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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

Завърши шестнадесе-
тият общобългарски мла-
дежки фолклорен събор 
„С България в сърцето“, 
който в три дни обеди-
ни младежи от Бълга-
рия, Румъния, Украйна 
и Молдова, които оби-
чат българския фолклор. 
Със своите изпълнения 
те потопиха жителите и 
гостите на Каварна в ма-
гията и ритъма на танца и 
завладяващата народна 
песен. С поздравително 
слово кметът на Община 
Каварна Нина Ставрева 
откри гала концерта в 
първия ден. От името на 
вицепрезидента Илияна 
Йотова, Марияна Дими-
трова приветства всички 
присъстващи. Специален 

гост на събора беше и 
кметът на побратимения 
град Бабадаг Жеорждиан 
Камеран. Програмата про-
дължи с шопските песни 
на Ева и Ива Валентинови 
и хороводните ритми на 
оркестър „Лира“.

Във втората вечер на 
сцената се представиха 
най-добрите изпълните-
ли от деня. Състоя се над-
преварата „Кръшна ръче-
ница“ и конкурса „Мис и 

Мистър Фолклор“. Под 
ясното каварненско небе 
именития фолклорен 
изпълнител Илия Луков, 
Вели Чаушев, странджан-
ската певицата Златка 
Ставрева и танцова фор-
мация „Шарена гайда“ 
зарадваха жителите и 
гостите на града с истин-

ски български, патриоти-
чен концерт.

Кметът на Община Ка-
варна Нина Ставрева 
отправи благодарствено 
слово към всички учас-
тници и техните ръково-
дители в края на събора. 
Тя благодари на проду-
центска къща „Пирина“ 
в лицето Илия Луков за 
ентусиазма и отличната 
организация. Шестнаде-
сетият общобългарски 

младежки фолклорен 
събор „С България в сър-
цето“ завърши с кръшно 
българско хоро.

Илия Луков специално 
за вестник „Факел“:

За пореден път Каварна 
е сърцето на младостта-
на българския фолклор. 

Следва на 2 стр.

В началото на седми-
цата се проведе публич-
но обсъждане на актуа-
лизацията на бюджета 
на Община Каварна. 
Пред присъстващите 
кметът Нина Ставрева и 
заместник-кметът Мит-
ко Недев представиха 
новите приоритети за 
общината. „Тази актуа-
лизация е във връз-
ка с възникнали не-
обходимости”, разкри 
Ставрева. Бюджетът на 
общината от 16 269 436 
лв. става 16 469 436 лв., 
което е увеличение с 
нови 200 хил. лв, които 
ще бъдат осигурени 
от изтекли отстъпени 
права на строеж. „В 
момента правим ин-
вентаризация на всич-
ки отпуснати права за 
строеж и тия, които не 
са реализирани в срок, 
се отнемат и се пускат 
наново да се реализи-
рат. Очакваме тази сума 
да дойде от там и зато-
ва я насочваме към ка-
питалови разходи. Ще 
бъдат рехабилитирани 
и подновени пътните 
настилки на улици в 

града и населени мес-
та”, разкри Недев. 

Актуализацията касае 
капиталовите разходи, 
като се залага на реха-
билитация на улици. 
В проведеното обсъж-
дане стана ясно, че ос-
новният проблем пред 
общината са невъзста-
новени пътни настил-
ки от аварии на ВиК. 
„Около 3000 кв. м. от 
дупките в град Каварна 
са от ВиК. Непрекъснато 
сезираме да се възста-
новят настилките, но 
ефект няма”, подчерта  
Ставрева. 

„Има и вътрешни про-
мени в капиталовия 
списък. Намаляват се 
разходи за някои обек-
ти, за да можем да при-
ключим с гробищния 
парк, което не подлежи 
на отлагане. Възможно 
най- скоро  трябва да 
бъде приключен този 
обект”, допълни Недев.  

По предложение на 
кметове и кметски на-
местници е заложено 
закупуване на 3 клима-
тика в селата Могили-
ще, Селце и Божурец. 

ПОКАНА ЗА ТЕАТЪР
Народно читалище ,,Съгласие -1890 ‘’  Ви кани на 21 . 05 . 2019 г.  

от 18 часа на спектакъла ,,ЩЕ ТИ РАЗКАЖА ЗА АМЕРИКА’’ !
Една мрачна, абсурдна като живота комедия, 
написана специално за актьорите Красимир 
Ранков и Мария Статулова. Това е сатира, 
разкриваща ,,тарикатската’’ изобретател-
ност на едно българско семейство.
Драматичен театър ,,Васил Друмев”  -  гр.Шумен
Режисьор: Димитър Маринов
Участват още: Валентин Василев , Микаела Берчева, Веселин Борисов

Очакваме Ви!
Вход: 8 лева , за ученици и пенсионери  - 6 лева

Каварна ще има удо-
волствието да посрещне 
легендата на българския 
футбол Христо Стоичков 
на 25 юли на стадион 
“Калиакра”. Той ще посе-
ти града ни, за да пред-
стави книгата си “Христо 
Стоичков.Историята” и 
да се срещне с приятели 
и почитатели.

