който в случая е син 
на собственика на фирма-
та-изпълнител. След като 

Общинският съвет взе 
решение, това плащане 
да бъде извършено, аз 
изпратих писмо до Коми-
сията за противодействие 
на корупцията и отнемане 
на незаконно придобито-
то имущество (КПКОНПИ) 
да провери ситуацията и 
да се произнесе, има ли 
конфликт на интереси, 

при евентуално нареж-
дане на плащането или 
няма. Отговор получихме 
на 15 август т.г. В писмото 
е описана ситуацията по 
хронология, проверени 
са всички налични доку-
менти и в крайна сметка, 
онова, което казва кон-
тролният орган  е, че неиз-
пълнението на решението 
на ОбС - Каварна от страна 
на кмета на общината се 
дължи на обективни при-
чини, а именно: липсва 
подпис на финансовия 
контрольор, който да одо-
бри извършването на раз-
хода и отделно от това е 
констатирано некачестве-
но изпълнение на обекта, 
като кметът е предприел 
действия за отстраняване 
на недостатъците. Това 
казва в писмото си до 
нас КПКОНПИ, така че 
категорично не приемам 
да се търси отговорност 
за неизпълнение имен-
но на това решение. По 
отношение на това има 
ли конфликт на интереси 

или не, комисията казва, 
че по сега действащия 
закон, началник отдел не 
е висша държавна длъж-
ност и не може да се раз-
глежда като конфликт на 
интереси, тази връзка син 
– баща”, каза Ставрева. 
Препоръката на Комиси-
ята е Община Каварна да 
прецени как да действа от 

тук нататък, след произна-
сянето си. Според кмета, 
ще има още разговори, 
защото документите за 
ремонта и до днес не са 
окомплектовани.

„Един порочен проект, 
заявявам го най-отговор-
но, защото в момента 
тече ремонт на зеления 
покрив на читалище „Съ-

гласие”, обект който е 
приет без забележки. 
Всички сме свидетели 
как изглежда сградата от 
вътре - компрометирана, 

мирише на мухъл, олю-
щени стени и подгизнали 
тавани. Няма как при 
качествено изпълнена 
работа, при приет обект, 
само след година, две, 
когато вали навън, да 
вали и вътре. Почти две 

години говорим колко е 
належащо да бъде напра-
вен ремонт, да действаме 
превантивно преди да се 
случи нещо по–сериозно, 
говоря включително и 
за пропадане на тава-
на. Първият етап от тези 
дейности стартира. Пра-
ви се ремонт на скатния 
покрив, тази част, която е 

разположена върху самия 
салон и за която имаме 
одобрен финансов ресурс 
с бюджета  от 49 000 лв.”, 
съобщи още Ставрева.  

Относно сигнала на 
независимия общински 
съветник Цонко Цонев до 
КПКОНПИ, че неизпъл-
нението на решението 
на ОбС е престъпление, 
отговорът на Комисията е 
че няма такова. 

ДАРИТЕЛИ ПОМОГНАХА НА МБАЛ ДА СЕ СДОБИЕ С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНЕЙКА
Продължение от 1 стр.
когато изхранвахме бо-
лните, чрез дарение  на 
всички кооперации от 
границата до тук.  От 17 
юли реших да тръгна по 
всички кооперации, биз-
несмени, други такива, 
кой с каквото може да ни 
помогне да съберем не-
обходимата сума. Много 
дарители се отзоваха с 
голямо сърце, двама-три-
ма има в Каварна, които 
бяха изключително благо-
склонни към нашата идея. 
Само от двама дарители 
сме събрали 11 хил. лв. 
Просто им правя поклон! 
Други със скромни суми, 
но от сърце помогнаха и 
събрахме доста голяма 
сума, за да можем да 
вземем тази оборудвана 
от Адо Я линейка”, разкри 
д-р Димова. 

25 000 лв. са събраните 
средства от отзовалите се 
дарители. Новият автомо-
бил е на стойност 22 000 
лв. , с останалите средства 

ще се закупят зимни гуми 
и електрокардиограф за 
нуждите на вътрешно от-
деление. 

