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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

Общинският  съвет 
прие финансовите отче-
ти на дружествата „Ка-
варна” и „Бизоне” на 
свое заседание. И двете 
общински предприятия 
са на загуба. Първото с 
над 12 хил. лв., а второто 
със 17 хил. лв. „Каварна” 
ЕООД стопанисва, освен 
хотела в морска зона, 
и автогарата, която е 
единствената печеливша 
дейност на това друже-
ство. „За поредна година 
търговските дружества 
трупат загуби. Ние прос-
то приемаме отчетите за 
информация, не бихме 
могли да въздействаме”, 
коментира след взетото 
решение председателят 
на общински съвет Ка-
варна Красимир Кръстев. 
По думите му, който и да 
бъде управител на това 
дружество няма да бъде 
на печалба: „Абсолютно 

амортизирана база! Все 
пак има много по-модер-
ни комплекси по морето 
и трябва да се помисли 
за друг начин на упра-
вление, дали да не е под 
наем. Поне ще знаем, че 
ще се реализира някаква 
печалба.” 

Втората докладна, коя-
то предизвика дебати по 
време на заседанието 
беше актуализацията на 
бюджета. „Още когато 
приемахме отчета в края 
на януари – февруари, 
бяхме заделили 3 000 
лв. за новосформирания 
клуб по футбол „Кали-
акра 1”. Тогава имаше 
обещание от общинска 
администрация, при пър-
ва актуализация, да им 
бъдат индексирани тия 
3 000 лв. Не е изпълнено, 
нямаше го в предложе-
нието за актуализация и 
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Каварна е официален 
носител на титлата Евро-
пейски град на спорта за 
2020 година, се съобща-
ва в писмо от президен-
та на ACES Europe, Жан 
Франко Лупатели, в което 
се казва: „Имаме честта 
да обявим Каварна за Ев-
ропейския град на спорта 

за 2020. Поздравления за 
наградата, защото ваши-
ят град е наистина добър 
пример за спорта, който 
е инструмент за здраве, 
интеграция, образова-
ние и уважение, които 
са и основните цели на 
ACES Europe. Също така 
сте разработили при-

мерна спортна политика 
с хубави съоръжения, 
програми и дейности.“ 
Припомняме, че делега-
ция, водена от Лупатели, 
беше на посещение в 
Каварна на 23-ти май, 
за да инспектира спорт-
ните съоръжения и да 
се запознае на място с 

политиката на общината 
за развитието на органи-
зирания и масовия спорт. 

Официалната титла ще 
бъде връчена на Каварна 
на Гала церемонията на 
ACES Europe в Европей-
ския парламент в Брюк-
сел през ноември 2019 
година.

КАВАРНА Е ОФИЦИАЛЕН НОСИТЕЛ НА ТИТЛАТА 
ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА ЗА 2020 ГОДИНА

ОБЩИНСКИТЕ 
ДРУЖЕСТВА 
„КАЛИАКРА” 
И „БИЗОНЕ” 
ТРУПАТ ЗАГУБИ

Предпочитано място 
за отдих  от родители 
и малчугани е градският 
парк. В централната гра-
дина е разположен вън-
шен фитнес и три дет-
ски площадки, на които 
подрастващите могат 
да се забавляват, като 
се пързалят, люлеят или 
срещат с приятели. По-
следната площадка беше 
дарена преди месеци за 
децата на Каварна от 
мобилен оператор. Дос-
татъчни ли са забавлени-
ята в градската градина, 
безопасни ли са те за 
подрастващите, четете 
в анкетата, която напра-
вихме с родители: 

Детелина Тодорова 
- баба на дете на 1,5 
години 

„За първи път идвам с 
детето тук, площадката 
е добре.  Би трябвало 
да има още площадки, 
където децата да си иг-
раят.”