Последният учебен звъ-
нец чуха абитуриентите от 
Випуск 2019 на СУ „Стефан 
Караджа“ и ПЗГ „Кл. Арк. 
Тимирязев“ в Каварна. С 
песни, танци и празнично 
настроение те отпразнува-
ха своята зрелост.

„Днес Вие завършвате 
един много важен етап от 
живота си. Поздравявам ви 
за успеха и това, което вече 
сте постигнали в живота 
си. То не е малко. Ще го 

видите в очите на родите-
лите си. Развивайте се и се 
учете, за да преодолявате 
всяко изпитание, което се 
изпречи на пътя ви. Никога 
не забравяйте откъде сте 
тръгнали. Вашият роден 
град е Каварна и той ще ви 
очаква по-знаещи, по-мо-
жещи и по-смели. Каварна 
има нужда от вашия дух, 
от вашия ентусиазъм и от 
вашата младост. На добър 
час!“, отправи поздрав 
към всички зрелостници 
кметът на Община Каварна 
Нина Ставрева.

Музикален подарък от 
Община Каварна получи-
ха всички абитуриенти с 
хитовете на Борис Солта-
рийски, който ги поздрави 
и им пожела успешен 
старт. 

Много настроение, въл-
нение и сълзи от емоции 
съпътстваха празника. На 
добър час, зрелостници!

КАВАРНА ИЗПРАТИ ТЪРЖЕСТВЕНО ВИПУСК 2019

ЛЕГЕНДАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ 
ХРИСТО СТОИЧКОВ В КАВАРНА

ИЛИЯ ЛУКОВ: КАВАРНА Е СЪРЦЕТО НА 
МЛАДОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР
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Макар и за ден, възпи-
таниците на училището 
се превъплътиха в про-
фесиите на възрастните 
с не по-малко осъзнато 
чувство за отговорност, 
старание и желание. Съ-
битието се състоя на 9-ми 
май, в навечерието на 
патронния празник на 
учебното заведение.

Михаела Манолова 
– директор от 8 а клас, 
с ръководител Лилия 
Митева. – “Директорът 
представлява, организи-
ра и контролира всичко 
случващо се. Желанието 
да стана директор е мо-
тивирано от вижданията 
ми за промяна в учили-
ще. Имам идеи, които 
смятам, че могат да се 
осъществят. Мисля, че 
има проблеми с чистота-
та и дисциплината - мно-
го ученици се разхождат 
безцелно по етажите, 

затова днес ги спираме. 
Засилена е охраната, 
наредих им да обикалят 
и да не допускат наруше-
ния в училищния двор. 
Не сме имали трудности, 
всичко е нормално. Из-
давам и подписвам до-
кументи, раздавам гра-
моти на децата, които са 
участвали в състезания 
и са постигнали високи 
успехи. През голямото 
междучасие се събраха 
ученици от всички класо-

ве на голямо право хоро 
в двора на училището. 
Нашето мото е „Заедно 
можем всичко”. В нача-
лото на деня, раздадо-
хме нашата емблема, 

която представлява хва-
нати деца за ръце в кръг, 
която показва връзката 
ни с училище и света.” 

Християн Тодоров - по-
мощник-директор от 6 в 
клас, с  класен ръководи-

тел Невяна Димитрова. 
„Аз исках да стана, за да 
се опитам да променя 
дисциплината и чистота-
та в училището. Днес дос-
та обикалях да видя как е 

положението с охраната, 
библиотеката и помощ-
ния персонал, дали имат 
някакъв проблем. Имаше 
външно оценяване в 4 
клас по български език 
и обиколих навсякъде 

да проверя дали има 
квестори, дали спазват 
задълженията си, дали 
всички деца са седнали, 
дали бяха разпечатани 
и дадени материалите. 
Всичко беше нормално 
и спокойно навсякъде.” 

Никол Димитрова  – за-
местник-директор от 11 а 
клас, с класен ръководи-
тел Марияна Неделчева. 
„На мен ми беше много 
интересно да изпълнявам 
тази позиция, защото аз 
като ученичка винаги съм 
я наблюдавала от една 
страна. Имах желанието 
да погледна и от страната  
на зам. директор. На мен 
много интересни са ми 
тези проекти,в които учи-
лището се свързва с други 
училища и учениците се 
запознават. До момента 
минавахме по стаите, 
влязохме при външното 
оценяване на децата от 

4 клас.” 
Вяра Николова - секре-

тар от 11 а клас, с класен 
ръководител  Марияна 
Неделчева. „Исках да 
видя с други очи, какво 
се случва в училището. 
Възнамерявам да се на-
соча към тази професия. 
Може това да ми помог-
не за в бъдеще.”

