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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

Денят на Ботев и на 
загиналите за свобода-
та и независимостта на 
България – 2 юни беше 
отбелязан с общоградско 
поклонение в Каварна.

„Наш дълг е да пре-
дадем Ботевите завети 
на бъдните поколения 
за пример и упование 
в моменти на трудност 
и изпитания!“ - такова 
послание отправи към 
присъстващите в тър-

жественото си слово кме-
тът на общината Нина 
Ставрева. Тя призова „… 
и ние като него с гордост 
и плам да обичаме свое-
то Отечество, и с твър-
дост, и последователност 
да работим за неговото 
добруване.

Да пазим земята на 
Ботев и никога да не 
забравяме колко славен 
народ сме ние, българи-
те. Обичайте България!“

Вeнци и цвeтя пpeд 
пaмeтникa на Христо 
Ботев бяха поднесе-
ни от кметския екип, 
общински съветници, 
местната администра-
ция, както и от името 
на историческия музей, 
на Народно читалище 
„Съгласие-1890“ ,  на 
ОУ“Йордан Йовков“, на 
сдружение „Съюз на 
пенсионерите - 2004“, 
от учители, ученици, 
граждани, родолюбци и 
политически партии.

Прекрасните деца на 
Каварна изпълниха Град-
ския парк с весела глъчка 
на своя международен 
празник - 1-ви юни. С ус-
мивки, много настроение, 
танци, песни, забавни 
игри и сладки изненади те 
превърнаха цветната гра-
дина в още по-колоритна 
своеобразна Детелан-
дия. Кметът на Община 
Каварна Нина Ставрева 
поздрави най-малките 
жители на града и им по-
жела да са много здрави, 
усмихнати, а лятото им да 
бъде изпълнено с много 
игри и забавления.

ПОКЛОН ПРЕД БОТЕВ И ПАДНАЛИТЕ 
ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ 

С невероятен скандал 
завърши последната об-
щинска сесия на местния 
парламент, без дори и да 
започне. На предвиде-
ното редовно заседание, 
което беше обявено за 
28.05.19 г., присъстваха 
всичките 17 избраници, 
които се регистрираха 
надлежно и очакваха 
същото да стартира.  В 
дневния ред на сесията 
бяха включени 6 точ-
ки. По предложение на 
кмета на Каварна, Нина 
Ставрева, бе поискано 
да бъде включена нова 
докладна, с входящ но-
мер от предния ден, 
която се отнасяше за 
издаване на запис на 
заповед в полза на ДФ 
„Земеделие”, относно 

обезпечаване на 100% 
от размера на ДДС  върху 
авансово плащане по 
договор за безвъзмез-
дна финансова помощ за 
проект „Реконструкция 

и изграждане на улична 
мрежа на територията 
на Община Каварна”. 
Именно тази докладна 
се оказа „ ябълката на 
раздора”.  Предизви-

ка бурни дебати около 
възможността да бъде 
включена в дневния ред 
или да се разгледа на 
извънредно заседание. 
Председателят на Об-

щински съвет - Каварна, 
Красимир Кръстев, бу-
рно отстояваше позици-
ята да не бъде включена 
в настоящата сесия, за-
щото според него, тя не 
отговаря на изискването 
на закона за неотлож-
ност. След повече от 20 
минутни дебати, меж-
ду различни общински 
съветници и общинска 
администрация, пред-
седателят на местния 
парламент, еднолично, 
без гласуване от остана-
лите си колеги, каквото 
е изискването на закона,  
закри заседанието. След 
демонстративното поз-
въняване на камбанката, 
която сигнализира края 
на сесията, Кръстев на-
пусна залата, придружен 

от независимите съвет-
ници Веселина Андонова 
и Цонко Цонев. Поради 
възникналия прецедент, 
останалите общински 
съветници, след кратки 
дебати, дадоха правомо-
щия на заместник-пред-
седателя Росен Димов 
да води заседанието. 
След кратка почивка и 
справка в Закона за мест-
ното самоуправление и 
администрация, както и 
консултации с юристи от 
областта, местният пар-
ламент взе решение да 
насрочи ново заседание, 
което ще се проведе на 
05.06.2019 г./сряда/ от 
14,00 часа. 