 „Когато даваш пари за 
здраве е добре, но кога-
то даваш пари не само 
за твоето здраве, а и за 
здравето на друг е бла-

городство. Оценявам го, 
защото това показва, че 
има доверие към нас, към 
лекарите, към персонала 
на тази болница, че има 

уважение към труда ни и 
това е, че хората от Кава-
рна искат да ни има и ще 
ни има, затова този жест 
е много голям. Благодаря 
от имато на  целия екип 
на болницата, смятам и 
от името на всички, които 
ще ползват този авто-

мобил. Защото е важно, 
освен да си вършим ра-
ботата, да я вършим така, 
че пациентът наистина да 
бъде обгрижен, и каквото 
можем да му дадем, а 
ние много можем, сега 
имаме и техническата 
възможност за това. Го-
лямо самочувствие е за 
всички нас, много съм 
щастлив, разполагаме с 

едно бижу”, допълни д-р 
Тасков.

По думите на управи-
теля на МБАЛ- Каварна, 
с новия автомобил, раз-
ходът за гориво, ще бъде 
намален три пъти. Нова-
та линейка е по- бърза, 
по-мобилна, с нея може 
да се действа по–експе-
дитивно и е много подхо-
дяща за градски условия.  

На 28 септември от 
8:00 часа до 16:00 часа в 
Многопрофилна болни-
ца за активно лечение 
- Каварна ще се проведат 
безплатни профилактич-
ни прегледи за болестта 
диабетна ретинопатия. 
Прегледите ще бъдат 

извършени от екипите 
на Очна болница-СБО-
БАЛ-Варна и Медицин-
ски университет-Варна.

Часове за преглед 
могат да се запишат на 
телефония номер на ре-
гистратурата на МБАЛ 
„Каварна“- 0570/8-31-61.

ПРОБНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА СТОПАНСТВАТА В 
БОЖУРЕЦ И ВИДНО 

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА 
ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ
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В навечерието на пър-
вия учебен ден три кавар-
ненски деца засадиха три 
дръвчета в градския парк 
на Каварна. Вдъхновени 
от клип в социалните 
мрежи, Деница, Десис-

лава и Николай решават 
да раззеленят мястото, на 
което прекарват голяма 
част от лятната си ва-
канция. За тяхното добро 
дело помогна градински 
център от Каварна, който 

дари три акации. Пре-
ди началото на новата 
учебна година учениците 
планират да почистят и 
игралната площадка до 
„Гората на надеждата“.

ПРИКЛЮЧВАТ РЕМОНТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Продължение от 1 стр.
нуждата ни от  тази тех-
ника. И за първи път в 
северната част, в адми-
нистрацията, ние всич-
ки имаме климатици”, 
сподели директорът на 
градината Галя Кърчева. 

Въпреки ремонта, до 
края на миналата седми-
ца, градината е работила 
с дежурни групи. „Като 
цяло ремонтната дей-
ност беше много голяма, 
затова тя стартира още 
през юни, имахме сезон-
на група. На практика ние 
започнахме с дежурните 
групи от 1 юли. Нашата 
прогноза беше да при-
ключим с тях до 16 август, 
за да можем след това да 
започнем всички основ-
ни ремонти и почистване 
след тях. В момента про-
дължаваме да работим 
с една дежурна група, 

продължаваме и да има-
ме майстори. Така че бе 
едно натоварено лято. 
Аз искам специално да 
благодаря на персона-
ла, защото им прекъс-
нах на всички отпуските. 
Няма човек, който да не 
е включен в това основно 
почистване. Профилак-
тиката е много сериозна 
дейност. Казвам го по 
повод жалбите от ро-
дителите, които смятат, 
че една профилактика 
може да се направи за 
един, два, три дена. Де-
цата се хранят тук, спят 
тук, това е един дом. 
Така, че много моля ро-
дителите да проявяват 
разбиране към този мо-
мент, защото стартира-
нето на учебната година 
зависи от профилакти-
ката. След това нямаме 
никаква възможност да 

правим това нещо”, ко-
ментира директорът на 
ДГ „Здравец”.

През новата учебна 
година в ДГ „Здравец” ще 
стартират 6 групи с леко 
редуциран брой деца. 
Детското заведение ще 
има една първа група с 
24 деца, и  ще изпрати 
две подготвителни гру-
пи в порядъка на 17-18 
деца. 