Камелия Каменова 
– педагогически съвет-
ник, 10 клас, с ръково-
дител Ана Недева. „Най 
често по-малките деца 
идват с проблема, че са 

се обидили един друг. 
Те повече се дразнят и 
идват да се оплакват.  За 
сега с нищо по-сериозно 
не съм се сблъсквала. 
Имах 4 посещения. Дис-
циплината е на добро 
ниво, повечето ученици 
са дисциплинирани и 
уважават учителите. Кан-
дидатствах за тази по-
зиция, защото ми беше 
интересно да видя с как-
во се занимава г-жа Или-
яна Маринова и с какви 
проблеми най-често се 
сблъсква.“

Ученическо самоуправление зае мястото на училищно ръководство

МОТИВИРАНИ ЗА ПРОМЯНА ДЕЦА ЗАСТАНАХА 
НАЧЕЛО НА СУ „СТЕФАН КАРАДЖА“ 

Михаела като директор

Кметът на Община Ка-
варна Нина Ставрева 
бе специален гост на 
празненството в ОУ “Й. 
Йовков“, което се орга-
низира по повод  слагане 
началото на „Градинка-
та на първокласника“. 
Идеята е на ръководи-
телите на училището 
и преподавателите на 
първолаците. Учениците 
собственоръчно засяха 
цветни увивни расте-
ния, за които ще полагат 
грижи до завършване 
на своето образование. 
Класните ръководите-

ли споделиха, че чрез 
тази инициатива децата 
ще имат възможност 
да бъдат по-близо до 
природата и да се научат 
на отговорност, с грижи-
те, които ще полагат за 
цветята.

Директорът на ОУ “Й. 
Йовков“ Радка Илиева 
пожела на всички деца 
и техните ръководители 
да превърнат „Градин-
ката на първокласника“ 
в едно чудесно и кра-
сиво кътче за отмора, 
приятни и споделени 
моменти.

ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
СЪЗДАДОХА СВОЯ 
ЦВЕТНА ГРАДИНА Две млади и талант-

ливи куклени актриси 
- Мила Китанова и Си-
мона Димитрова напра-
виха подарък за децата 
на Каварна и изиграха 
благотворително пред-
ставлението „Галената 
дъщеря”, което е по бъл-
гарска народна приказка. 
В рамките на няколко 
дни, двете актриси да-
риха усмивки и добро 
настроение като прене-
соха малчуганите в света 
на приказките. Те изигра-
ха представлението във 
всички детски градини в 
града, детска ясла „Щаст-
ливо детство”, Центъра 
за обществена подкрепа 

и в пенсионерския клуб 
на с. Българево. 

Мила Китанова е от Со-
фия, а Симона Димитро-
ва е родена и израснала 
в Каварна, но от 8 години 
живее в София. Първона-
чално отива да учи там, 
но впоследствие остава 
да работи. Двете моми-
чета завършват НАТФИЗ  
при проф. Жени Пашова 
и доц. Петър Пашов. В 
момента работят в кук-
лен театър „Мале-Мале”, 
основан от двама техни 
колеги, когато са били 
още в първи курс. „Те с 

доста голямо упорство 
продължиха, театърът  
съществува и ние сме 
част от него”, сподели 
Димитрова. 

С невероятна актьор-
ска игра, красиви декори 
и музикално оформле-
ние, двете актриси за-
радваха и разсмяха де-
цата, които се обучават 
в Центъра за обществена 
подкрепа. „Представле-
нието го направихме 
двете, веднага след като 
завършихме НАТФИЗ  и 
го представяме от три 
години. Освен в София,  
сме играли „Галената 
дъщеря” в детските гра-
дини в гр. Мездра, както 

и благотворително  в 
старческия дом на града. 
Където и да отидем, гле-
даме да съчетаем поне 
една институция, в която 
да играем безплатно за 
хората или децата там. 
Занапред имаме и дру-
ги проекти. Ще идваме 
отново насам”, разкри 
Китанова. 

„Лично за мен, радост-
та на децата тук е много 
удовлетворяваща. При 
положение, че те нямат 
възможност, то  изкуство-
то за мен е важно да се 
осигури. Това, че няма 
да спечелим определена 
сума, няма значение за 

нас. По-добре е да да-
риш добро и да дадеш 
възможност на децата 
да се усмихнат”, каза 
Димитрова.  

„Играем в най-големия 

град- София и виждаме 
как децата там са се на-
гледали на такъв тип теа-
три  и вече малко повече 
искаме да отидем по се-
лата, в малките градчета. 
На места, където много 
по- малко са гледали 
и много повече ще го 
оценят. Това всъщност 
ни подтиква да играем на 
такива места”, подчерта 
Китанова. 