„Докладните са из-
ключително важни! Ак-
туализация на бюджет; 

приемане на отчетите на 
„Бизоне“; прогласяване 
на отстъпени права за 
строеж, за което жители 
на Каварна  чакат мно-
го дълго време… Тази 
докладна, която касае 
запис  на заповед за про-
екта, е изключително 
важна. На всички ни е 
ясно, за да си позволим 
да поемаме каквито и 
да било рискове, и да 
допуснем евентуално 
влизане в съдебна зала. 
Ще оставим на жителите 
на Община Каварна да 
дават оценки за поведе-
нието на председателя 
на Общинския съвет”, 
коментира кметът на 
Община Каварна, Нина 
Ставрева, в заседател-
ната зала.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБС – КАВАРНА ПРОВАЛИ РЕДОВНА СЕСИЯ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ

Прекрасните деца на 

СТОТИЦИ ДЕЦА ПЯХА И СЕ ВЕСЕЛИХА 
НА 1 ЮНИ В ГРАДСКАТА ГРАДИНА
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Започнаха мащабните 
строителни дейности по 
проект „Реконструкция 
и рехабилитация на об-
щински пътища в Общи-
на Каварна”. Същият е на 
стойност около 6 мили-
она лева, а включените 
отсечки са 12 километра 
пътна мрежа. Ще се из-
върши  реконструкция на 
пътя Иканталъка - с.Топо-
ла, главната улица на с. 
Божурец, с. Раковски, с. 

Иречек  и ул. „България” 
в Каварна. ”Тук е налична 
цялата техника. Един-

ственото, което чакаше 
фирмата са два багера, 
без които не може да 

започнат работа”, разкри 
заместник кметът на Об-
щина Каварна - Йордан 
Йорданов. В участъка 
Иканталъка - Топола  из-
цяло ще се асфалтира 
пътната настилка, ще бъ-
дат положени и оптични 
трасета. 

„Направена е органи-
зация на движението 
със светофари, знаци и 
налични хора, уведомен 
е КАТ. Няма да се пречи 

на трафика”, сподели  
Йорданов. По ул.”Бъл-
гария” в града ще се ас-
фалтират малки участъци 
и ще се подмени изцяло 
уличното осветление. 
Предстои да бъде подме-
нена кабелната мрежа, 
която захранва стълбо-
вете, както и всички ос-
ветителни тела. Срокът 
за изпълнение е 365 дни 
от откриването на строи-
телната площадка.  

ГОЛЕМИТЕ ПЪТНИ РЕМОНТИ ЗАПОЧНАХА, 
НЯМА ДА СЕ ПРЕЧИ НА ТРАФИКА

Четирима студенти от 
Шуменския университет 
„Епископ Константин 
Преславски” и двама 
техни преподаватели 

работят по проекта: 
„Експериментално въз-
становителни процеси 
на приоритетен хабитат 
62 С0* понто-сарматски 
степи“, съобщи главният 
еколог на община Ка-
варна Елица Петрова. 
Изпълнението на част 
от дейностите, които 
се провеждат на терен 
вече започнаха на 23-ти 
и 24-ти май с обследва-
не на степите, разполо-
жени върху 23 хектара 
в района на комплекс 
Калиакра. Следва из-
готвяне на методологии 
и подходи за възстано-
вяване на природното 
местообитание. Ще се 
проучат особености-

те и изискванията за 
възстановяване или са-
мовъзстановяване на 

доминиращите и струк-
туроопределящи видо-
ве за понто-сарматските 
степи. По дейност 3 от 
проекта – осигуряване 

на семена и посадъ-
чен материал от харак-
терната за природното 
местообитание флора, 
бяха взети материали 
от естествени образци 
на част от растителни-
те видове, определя-
щи неговата структура. 

Доброволците събраха 
и растения, които ще 
бъдат хербаризирани 
и съхранени. Тепърва 
ботаниците ще устано-
вяват има ли застра-
шени видове и техни 
местообитания. Те ще 
класифицират открити-
те типични за екосисте-
мата растения. Проектът 
е с продължителност 36 
месеца, припомни на-
чалникът на отдел „Еко-
логия и зелена система” 
Елица Петрова.

Кметът Нина Ставрева 
присъства на заключител-
ния етап от работата на 
клуб “Математика +“. Той 
е разкрит в СУ “Стефан 
Караджа“ и е ръководен 
от преподавателя Светла 
Василева.

„Мили деца, щастлива 
съм да бъда днес сред вас 
и да видя вашите отлични 
знания. Математиката е 
една изключително ва-
жна наука. Математика 
има навсякъде около нас. 
Бъдете упорити и про-
дължавайте да усъвър-

шенствате знанията си 
по математика. Вълнувам 
се и заради това, че сред 
нас е моят учител по ма-
тематика г-жа Марийка 
Стоянова. Пожелавам ви 
успех!” - с тези думи кме-
тът се обърна към всички 
присъстващи.