П р о ф и л а к т и к а  с е 
извършва във всички 
помещения на ДГ „Ра-
дост”. Дворът на детската 
градина е поддържан, 
изкосен и почистен. „Ня-
маме големи ремонтни 
дейности, основно осве-
жаване, с което е ангажи-
ран персоналът. Имаме 

помощта и на общинска 
фирма „Чиракман”. Те ни 
изпратиха човек, който 

да ни помогне с измаз-
ването, това което не 
може да се направи от 
нашия персонал, за кое-
то сме им благодарни”, 
коментира директорът 
на  ДГ „Радост” Анастасия 
Димитрова. В момента се 
почиства основно.

През тази година дет-
ското зведение ще рабо-
ти по Европейски проект 
за активно преобщаване 
на децата в предучи-
лищното образование. 
”Ще имаме възможност 
да назначим психолог 
и помощник-възпита-
тел, което е от голяма 
полза на нашата детска 
градина. Знаете, каква е 
нуждата от такива спе-
циалисти във всяко едно 
учебно заведение. Това 
е едно предизвикател-
ство за нас, но смятам, 
че родителите ще бъдат 

много доволни, защото 
ще има някой, който до-
пълнително да се зани-
мава с техните деца и да 
изразяват допълнително 
обща подкрепа към де-
цата, имащи нужда от 
това”, разкри Димитрова. 
Проектът  е с продъл-
жителност 30 месеца и 
е финансиран изцяло 
от програма „Наука за 
интелигентно развитие 
и растеж”. Към 1 септем-
ври новите специалисти 
са назначени в детското 
заведение. „Те са млади, 
имат желание за работа, 
надявам се всички да 
чувстват подкрепа за 
по-доброто обгрижване 
на децата”, коментира 
Димитрова. За новата 
учебна година тук ще 
стартират 5 групи.

Профилактиката и ре-
монтните дейности в ДГ 

„Детелина”са приклю-
чили. На 9 септември 
детското заведение стар-
тира нормално учебната 
година. „Това което сме 
направили е измазване, 
боядисване, ремонт на 
възлови връзки по во-
допроводната система. 
Подменени са мивки, 
кранчета, душбатерии. 
Постелъчният материал 
за децата в спалните е 
обработен. Осветителна-
та система е изпробвана, 
където е имало нужда 
се е отремонтирало”, 
разкри заместникът на 
директора в детското 
заведение Светла Райко-
ва. Изпълнени са всички 
предписания на РЗИ и 
са отстранени повреди, 
осигурени са условия за 
работа. Детското заве-
дение започна новата 
учебна година с 5 групи. 

От трети до девети 
септември в град При-
морско се състояха тра-
диционните фолклорни  
празници ,,Приморска 
перла’’, където изпрати-
хме с надежда нашите 
хубави и талантливи 
деца от Детски наро-
ден хор ,,Шарено ко-
ланче’’ с художествен 
ръководител Невелина 
Василева.

Под зоркото око на 
компетентно жури с 
председател Петър Ар-
калиев, зам.- дирек-
тор на НУФИ ,,Филип 
Кутев” - Котел, члено-
ве - маестро Димитър 
Христов- композитор , 
диригент на оркестъра 
за народна музика при 
БНР, маестро Николай 
Докторов - ръководител 
и преподавател на фол-
клорни групи и състави, 
маестра Ваня Монева 
- основател и директор 
на хор ,,Космически 
гласове” , продуцент на 
народна музика в БНР 
и  др. , с почетен член 

на журито - маестро 
Минчо Минчев, све-
товно известен цигу-
лар, децата от Каварна 
грабнаха  заслужено 
най-престижната на-
града - Лауреат Гран 
Фолк При сред над 2000 
участници!

Екипът и ръковод-
ството на НЧ,,Съгласие 
- 1890’’ за пореден път 
се гордее с възпитани-
ците си и естествено, 
с техния ръководител!

Благодарим Ви, буд-
ни българи!

НЧ,,Съгласие - 1890’’

Талантливият каварне-
нец Светлин Трендафи-
лов представи най-но-
вата си книга „Ти ли си 
Тя?” в лятно турне. Пре-
миерата на четвъртата 
му поетична рожба се 
състоя в началото на ме-
сеца в клуб „Studio 21“ 
в морската ни столица, 
след което младият мъж 
представи творбите си и 
пред почитатели в кит-

ното каварненско село 
Българево.

Книгата включва в 
себе си произведения 
от жанровете класическо 
четиристишие, роман-
тизъм, сонет, Шекспи-
ров сонет, модернизъм, 
алтернативна поезия, 
акростихове и др. Освен 
на български език са 
включени произведения 
на английски, както и 

текстовете на някои от 
авторските му песни.