Освен в детските за-
ведения в Каварна, две-
те актриси представиха 
„Галената дъщеря” и в 
пенсионерския клуб в с. 
Българево. „Поканени 
сме там. Хората искат 
да има едно такова съ-
битие в самото село, да 
се срещнат с театъра и 
неговата магия, човек да 
не я забравя”.

МЛАДИ АКТРИСИ ПОДАРИХА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
НА МАЛЧУГАНИТЕ
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ВАЖНО
Гравиране на портрети върху черен гранит.

Възстановяване на стар портрет 
върху гранит.
(ИЗБЕЛВАНЕ)

ПРЕДИ                                СЛЕД 

Запечатване на гробове.
За контакти: 0888 96 33 31

ПРЕДИ                                СЛЕД ПРЕДИ                                СЛЕД 

Обявление
ЗА ИЗДАДЕНА 

ЗАПОВЕД № 310/09.05.2019 Г.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от 
Закона за устройството на територията обявя-
ва, че е издадена  Заповед № 310/09.05.2019 г. на 
кмета на Община Каварна, с която се разрешава 
изработването на проект за подробен устрой-
ствен план – план за регулация и застрояване 
(ПУП-ПРЗ) за УПИ I-81 , кв.15, по регулационния 
план на с. Камен бряг, Община Каварна.

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ДВИЖЕНИЕТО ПО ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB1149 
/I - 9, КАВАРНА – ТОПОЛА/ – М. ИКАНТАЛЪКА 

– ГРАНИЦА ОБЩ. /КАВАРНА - БАЛЧИК/ – М. 
ТУЗЛАТА – БАЛЧИК – АЛБЕНА - /I – 9/ ОТ 

21.05.2019 Г. (ВТОРНИК)

Във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция 
и рехабилитация на общински пътища в община 
Каварна“ се въвежда временна организация на 
движението по път DOB1149 /I - 9, Каварна – Топола/ 
– м. Иканталъка – Граница общ. /Каварна - Балчик/ – 
м. Тузлата – Балчик – Албена - /I – 9/ от 21.05.2019 г. 
(вторник) до приключване на СМР на пътя. 

Временната организация на движението 
предвижда затваряне на половината пътно 

платно на участъци, като другото платно ще е 
свободно за движение на МПС. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: 
„Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 

С0* понто-сарматски степи“
На 15.05.2019г. стартираха дейностите по проект: „Експериментално възста-
новителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“.   
Проектът се финансира от Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда и е със срок на реализация 36 месеца.

Общата цел на проекта е да се подобри природозащитното състояние според 
критерия „Площ“ и критерия „Структура и функции“ на приоритетния тип мес-

тообитание 62C0* „Понто-сарматски степи“ върху обща площ от 23 хектара, чрез 
прилагане на мерки за опазване и възстановяване в рамките на защитена зона за 

местообитанията BG0000573 „Комплекс Калиакра“.

В изпълнение на заложените в проекта дейности, Община Каварна ще си партнира  
с Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.  Съвместно с експер-
тите и студентите от университета и в присъствието на кмета на Община Каварна 
Нина Ставрева беше реализирана  Дейност 1 от Проекта - Определяне на моделни 
участъци, върху които да стартират дейности за прилагане  на консервационни и 
възстановителни мерки за природно местообитание 62 С0*”Понто-сарматски степи“.

В рамките на програ-
мата на фолклорния съ-
бор „С България в сър-
цето” се проведе среща с 
поетесата Катя Кирянова, 
която представи своето 
творчество пред кавар-
ненската публика. 

Поетесата Катя Киря-
нова е родена на 29 ок-
томври 1947 година в 
Петрич. Завършва детска 
педагогика в ЮЗУ „Нео-
фит Рилски“. Омъжва се 
в Марикостиново, където 
работи като учителка 
и директор на детска 
градина. През послед-
ните 10 години, преди 
пенсионирането си, е 
директор на училище 
„Европа“ в Петрич. Ав-
тор е на над 48 книги, от 
които 25 за деца, както 
и на текстове за над 300 
песни. Кирянова е един 

от създателите на фес-
тивала „Пирин фолк“ в 
град Сандански. Над 90 
нейни песни са участвали 
в конкурсните програми 
на фестивала, печелили 
са награди и са се пре-
връщали в хитове. Над 
300 нейни песни се пеят 
от български и македон-
ски певци. Има много 
награди от литературни 
и песенни конкурси. 

„Дойдох по покана 
на Илия Луков, за ко-
гото  пиша и текстове 

на песни. Аз съм една 
от откривателките му. 
Водих го  при деца сира-
ци, написах химна на „С 
децата любов”. За първи 
път съм тук. Очарована 
съм от града, от хората, 
от този прекрасен фести-
вал на младежта „С Бъл-
гария в сърцето”. Едни 
великолепни деца от 
няколко държави са тук, 
за да покажат българ-

ското, красивото, нашето 
народно творчество”, 
сподели  Кирянова. 