В клуб “Математика +“ 
членуват 19 ученици от 
2 „б“ клас. Той е избран 

от родителите чрез анке-
та и стартира дейността 
си през втория учебен 
срок. “Стремим се чрез 
интересен и забавен на-
чин да поднасяме мате-
матиката на учениците. 
Дори децата измислиха 
стихотворение за нашият 
клуб. Радвам, че се има 
толкова много желаещи 
да изучават тази точна 
наука“ , сподели техният 
преподавател Светла Ва-
силева.

На срещата присъст-
ваха родители и гости, 
свързани с математи-
ката.

„Ротари клуб” - Кава-
рна дари на общината 
10 соларни пътни зна-
ка, указващи пешеход-
ните пътеки в града. 
Тази година на еже-
годния пролетен бал 
на организацията, под 

мотото „Дай предим-
ство, спаси живот!”, са 
събрани средства от 
благотворителен търг 
и е закупена светещата 
вертикална маркиров-
ка.  Указателните та-
бели са монтирани по 

главни пътни артерии 
-  към морето, около 
училищата и детските 
градини. Общинското 
дружество „Чиракман” 
е помогнало при по-
ставянето на соларните 
знаци.  

С песни, танци и ус-
мивки по лицата,малчу-
ганите от Детска градина 
„Здравец“ завършиха 

предучилищното си об-
разование. Директорът 
Галя Кърчева раздаде 
грамоти на всяко едно 

дете, а учителите им се 
разделиха с тях със сълзи 
на очи.

Кметът на Общи-
на Каварна Нина 
Ставрева беше гост 

на тържеството и пожела 
на децата да са все така 
умни, будни за знания 
и „На добър час“! Тя по-
дари на всяко едно дете 
книжа за Каварна.

10 ЗНАКА Д 17 СЪС СОЛАРНИ 
ПАНЕЛИ ДАРИ РОТАРИ КЛУБ

КЛУБ “МАТЕМАТИКА +“ ПРИКЛЮЧИ УЧЕБНАТА ГОДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ ИЗПРАТИ 30 ДЕЦА ОТ ВИПУСК `2019
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Програма на XXII Национален фестивал на любителските театри с международно участие „Каварна 2019“ 
 

2 юни 
11:00 ч. - гр. Пазарджик 

МТ „Приятели” при Младежки дом  
„Кога любовта побеждава?” по А. П. Чехов  
режисьор Александър Братоев 

17:00 ч. - гр. Варна 
ДЮТ „Златното ключе” при ЦПЛР-ОДК-Варна 
,,Къси Чехови разкази” от А. П. Чехов 
режисьор Сия Папазова - Арт клуб „Ретро” 

19:00 ч.  
Официално откриване на XXII Национален фестивал 
на любителските театри с международно участие 
„Каварна 2019” 

19:30 ч. - гр. Долна Оряховица 
ТС „Вдъхновение” при НЧ „Христо Козлев-1883” 
„Рибарски свади” от Карло Голдони 
режисура и сценография Стефка Петрова 

 
3 юни 

11:00 ч. - гр. Разград 
МФ за театър „Импулс” при НЧ ”Развитие-1869” 
„Таралеж” от Иван Радоев 
режисьор Веселин Керемедчиев 

14:00 ч. - гр. Своге 
ЛТ „Асорти” при НЧ „Градище-1907” 
„Прах при прахта” от Харолд Пинтър 
режисьор и сценограф Мариета Любенова 

17:00 ч. - гр. Габрово  
ТФ „Движение” при ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” 
„Игрила” от Теодора Димова 
реж. Марияна Митева, сценография Мария Койчева 

19:00 ч. - гр. Раднево 
Общински театър „Ангел Колев” при Общински център 
за култура „Нончо Воденичаров” 
„Има ли смисъл да утепваме мечка” от Панчо Панчев  
режисьор Ивелин Керанов, сценография Добринка 
Дойчева 

  
 
 
 
 

4 юни 
11:00 ч. - гр. Суворово 

СТК „Стоян Ангелов-Чингиза” при НЧ „Пробуда-1896” 
“Българи от старо време” от Любен Каравелов 
режисьор Александър Александров, сценография Петя 
Демирова 