Представянията пре-
минаха с рецитали, музи-
ка на живо и арт пърфор-
мънси, а специалната 
изненада беше изгрява-
щата поетеса от Силистра 
Симона Атанасова, която 
впечатли публиката с 
талант и обаяние като 
гост- изпълнител.

Калояна Донева

СВЕТЛИН ТРЕНДАФИЛОВ ОТ КАВАРНА ПРЕДСТАВИ 
ЧЕТВЪРТАТА СИ КНИГА „ТИ ЛИ СИ ТЯ?“

КАВАРНЕНСКИ ДЕЦА РАЗЗЕЛЕНИХА 
ГРАДСКИЯ ПАРК
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40 футболисти от ДЮШ 
„Калиакра 1923” прове-
доха лятна подготовка в 
Троян,  преди старта на 
първенството. В младия 
отбор тренират и че-
тири момичета. В рам-
ките на една седмица 
те са водили двуразов 
тренировъчен процес, 
а през свободното си 
време са посетили мест-
ните забележителности. 
Средствата са осигуре-
ни от Община Каварна. 
Припомняме, че поради 
големите задължения 
на ФК ”Калиакра”, преди 
няколко месеца беше 
регистриран нов клуб, с 
наименованието „Кали-
акра1923” и президент 
Христо Узунов. Преди 
около година беше реги-
стриран и футболен клуб 
с името „Калиакра 1”, с 
президент Димо Филев. 
Така в Каварна има два 
клуба по футбол. Защо 
обаче децата, трениращи 

в отбора на „Калиакра 1” 
не са били на лятна под-
готовка, разкрива кме-
тът на общината Нина 
Ставрева. 

„Когато беше приет 
бюджетът на община 
Каварна беше гласувана 
субсидия както за ФК 
„Калиакра 1923”, така и 
за ФК ” Калиакра 1”. Още 
в началото на мандата по 
отношение на футбола, 

аз изразих своята пози-
ция, присъствайки на об-
щото събрание за избор 
на нов управителен съвет 

и нов президент на ФК 
„Калиакра”, тогава.  Из-
разих ясно становището 
си, че субсидията, която 
предоставя общината на 
футболния клуб, трябва 
да се използва по пред-
назначение предимно за 
развитие на детско-юно-
шеската школа, за осигу-
ряване на екипировки, 
топки, за изпращане на 
децата на подготовки. 

Много държа да уточня и 
нека всички хора да зна-
ят, че субсидиите, които 
общината предоставя на 
спортните клубове не са 
за заплати на треньори и 
президенти. Субсидията 
е за дейност. Г-н Филев 
казва, че той и треньор-
ите му работят на добро-
волни начала. Докога ще 
работят без заплати не е 
ясно. Господа, субсидия-
та не е за заплати. Трябва 
да си припомним, каква 
беше ситуацията във ФК 
„Калиакра” и кой в край-
на сметка наложи това 

да викаме футболисти 
отвън, които да играят 
за Калиакра, а момчета-
та на Каварна, стояха по 
резервните скамейки, 
защото претенциите на 
една част от футболната 
общественост в момента 
са, че в мъжкият отбор 
на ФК „Калиакра 1923” 
не играят каварненски 
момчета, а момчета от 
Варна, Добрич и незнам 
още откъде. В момента 
7-8 от момчета, които 
играят в мъжкия отбор са 
от Каварна, но това беше 
порочна практика, годи-

ни назад, която четири 
години се опитваме да 
преборим”, коментира 
кметът.

На 19 август в офици-
ална докладна Димо Фи-
лев изразява писмено 
мнението и на децата, 
които са при него, и на 
техните родители , че  не 
са съгласни субсидията 
да бъде използвана за 
подготовка, и за заку-
пуване на екипировка. 
„Според мен, не може 
да разделяме децата на 
ФК „Калиакра 1” , ФК „Ка-
лиакра 1923” и без това 
не са много, и няма как 
според мен да използва-
ме децата за правене на 
политики, за защита на 
някакви лични интереси. 
Това не мога да приема и 
когато водехме разговор, 