В препълнената от 
публика заседателната 
зала на Община Кава-
рна, Кирянова направи 
разходка от началото на 
нейното творчество до 
последните две книги, на 
които премиерата им бе 
в Каварна. 

Първото стихотворе-
ние, което пише е за 
един конкурс в седми 
клас на тема „Родина”. С 

думи описва една зимна 
картина, която наблюда-
ва през прозореца. Тога-
ва печели второ място, 
тъй като стихотворението 
не е по темата, но това 
дава криле на Кирянова 
и оттогава започва да 
пише. Като учител започ-
ва да измисля гатанки, 
а след това ги събира в 

книга. 
За нея Кирил Аспару-

хов  казва: „Катя има бо-

гато творчество. Много 
от песните, които са по-
бедители в Пирин фолк, 
са по нейни текстове.” 

„Аз знаех около 400 
песни, пеех много добре, 
солистка съм била и ко-
гато леля Ванга  каза: 
„Чедо, на стари години,  
ке ще станеш известна 
в целия свят с песни и 
книги”, аз мислех, че е 
разбрала, че пея в хор , 

че съм солистка и че чета 
много книги. Зарадвана 
отидох при майка и казах 
:”Мамо, леля Ванга каза, 
че целият свят ще ме 
знае на стари години, а аз 
се изсмях и рекох: „Леля 

Ванге, защо на стари 
години, тогава няма да 

се радвам.” – „Така ти 
е пишено чедо!”  И ето 
аз на 71 години вече 
имам книги в Австралия, 
в българско училище , 
в лондонско училище, 
в Хаваите, работят бъл-
гарски училища с мои 
книги. Написах 25 книги 
за деца, а последната е 
„Празнично календар-
че”. 

В „Празнично кален-
дарче”, авторката  събира 
стихотворения от 1 януа-
ри до коледната трапе-
за, Рождество Христово, 
всички големи празници. 
Книгата е изпъстрена с 
иконите на светците Све-

ти Николай, Свети Илия, 
Свети Димитър, Свети 

Мина, за когото е напи-
сала и  химн. По думите 

й, всяка година на 11 но-
ември  певицата Ирина 
Паскалева пее тази песен, 
посветена на Чудотвор-
ния светец  Свети Мина. 

В книгата са поместени 
и стихотворения, които 
са посветени на исто-
рически дати. „Написах 
стихотворение за този 
свещен връх „Шипка”, 
сподели авторката. В кни-
гата са поместени и  из-
ображенията на Левски, 
Хаджи Димитър, Христо 
Ботев и др. „Децата ще 
научат от тази книжка за 
празниците и историче-
ските дати, които са свър-
зани с нашата страна”, 
разкри Кирянова.  

Пред публиката тя 
представи последната 

си книга, написана с мно-
го жар и страст,  в която 
излива цялата си любов  
към словото. 

„Другата ми книга е 
„В оковите на любовта”. 
За да бъда окована в 
любовните окови  е вино-
вен Евтим Евтимов, моят 
първи учител. Той беше 
секретар на читалище-
то. Водеше литературен 
клуб „Антон Попов”. Ев-
тим беше прав, когато 
на едно събиране каза: 
„Моята ученичка ме над-
мина.” Аз имам издаде-
ни 48 книги, продължа-
вам да пиша, не оставям 
перото да ръждяса”, раз-
каза Катя Кирянова. 

На всички присъства-
щи авторката подари по 
една книга от нейното 
богато творчество. 

КАТЯ КИРЯНОВА ПРЕДСТАВИ ТВОРЧЕСТВОТО СИ ПРЕД КАВАРНЕНСКА ПУБЛИКА

На 1 юни (събота) от 
13 часа в Художествена 
галерия „Христо Градеч-
лиев“ международно 
признатия психотера-
певт, преводач и автор 
на 11 книги - Мадлен 
Алгафари ще представи 
книгата си „Поправите-
лен за родители”.

В своите групови и ин- дивидуални психотера-

пии, както и в провежда-
ните уъркшопове, Мадлен 
Алгафари се стреми да 
помогне на хората да се 
освободят от страховете 
и погрешните представи 
за себе си и да потърсят 
нов път към вътрешно 
спокойствие и щастие. 
Голяма част от работата й 
е насочена към отношени-

ята вътре в семейството - 
както между партньорите, 
така и между родители и 
деца. Именно на сложния 
свят на родителството е 
посветена и последната 
й книга „Поправителен за 
родители”.