19:00 ч. гр. Алфатар 
ТС при НЧ „Йордан Йовков-1894” 
„Криворазбраната цивилизация” от Добри Войников 
реисьор Петър Чапкънов  

 
5 юни 

11:00ч. гр. Варна 
ТФ „Феникс” при Сдружение „Феникс-2009” 
„Животът,макар и кратък” от Станислав Стратиев 
режисьор и сценограф Свилен Стоянов 

17:00 ч. гр. Каспичан 
Театър „Каспичан” при НЧ „Пробуда-1928” 
„Господин Балкански” от Георги Данаилов 
режисьор Юлиян Куртев, 
сценография Пламен Петров и Славчо Славчев 

19:00 ч. гр. Свищов 
ДТ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови” 
„Фейсбукът на Чудомир” по ракази на Чудомир 
реж. Митко Рупов, сценография Камен Крумов 

 
6 юни 

11:00 ч. гр. Горна Оряховица 
Драматичен театър при НЧ „Напредък-1869” и НЧ 
„Съединение-1888” – Драганово 
„Зех та, Радке, зех та!”от Сава Доброплодни 
реж. Кирил Ангелов, сценография Лидия Къркеланова 

17:00 ч. гр. Трявна 
ТТ „Христо Гърбов” при Сдружение „Камбана” 
„Бае Славе” – моноспектакъл по романа „Чамкория” от 
Милен Русков 
режисьор и сценограф Петър Рангелов 

19:00 ч. гр. София 
Арт сдружение „Арлекин” при НЧ „Св.Св.Кирил и 
Методий-1924”  
”Не всеки крадец е мошеник” от Дарио Фо 
режисура и сценография Василка Йорданова 

7 юни 
11:00 ч. гр. Левски  

ТС при НЧ „Георги Парцалев-1901” 
,,Вражалец” от Ст. Л. Костов 
режисьор Сергей Константинов 

14:00 ч. гр. Гълъбово 
Общински театър при ДК „Енергетик” 
„В търсене на самия себе си, или Друг човек” 
от Пьотр Гладилин 
режисура и сценография  Петър Тосков 

17:00 ч. гр. Козлодуй 
Театрален състав при Дом на енергетика  
при АЕЦ Козлодуй 
„Милионерът” от Йордан Йовков 
режисьор Богдан Петканин 

19:30 ч. гр. Бургас 
ТШ „Талантино” при Военен клуб 
„Глупаци” от Нийл Саймън 
режисура и сценография Станимир Карагьозов 

 
8 юни 

11:00 ч. гр. София 
ТР „Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”при НЧ 
„Николай Хайтов-1936” 
„Inside Out Teen” драматизация по текстове на Мария 
Касимова-Моасе, Йоана Мирчева, Илияна Георгиева и 
Николай Паунов 
сценична адаптация Милена Видер, сценография 
Розина Макавеева 

14:00 ч. гр. Карлово 
Читалищен театър „Елена Снежина” при НЧ „Васил 
Левски-1861” 
„Великденско вино” от Константин Илиев 
реж. Александър Дойнов, сцен. Иван Хаджийски 

18:00 ч. гр. Каварна 
НЧ „Съгласие-1890” 
„Прелъстяването”от Нийл Саймън 
режисура и сценография Злати Златев 

19:30 ч. 
Церемония по награждаване и закриване на  
XXII Национален фестивал на любителските театри 
с международно участие „Каварна 2019” 

- Има ли поправителен 
за родители, възможно 
ли е това при възпита-
нието на децата?

-  Съществува отго-
ворност, ако все пак ре-
шим да се подложим 
на съмнение и решим, 
че нещо не е било съв-
сем коректно в подхода 
ни, да направим опит за 
поправителен. Това не 
бива да бъде плашеща, 
думичка в заглавието. 
Има поправителен и ние 
всички имаме шанс да го 
вземем този поправите-
лен, дори и тогава, когато 

децата са по- пораснали, 
защото например за лю-
бовта никога не е късно. 
С любовта можем да 
поправим грешки, даже 
например може да по-
правим грешки от покой-
ните ни родители, като ги 
простим. В един момент 
спираме да сме зависи-
ми или като осъзнаем 
ние какво да правим, или 
да не правим, и по този 
начин да прекъснем, 
ако е имало евентуално 
неприятни последици 
върху собственото  въз-
питанието от  нашите ро-

дители върху нас. Тоест 
ние можем да поправим 
техните грешки към себе 
си първо. Тази книга не е 
само за този, който вече 
има деца. Даже е хубаво 
да се прочете от хората, 
преди да станат родите-
ли. Но тя е за всеки един, 
който иска да разбере за 
себе си повече, защото 
когато четете вие ще раз-
познаете подходите на 
вашите родители, по този 
начин ще разберете тях 
самите много по-добре.  
Ще им схванете логики-
те, ще си ги обясните. 