за да организираме тази 
подготовка в Троян гово-
рихме  за всички деца”, 
категорична е Ставрева. 
„Президентът на този 
футболен клуб декла-
рира, че отказва парите 
от субсидията да се из-
ползват за екипировка 
и за подготовка. Малко 
по-надолу в докладната 
си, той ни умолява да му 
предоставим гласувана-
та общинска субсидия, 
„средствата са жизнено 
важни за предстоящото 
картотекиране на деца 
и мъже, екипировки и 
такси, чийто срок изти-
ча, след...” еди колко си 
време. Първо заявява, 
че не иска субсидия за 
екипировки и подготовка, 
после казва че му е необ-
ходима, за да се снабди 
той. Още повече, че ко-
гато поръчаме за цялата 
детско-юношеска школа 
, колкото повече бройки, 
толкова по- конкурентна 

цена и аз пак казвам, 
че децата не бива да се 
делят. Когато правехме 
родителска среща за тази 

подготовка, попитах де-
цата от кой отбор са, те 
казаха: „Калиакра”. Деца-
та ходят там да тренират, 
да спортуват, за тях е 
важно това, те искат да 
бъдат футболисти, хубаво 
е да бъдат с екипировката 
на ФК ”Калиакра”. Децата 
не трябва да се вълнуват 
от това, кой е президен-
тът на футболния клуб, 
кой е в управителен съвет 
и всичко останало. Така, 
че моля да не се спекули-
ра с темата футбол в Ка-
варна. Община Каварна 
предоставя субсидия за 
дейността на клубовете, 
ако на някой не му ха-
ресва президента, не ха-
ресва политиката, която 
се води, има ред, който 
трябва да бъде спазен, 
да си направят общо съ-
брание, да се събере фут-
болната общественост, да 
вземат решение какво се 
прави от тук нататък. За 
нас е важно е дейността 
и спортуването на де-
цата в школата да бъде 
обезпечено и спокойно. 
Така или иначе субсидия 
от 15 000 лв. на ФК „Ка-
лиакра 1” е гласувана от 
Общински съвет. 3000 
лв. са изплатени”, каза 
Ставрева и допълни в за-
ключение, че предстои да 
бъде внесен отчет за това 
как са изразходени тези 
средства, а администра-
цията ще продължи да 
осъществява контрол, за 
да се пресекат всякакви 
спекулации.

*Снимките са от 
подготвителния лагер 

на ДЮШ „Калиакра 
1923” в Троян

С участието на 22 от-
бора ще премине тазго-
дишното първенство по 
футбол в „А“ областна 
група. В зона „Изток“ 
ще спорят 12 тима, а в 
зона „Запад“ съставите 
са с два по-малко. В ход 
е картотекирането на 
състезателите в отдел-
ните отбори, като вече 

са известни съперниците 
в I кръг на шампионата, 
информира председа-
телят на ОС на БФС – 
Добрич Иван Манолов. 
Първите есенни мачове 
са насрочени за 14 и 15 
септември.

Съперници на старта 
в зона „Изток“ са: „Ло-
зенец“ /Лозенец/ - „До-

бруджанец“ /Овчарово/, 
„Калиакра 1“ /Каварна/ - 
„Царичино“ /Царичино/, 
„Албена“ /Оброчище/ 
- „Христо Ботев“ /Сто-
жер/, „Спортист“ /Ген. 
Тошево/ - „Партизан“ /
Василево/, „Дружба“ /
Люляково/ - „Орловец“ /
Победа/ и „Рилци“ /Доб-
рич/ - „Интер“ /Добрич/. 

Зона „Запад“ – „Вихър“ 
/Жегларци/ - „Искра“ /
Бенковски“, „Вихър“ /
Бранище/ - „Спортист“ /
Стефаново/, „Заря“ /Кру-
шари/ - „Добруджански 
спортист“ /Ст. Кара-
джа/, „Сокол“ /Соколово/ 
- „Дружба“ /Безмер/ и 
„Спартак“ /Зърнево/ - 
„Стрела“ /Орляк/.

ЯСНИ СА СЪПЕРНИЦИТЕ НА 
СТАРТА В „А“ ОБЛАСТНА ГРУПА

НИНА СТАВРЕВА: ОБЩИНСКАТА СУБСИДИЯ ЗА ДЕТСКИТЕ 
ФУТБОЛНИ ШКОЛИ Е ЗА ПОДГОТОВКА, НЕ ЗА ЗАПЛАТИ