К н и г а т а  о б х в а щ а 
най-важните проблеми в 
развитието на детето - от 
бременността и раждане-
то до зряла възраст. От как 
да казваме „не“ на детето, 
през разграничаване на 
понятия като „свобода“ и 

„свободия“ до сблъсъка с 
наркотици и кибертерори-
зъм. Авторката разглежда 
различни аспекти от от-
ношенията родител-дете, 
така че всеки да намери 
по нещо важно и актуално 
за себе си.

Срещата - разговор 
с Мадлен Алгафари се 
организира от Общи-
на Каварна. Гостите ще 
могат да разговарят с 
авторката на книгата и да 
зададат своите въпроси 
по темата.

МАДЛЕН АЛГАФАРИ ИДВА С ПОСЛЕДНАТА 
СИ КНИГА „ПОПРАВИТЕЛЕН ЗА РОДИТЕЛИ” 



4 Сряда, 22 май 2019 г. брой 20 (2175) СПЕКТЪР

ОБЩИНСКИ 
СЕДМИЧЕН 

ВЕСТНИК

Издава: Общински медиен център. Адрес: 9650 Каварна, ул. „Добротица“ 26, редактор Надежда Карапанчева
IBAN: BG92 CECB 9790 31G4 090900, BIC: CECBBESF ЦКБ АД—клон Добрич

Печат: Печатница 
“Влади“ - В. Влаев, 

Каварна

Предпечат: 
Марин Цанов

Електронното издание на вестника четете на сайта на община Каварна: www. kavarna.bg и фейсбук страницата на общината.

Стотици каварненски 
деца, родители, треньори 
и професионални спорти-
сти се събраха в градския 
парк на Каварна, за да 
спортуват заедно с люби-
мите анимационни герои.

Морският град стана 
част от кампанията „Ми-
сия спорт на любимите ге-
рои“ на Сдружение „Асо-
циация „Докосни дъгата“ 
и Сдружение „Пазарджик 
спортува“ в лицето на 
„Златното момиче“ Ренета 
Камберова и д-р Денисла-
ва Ангелова. Те пожелаха 
на децата да спортуват, 
защото спортът е здраве 

и учи на дисциплина,упо-
ритост и че успехите, както 
и в живота, се постигат с 
много труд. „Мисия спорт 
на любимите герои“ е 
насочена към ученици 
на възраст между 6 и 10 

години и има за цел да 
популяризира физически 
активния начин на живот 
сред децата.

Кметът на община Ка-
варна Нина Ставрева по-
жела на всички участни-

ци в инициативата да се 
забавляват от сърце, а на 
организаторите - успех 
в кампанията и мисията 
им да привлече колкото 
се може повече деца в 
спортните зали, които 
един ден да ни радват с 
успехите си.

Всички деца получиха 
тениски с името на спорт-
ната кампания на Община 
Каварна „Да спортуваш 
е модерно“. Малчугани 
имаха възможност да се 
докоснат до осем спортни 
дисциплини включително 
и художествена гимнасти-
ка, в която Ренета Камбе-

рова направи демонстра-
ция с лента и бухалки.

Анимационните герои 
забавляваха децата в 
спортните дисциплини 
футбол, хандбал, кара-
те, кикбокс, тенис на 
корт, лека атлетика и 
колоездене, в обособени 
„спортни кътчета“. Раз-
пределени в групи, мал-
чуганите се запознаха 
отблизо със спецификата 
на различните спортове. 
В края на игрите всяко 
дете имаше възможност 
да попълни анкета, в коя-
то да избере любимия си 
спорт.

3 златни, 2 сребърни и 
4 бронзови медала заво-
юваха младите каратеки 
от Клуб по бойни спортове 
„Калиакра” на Междуна-
родния турнир за купата 
„Алеко” в Свищов.

В първенството се вклю-
чиха над 500 състезатели 
от 21 клуба от България, 
Румъния и Русия. КБС „Ка-
лиакра” беше представен 
от 9 млади спортисти, 
които завоюваха 9 медала 
в стиловете ката и кумите 
както отборно, така и ин-
дивидуално. Шампиони в 
Международния турнир 
са Ая Франк и Габриела 
Дончева. Отборът на мо-
мичетата до 10 години 
също грабна златото в 
стил „кумите”. Вицешам-
пиони са момичетата до 
12 години и Ая Франк, 
която окичи гърдите си и 
със сребърен медал. На 
почетното трето място се 
наредиха Йована Каса-
бова, Симона Атанасова, 
Кристияна Панайотова и 

отборът на момичетата 
до 10 години в стил ката. 

Треньорът на КБС „Ка-
лиакра” сенсей Ариф 
Арифов сподели, че това 
е един от най-силните 
турнири в България, защо-
то в него участват много 
добри клубове. Въпреки 
голямата конкуренция и 
огромното напрежение 
младите каратеки на Ка-
варна се справиха отлично 
- 9 участници спечелиха 9 
медала. Сенсей Арифов 
пожела на своите възпи-
таници да продължават да 
следват пътя, по който са 
тръгнали и да са здрави, 
за да могат да покоряват 
всичките си цели. 