Ще видите как нещата са 
с причинно-следствени 
връзки и ще разберете, 
как може да бъде попра-
вена една машина, която 
вече знаете как работи. 
Книга за всеки, незави-
симо дали сте родители, 
защото ще разберете за 
собственото си детство, 
за собствения си харак-
тер, за вашите родители, 
разбира се за вашите 
деца, но и за вътрешното 
дете във вас, на което 
днес вие сте родители. 

- Заради обременя-
ването от нашата на-
родопсихология ли е 
толкова трудно на бъл-
гарския родител да въз-
питава правилно децата 
си? 

- Навсякъде има някои 
неща, които са плюсове 
и някакви неща, които са 
минуси при възпитание-
то. Да, в днешно време 
българският родител има 
да променя, което не 
значи, че другите роди-
тели по света са идеал-

ни. Например какво да 
кажем за двата месеца 
майчинство в САЩ и за 
хубавите три години, 
които ние имаме. Това е 
такава придобивка, че за 
нищо на света не трябва 
да я  губим. По-престъп-
но нещо от това, да се от-
дели детето от майката в 
най-ранните моменти от 
живота му, няма. Така, че 
навсякъде има повлияни 
от народопсихологията 
прекрасни и не толкова 
прекрасни възпитателни 
подходи. Важно е да се 
подложим под съмне-
ние, да се опитаме да 
проверим, кое наистина 
е вярно и кое не вярно от 
това, което сме наследи-

ли от поколенията. 
- Може ли да кажем, 

че българският родител 
е дораснал, да вземе 
поука и да се възпита от 
децата даже?

- Все повече! Все по-
вече родители, слушат 
децата си. Не казвам да 
отидат в обратната по-
зиция, да ги командват 
децата им, но си задават 
въпроси, ходят на такива 
срещи, като тази, ходят 
на уорк шопи, тръгват 
на терапия, на семина-
ри, което само показва 
много пораснала самоо-
ценка. Защото само един 
много по-духовно зрял  и 
уважаващ себе си човек, 
търси такъв тип знания.

„ПОПРАВИТЕЛЕН ЗА РОДИТЕЛИ” – КНИГА ЗА ПРЕДИ И СЛЕД РОДИТЕЛСТВОТО
Българската писателка и психотерапевт Мадлен Алгафари представи 

книгата си „Поправителен за родители” пред препълнена зала в ХГ ”Христо 
Градачлиев”. Книгата за родители опровергава остарели разбирания за 
възпитанието, характерни за българската народопсихология. 

В 8 глави авторът разделя различните възрастови периоди, с които 
са свързани определени поведения. Първата глава е за бременността и 
раждането на детето, следват: „Първа година”, „От една до три”, „От 
три до пет”, „От пет до седем”, „От седем до дванайсет”, „От дванайсет 
до деветнайсет”, „От двайсет до двайсет и пет и повече”.

Във всяка една се съдържа тематична част, която е разказана от ав-
тора по достъпен начин, без термини, какво се случва в тази възрастова 
фаза, какво е нормално за развитието, какво не е, какво би било вярно 
като подход от страна на родителите, какво не и какви са последиците. 
Какъв тип характер се формира. Следват отговори на въпроси, които са 
задавани на авторката на срещи и разговори, от деца, тийнейджъри и 
родители. Алгафари се е опитала да покрие всички теми, касаещи децата 
и младежите, вкл. наркотици, интернет, агресия, сексуалност, типовете 
родители, за това какви са разликите между детството и зрелостта. 

22 състава бяха се-
лектирани за участие 
в XXI I -я  Национален 
театрален фестивал на 
любителските театри 
с международно учас-
тие - Каварна 2019. За 
изява на сцената се със-
тезаваха 28 състава, от 
които 7 младежки фор-
мации. Селекционната 
комисия се състоеше 
от 5 члена:  председа-
тел - Димитър Еленов, 
режисьор от  София. 
Злати Златев - режи-
сьор от. Нови Пазар, 
Мария Гинкова - актьор 
от Драматичен театър 
„Йордан Йовков”- Доб-
рич, Димитър Ялнъзов- 
режисьор и актьор от 
Варна и Ивелина Павло-
ва - секретар на НЧ ”Съ-
гласие”. След преглеж-
дане на всичките видео 
материали, обсъждане, 
преглеждане на тех-
ническите параметри,  
анотациите на спек-
таклите и  наградите, 
комисията допусна до 
конкурсната програма 
22 състава, от които 
6 младежки и 16 въз-
растни. От младежките 
един влезе в категория 
камерни, както и 4 от 
любителските театри 
за възрастни. Мнение-
то на селекционната 
комисия беше, че тази 
година са участвали  
силни спектаклите и 
почти всички са на едно 
ниво.  „Доста трудно 
беше да отделим тези, 
които не са одобре-
ни. Имахме по-малко 
кандидати, което от-
даваме на липсата на 
средства”, коментира 
Павлова.  

Журито на фестива-
ла ще бъде председа-
телствано отново от 
проф. Елена Баева, ре-
жисьор от София, пре-
подавател в Любен Гро-
ис, членовете са: Мая 
Вапцарова - режисьор и 
Крум Гергицов- театра-
лен критик и драматург. 

„В заглавията на спек-
таклите, които тази го-
дина ще участват в кон-
курсната програма осо-
бено се откроява един 
разкошен спектакъл на 
група „Талантино”, при 
Военен клуб - Бургас, 
които ще представят 
спектакъла „Глупаци” 
от Нийл Саймън. Инте-
ресни са също поста-
новките„Милионерът”,  
на театралния състав 
към Дом на Енергетика 
– Козлодуй; „Рибарски 
свади” на Долна Оряхо-
вица; „Не всеки крадец 
е мошеник” от сдруже-
ние „Арлекино”- София. 
Театралният състав от 
Разлог ще представи 
„Секс бъркотия” от Рей 
Куни. Повечето трупи 

са насочени към коме-
дийния жанр. Много 
силни са и младежките 
състави. За първи път 
участва една формация 
Театрална работилница 
„Мариян Бачев” и ака-
демия „Фюжън Арт” от 
София, които ще пред-
ставят един спектакъл, 
изключително подхо-
дящ за тийнейджърите, 
със заглавие „Инсайт 
аут тийн”, драматиза-
ция по текстове на Ма-
рия Касимова Моасе, 
Йоана Мирчева, Или-
яна Георгиева и Нико-

лай Паунов. 
С и л н и  т е а т р а л н и 

ф о р м а ц и и  с а  о щ е : 
„Импулс” от  Разград, 
„Движение” при При-
р од о м а т е м а т и ч е с ка 
гимназия „Академик 
Иван Гюзелев” - Габро-
во. Младежки театър 
„Приятели” пък са ра-
ботили по Чехов и ще 
представят „Мечка и 
предложение”, т.е. ще 
има много интересни 
спектакли с богата  и 
разнообразна програ-
ма”, разкри Павлова. 

М е ж д у н а р о д н о т о 

участие в това издание 
на фестивала ще бъде 
под формата на излож-
ба на художници от Ита-
лия, които на 4 юни в 
ХГ „Христо Градачлиев” 
ще представят много 
интересни свои творби. 
Запазва се традицията 
наградите за спектакли 
да са в две категории: 
индивидуални и групо-
ви. За наградния фонд 
на домакините НЧ „Съ-
гласие” помага Минис-
терството на културата, 
а тази година и Съюзът 
на народните читалища.

КАВАРНА – ДОМ НА МЕЛПОМЕНА ОТ 2 ДО 8 ЮНИ

Сцена от 
спектакъла 
„Прелъстя-
ването” на 

каварненска-
та трупа
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11:45

14:00

XXII Национален фестивал на любителските 
театри с международно участие „Каварна 
2019“

Поднасяне на цветя и венци пред паметни-
ка на Христо Ботев по повод Деня на Ботев 
и на загиналите за свободата и независи-
мостта на България 

Международен турнир по карате

НЧ ,,Съгласие-1890“

Градски парк

Зала „Олимпиада“
4.06 17:00 

 
„Роза“ – ритъм и поезия от слънчева Ита-
лия-изложба живопис

ХГ ,,Христо Градеч-
лиев“

7.06 18:30 Концерт на „Теодосий Спасов Фолк квинтет“ Пред НЧ „Съгла-
сие-1890“

8.06 19:30 Церемония по награждаване и закриване 
на XXII Национален фестивал на люби-
телските театри с международно участие 
„Каварна 2019“