На младите каратеки 
им предстоят още много 
състезания през годината. 
Следващият висок връх в 
спорта, който ще покорят 
е Световното първенство 
по Шотокан Карате До, 
което ще се проведе от 24 
до 26 май в Букурещ.

Калояна Донева

В Деня на българския 
спорт - 17-ти май Герма-
ния спечели Европейското 
първенство на УЕФА по 
футбол за девойки до 17 
години, което се проведе 
в България на стадионите 
в Каварна, Добрич и Ал-
бена през последните 2 
седмици.

Германия преодоля 
след изпълнение на дузпи 
достойните си опонентки 
от Холандия след 1:1 в 
редовното време и 3:2 
при ударите от бялата 
точка. Над 2000 зрители 
по трибуните в курор-
та станаха свидетели на 
тактически грамотна и 
дисциплинирана игра от 
двата състава.

Шансът да открият 
първи резултата беше на 
страната на Бундестима. 

Това стана в 19-ата ми-
нута, в която топката се 
задържа продължително 
в наказателното поле на 
„оранжевите“. Послед-
ваха серия от удари към 
вратата, след което Софи 
Вейдуаер намери пролука 
между купа от играчи и 
опъна мрежата за 1:0. От-
говорът на холандките бе 
повече от мълниеносен. 
В ответната атака голмай-
сторката на „лалетата“ 
Никита Тромп се освободи 
от персоналния си пазач 
и с техничен шут не оста-
ви шансове на немската 
вратарка за 1:1. До края 
на двубоя играта вървеше 
на приливи и отливи, като 
двете единайсеторки има-
ха своите възможности да 
покачат. Наред с умората, 
в заключителните минути 

от треньорските щабове 
решиха да не рискуват 
излишно и според регла-
мента, новият шампион  
на Европа във възрастта 
трябваше да бъде опре-
делен след изпълнение на 
11-метрови наказателни 
удари.

При дузпите напреже-
нието достигна пик, като 
първите четири изпъл-
нителки бяха точни от 
бялата точка. След това 
обаче двете вратарки 
проявиха хладнокръвие 
и направиха майсторски 
спасявания, за да може 
равният резултат да се 
запази след петте дузпи за 
отбор. Последва пропуск 
за Холандия, след което 
една от най-добрите със-
тезателки на терена в този 
мач – Мике Шийман с без-

компромисен удар под 
гредата донесе успеха за 
своя отбор и отприщи ра-
достта в немските редици. 
На срещуположния полюс 
бяха холандките, които не 
скриха разочарованието и 
не сдържаха сълзите си от 
пропуснатата възможност 
да се изкачат за първи път 
на европейския връх.

За Германия титлата е 
седма поред, с което се 
нарежда на първо място 
в класацията по брой спе-

челени първи места при 
девойките до 17 години 
на Стария континент. На-
градата за голмайстор на 
турнира с 6 попадения, 
реализирани по терени-
те на Добричка област, 
отиде при Никита Тромп 
от Холандия. Тя получи 
приза от президента на 
БФС Борислав Михайлов, 
който връчи медали на 
финалистките и купата за 
първото място на победи-
телките.

Първият турнир по кик 
бокс за подрастващи от 
7 до 14 годишна възраст 
се проведе на 19 май в 
Каварна. В него взеха 
участие 14 отбора със 108 

състезатели. Клуб „Ринг“- 
Каварна извоюва 15 злат-
ни медала и 1 бронзов, в 
съответните възрасти. 
Подробности очаквай-

те в следващия брой.

Директорът на Исто-
рически музей - Каварна 
Пенко Георгиев офици-
ално откри европейската 
инициатива – „Нощ на 
музеите“ и Европейски 
ден на морето. На сре-
щата присъстваха кап. 
Александър Александров 
– морски посланик на 
Международната морска 
организация, почетни-
ят консул на Италия във 
Варна – Антонио Тарку-
инио, председателят на 
Общински съвет -Каварна 

Красимир Кръстев и д-р 
Васил Куртев. Събитието 
се състоя в Експозиция 
„Добруджа и морето“- 
Хамам. Капитан Алек-
сандров изнесе лекция, 
посветена на българските 
мореплаватели и техните 
подвизи в открито море.

Гостите и жителите на 
града имаха възможност 
да разгледат изложба на 
корабни модели, пре-
доставени от клуб „Вим-
пел“, рисунки с морска 
тематика на деца от ОУ 

„Йордан Йовков“ и маке-
ти изработени от ученици 
от ПЗГ „Кл. Арк.Тимиря-
зев“. Тази година Европей-
ската инициатива – „Нощ 
на музеите“ и Европейски 
ден на морето се проведе 
съвместно с ХГ “Христо 
Градечлиев“. В препъл-
нената зала на галерията 
гостите се насладиха на 
изпълненията на талант-
ливите каварненски деца 
от вокалната група към 
НЧ „Съгласие– 1890“ с пе-
дагог Теофания Христова.