НЧ „Съгласие-1890“

19-29.06  Дни на Славянската култура НЧ „Съгласие-1890“
25-30.06 Международна киноложка изложба Стадион „Калиакра“
27.06 Международен турнир по петанк Морска зона
29.06

 
Писателката Искра Урумова и Невелина 
Няголова ще представят ръчно изработени 
талисмани и накити, и трилогията „Открад-
нато-обречено-опазено” 

Фолклорен събор „Песни и танци от слън-
чева Добруджа-Дебрене 2019“

ХГ ,,Христо Градеч-
лиев“

Село Дебрене

10-ото световно пър-
венство по Шотокан Ка-
рате До се проведе от 
24 до 26 май в Букурещ, 
Румъния. В него взеха 
участие над 1500 кара-
теки от 37 държави на 5 
континента, сред които 
и България. КБС „Кали-
акра” беше представен 
от 8 състезатели, раз-
пределени в няколко 
категории, в зависимост 
от възрастта и теглото 
си, както индивидуално, 
така и отборно. 

В първия състезате-
лен ден се включиха 
най-малките каратеки. 
Габриела Дончева, Си-
мона Атанасова и Кристи-
яна Панайотова отборно 
спечелиха полуфинала 
с представяне на май-
сторска ката Джион, а 
на финала изиграха в 
перфектен синхрон ката 
Хейан Нидан, с което за-
воюваха световна титла. 
Още на татамито лично 
получиха поздравленията 
на част от присъстващите 

официални лица.  По-къс-
но през деня младите 
каратеки взеха участие в 
шобу ипон кумите, отно-
во отборно.  След отлична 
и концентрирана игра 
бързо победиха връстни-
ците си от Румъния, но на 
финала срещнаха силен 
отпор от сборния отбор 
на Украинската Шотокан 
Федерация и се окичиха с 
вицешампионската титла.

Дамиан Янев игра в три 
индивидуални катего-
рии – шобу ипон кумите, 
шобу санбон кумите и 
WKF кумите, като след 
оспорвана игра с други 
14 каратеки успя да спе-
чели сребърен медал.

Дона Димитрова пока-
за добра техника, отлич-
на физическа подготовка 
и невероятно желание за 
победа в категория 10-11 
години момичета, WKF 
кумите, до 38 кг. Спаз-
вайки точно указанията 
на сенсей Ариф Арифов, 
попари надеждите на 
каратеките от Румъния, 

Молдова,  Казахстан 
и други традиционно 
силни държави, като се 
окичи със световната 
титла и златен медал. С 
това постижение Дона 
Димитрова поставя нов 
връх в своята крехка със-
тезателна кариера след 
европейската титла за 
деца от Албена`2018.

В категория 8-9 години 
момчета, WKF кумите, до 
25 кг. вицеевропейският 
шампион Петър Йорда-
нов показа добра форма 
и мъжка игра срещу за-
ложилия на дефанзивна 
стратегия състезател на 
Киргизстан, но загуби с 
минималното 0 : 1 и не 
успя да продължи към 
следващите елиминации.

В една от най-масовите 
категории – 8-9 годи-
ни момичета над 25 кг., 
индивидуално кумите 
по правилата на WKF, 
КБС „Калиакра” Кава-
рна беше представен 
от Ая Франк, Симона 
Атанасова, Кристияна 

Панайотова и Габриела 
Дончева, които се със-
тезаваха с 21 каратеки. 
Добро впечатление на-
правиха безапелацион-
ните победи в групата 
на Ая Франк (9 : 0) и Си-
мона Атанасова (7 : 0). 
На полуфинала Габриела 
Дончева поведе в резул-
тата, но беше изравнена 
в последните секунди на 
мача и последвалото съ-
дийско решение не беше 
в нейна полза. Подобна 
ситуация се разви и за 
републиканската шам-
пионка Кристияна Пана-
йотова, която достигна 
до мач за 3-то място, но 
не успя да се наложи 
и остана 5-а. Симона 
Атанасова с перфектна 
и добре обмислена игра 
достигна полуфинал от 
другия поток в групата, 
но загуби с минималното 
1 : 2 от Дария Науменко 
от отбора на „Скелия”, 
Украйна и след репешаж 
се класира на престижно-
то 3-то място.