Градският парк срещу 
стадион „Калиакра“ беше 
почистен от ученици от 
ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев“ и 
част от състава на ФТА“Би-
зоне“.  Идеята е избраният 
от тях парк да се превърне 
в уютно и приветливо 
място за игра и отдих на 
малките и големи жители 
и гости на града. Кметът 
на Община Каварна Нина 
Ставрева ги подкрепи с 
личното си участие в ини-
циативата. „Благодаря ви 
мили деца, че отделяте 

време в почивния си ден и 
сте тук! Вие сте пример за 
подражание, защото по-
казвате своето отношение 
към природата и труда“ - с 
тези дими г-жа Ставрева 
се обърна към всички 
участващи в  благородната 
инициатива.

Инициатор на добрата 
кауза е преподавателката 
Теменужка Габракова, 
която сподели, че и зана-
пред учениците от класа й 
ще се водят от мотото „За 
доброто на града“.

Продължение от 1 стр.
Вече 16 години  Кава-

рна и каварненци посре-
щат тези наши рожби. 
Тази година пристигат 
неделните училища от 
Кипър. Една малка об-
щина като Каварна си 
позволява  и успява да 
подслони за 16-та поред-
на година толкова много 
млади хора, потомци на 
българите, прогонени  

по времето на робство 
и на другите българи, 
които с много обич пазят 
всичко онова, което ние 
ако го пазим ще го има. 
Ако не е този фолклор,  
няма да бъдем българи, 
няма да ни има. Затова с 
голям  трепет и обич тези 
наши сънародници  всяка 
година се готвят за този 
събор. Нашият събор е 
различен. В България 

вече има много събори. 
Ние започнахме през 
2004 година и устояхме, 
а участието е безплатно.  

Новото е, че се под-
готвят ритуали,  които са 
забравени при нас и ни 
ги припомнят  българите 
от Молдова и Украйна.  
Ние всяка година под-
готвяме една нова песен. 
Миналата година беше 
песента за Райна Поп-

георгиева. Тази година 
от общината ми казаха, 
че искат да е хороводна 
песен. Аз подготвих  хо-
роводната „Седнали са 
терзии” с аранжимент 
на Емил Янев. Текстът на 
песента е поне на век и 
половина, даден ми е от 
почетния председател 
на журито, фолклориста 
проф. Елена Огнянова.  
Пее се за онези терзии 

и шивачи, които са оби-
каляли от село на село, 
там където е имало праз-
ник, сватба, за да шият 
одеждите, фолклорните 
носии, които ние с гор-
дост днес носим. Втората 
песен е  „Петко льо капи-
танине”. Тя също е с нов 
аранжимент, който е на 
Иван Йосифов. 

На този подиум де-
цата се съревновават. 

Правят това, което на-
шите предци са правили 
по съборите. Пеели са 
песните, учили са ги, иг-
рали са хората и са били 
единни. Нашите предци 
с песните си са го пока-
зали, с хорото  трябва да 
не позволяваме злобата, 
омразата и злото да уни-
щожават  всичко това, 
което имаме. Да не се де-
лим, хорото е единение, 

фолклорът е единение . 
Желая здраве и успех 

на всички участници. Съ-
борът  трябва да го има, 
защото това е нашата 
сила да се държим, да 
пеем песните на наши-
те предци и да играем 
българските хора, които 
по официални данни на 
Българската  академия на 
науките са над 160.

Антоанета Aндонова

ИЛИЯ ЛУКОВ: КАВАРНА Е СЪРЦЕТО НА МЛАДОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР

9 МЕДАЛА ВЗЕХА КАРАТЕКИТЕ 
НА КБС „КАЛИАКРА” ОТ ТУРНИРА 

ЗА КУПА „АЛЕКО”

КАВАРНА СТАНА ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯТА 
„МИСИЯ СПОРТ НА ЛЮБИМИТЕ ГЕРОИ“

ДЕВОЙКИТЕ НА ГЕРМАНИЯ СПЕЧЕЛИХА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ТИТЛА В АЛБЕНА СЛЕД ДУЗПИ

КАВАРНА – ДОМАКИН НА ПЪРВИ 
ТУРНИР ПО КИК БОКС ЗА ДЕЦА

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА „НОЩ НА МУЗЕИТЕ“ 
И ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО В КАВАРНА

ЗАЕДНО МОЖЕМ: ДЕЦАТА НА КАВАРНА СА НЕ 
САМО ТАЛАНТЛИВИ, НО И ТРУДОЛЮБИВИ