Във втория състеза-
телен ден носителката 
на престижната титла 
„Спортист на годината 
Каварна`2018” Грациела 
Йорданова с демонстра-
ция на отлична игра и 
добра тактика, достигна 
до финал в категория 
14-15 години, кадетки 
кумите индивидуално, 
но не успя да се наложи 
над представителката 
на Казахстан, и спечели 
сребърния медал в кате-
горията.

В края на 10-ото Све-

товно първенство по Шо-
токан Карате До отборът 
на КБС „Калиакра” заво-
юва 2 златни, 3 сребърни 
и 1 бронзов медал.

Ето и класирането им:
Дона Димитрова – 

1-во място и златен 
медал, индивидуално 
WKF кумите

Отборно ката (Симо-
на Атанасова, Габриела 
Дончева, Кристияна Па-
найотова) – 1-во място 
и златни медали

Дамиан Янев – 2-ро 
място и сребърен ме-

дал, индивидуално шобу 
санбон кумите

Отборно кумите (Си-
мона Атанасова, Габри-
ела Дончева, Кристияна 
Панайотова) – 2-ро мяс-
то, сребърни медали 
и отборна купа, шобу 
ипон кумите

Грациела Йорданова – 
2-ро място и сребърен 
медал, индивидуално 
шобу ипон кумите

Симона Атанасова – 
3то място и бронзов 
медал, индивидуално 
WKF кумите

6 МЕДАЛА ЗАВОЮВАХА КАРАТЕКИТЕ ОТ КБС „КАЛИАКРА” 
НА СВЕТОВНОТО В РУМЪНИЯ
Младите спортисти се завърнаха от северната ни 
съседка с 2 златни, 3 сребърни и 1 бронзов медал

14-ти Международен турнир по карате за купата на 
Каварна се проведе в морския град на 2-ри юни.  В него 
се включиха 27 отбора с над 218 участници от цялата 
страна, Румъния и Беларус. Основният спонсор на тур-
нира е община Каварна. Подробности от събитието 
очаквайте в следващия ни брой.

Спортният празник 
„Заедно на 1-ви юни”, за 
ученици със специални 
образователни потребно-
сти, се проведе в Каварна 
за 19-та поредна година. 
В тазгодишното издание 
участие взеха седем отбо-
ра от градовете Добрич, 
Харманли, Хасково, Нови 
Пазар, София, Каварна и 
село Оброчище. Домакин 
на събитието беше ОУ 
„Йордан Йовков”. Стартът 
беше даден с издигането 
на българския трибагре-
ник и тържествена реч от 
директорa на училище-
то Радка Илиева, която 
е бивш ръководител на 
Центъра за специална 

образователна подкрепа 
(ЦСОП) –Каварна. 

„Нашият център се 
представя с четири деца. 
Тази година и занапред 
решихме да провеждаме 
този празник заедно с 
връстниците на наши-
те деца, които се обу-
чават в други образова-
телни институции. Да не 

се чувстват изолирани и 
пренебрегнати”, заяви 
настоящият директор на 
Центъра Юрий Сотиров, 
който прегръща идеята на 
предшественика си Радка 
Илиева.

„За щастие традицион-
но присъстваме на този 
празник. Тази година 
нашите деца имат па-
ралелни инициативи и 
тъй като те съвпаднаха 
с тази, отделихме част 
от екипа, за да можем 
отново да поздравим 
децата на Каварна, де-
цата на центровете за 
специална подкрепа, за 
да сме заедно на този 

празник. Много дълги 
години работим за меж-
дуинституционалното 
взаимодействие, между 
училището, между цен-
тровете за специална 
подкрепа, центровете за 
личностно развитие. Ние 
сме навсякъде, където 
има деца и нашите уче-
ници са част от екипите 
на общообразовател-
ните училища, затова 
сме заедно. Особеднно 
на 1 юни, празникът на 
всички деца”, заяви ди-
ректорът на ЦСОП „Проф. 
Димитър Кацаров” - Со-
фия, Венета Ал-Шериф. 

В рамките на три дни 
децата със специални 
нужди се включиха в раз-
лични спортни дисципли-
ни, като народна топка, 
футбол, щафетни игри 
и боче, под мотото „Да 
играем заедно“. Всички 
спортни надпревари се 
проведоха в двора на учи-
лището – домакин. 

ДЕЦА ОТ 7 ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА 
В СТРАНАТА ИГРАХА „ЗАЕДНО НА 1-ВИ ЮНИ“ В КАВАРНА