 София Славчева - баба 
на две близначки /Со-
фия и Екатерина/, кои-
то са на почти 4 години  

„Площадката не е без-
опасна. Трябва цялата 
да се направи с мека 
настилка. Другите две 
площадки са абсолютно 

неизползваеми. Напра-
виха хубава пързалка, 
пейки, хубави люлки, 
обаче в калта играят де-
цата. Не е косено наоко-
ло. И после много кучета 

има, изхождат се в пясъ-
ка, където играят децата. 
Пясъкът не е подновяван 
от 1 година. Стъпалата 
трябва да се направят 
с дъски, защото на това 
нещо като стъпи детето 
си подхлъзва крачето и 
влиза отдолу и си удрят 
брадичките. Знаете ли 
колко пъти сме вдига-

ли деца от тука? Трябва 
всеки да ги крепи. Те не 
са малки деца. Могат 

спокойно да си играят 
помежду си и да контак-
туват, без да се подпират 
от бабите и майките.”

Христо Димов - дядо 
на момченце /Христи-
ян/ -2,9 години 

”Просто го погледнете, 

окаяно е. Недай си боже 
някой да падне. Под люл-
ката стърчи бетона. Тук 
идваме постоянно, но 
детето играе само на 
едната площадка.”

Д е л я н а  А н г е л о в а 
- майка на две деца - 
момиче на 6 години и 
момче на  1,2 години 

„Настилката трябва на-
всякъде да е мека, не така 
на части. Рамката на пя-
съчника е твърде висока и 
децата се препъват в нея. 
Пързалката е добре, те я 
отремонтираха. Използ-
ваме само тази площадка.
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РОДИТЕЛИ НАСТОЯВАТ ЗА БЕЗОПАСНИ 
ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, ОБЩИНАТА ОТКЛИКВА

Детелина Тодорова

София и Екатерина

Христо Димов

Мария Митева

Яна Иванова

Веселина Георгиева



2 Сряда, 12 юни 2019 г. брой 23 (2178) АКЦЕНТИ

Продължение от 1 стр.
нормално вдигна се гра-
дусът между съветниците. 
Това активира спортисти-
те от футболния клуб да 
дойдат и да си потърсят 
тая сума. Общинската ад-
министрация просто ги 
подведе, не си изпълни за-
дълженията. След кратка 
почивка, се намери реше-
ние, разумът надделя  в ко-
легите съветници и г-н Не-

дев от общинска админи-
страция, в приложенията 
намерихме начин с 12 хил. 
лв. им увеличихме субси-
дията, и те ще получат 15 
хил. лв., за да започнат 
състезателна дейност”, 
заяви Кръстев. Според 
него има начин да бъдат 
осигурени тези средства, 
след като бюджетът се 
актуализира с нови 200 
хил. лв. и общинска ад-

министрация очаква при-
ходи от отстъпени права 
за строеж, туристически 
такси и наеми на спорт-
на база, като футболния 
стадион, който вече се 
управлява от нея. „Има 
възможности и мисля, че 
сумата от 15 хил.лв. не е 
толкова голяма за един 
бюджет от 16 милиона”, 
добави председателят на 
местния парламент.  

ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА „КАЛИАКРА” 
И „БИЗОНЕ” ТРУПАТ ЗАГУБИ

Община Каварна заку-
пи 40 нови пейки. Подме-
нени са всички скамейки 
в централната част на 
града, предстои да бъдат 
поставени още няколко 
и на морския бряг, съ-
общи заместник-кметът 
Йордан Йорданов. На 
нос Калиакра, ще бъ-

дат монтирани 7 пейки, 
по молба на директора 
на историческия музей, 
Пенко Георгиев, който 
управлява археологиче-
ския резерват.

По думите на Йорда-
нов, това е първият етап 

от подмяната на седящи-
те места в града. Местна-
та администрация има  

намерение да закупи 
още пейки, с които да 
направи отдиха на жите-

лите и гостите на морско-
то градче по-комфортен. 
Средствата са осигурени 

от бюджета на общината. 
Старите скамейки пък ще 
бъдат ремонтирани и от-

ново ще намерят своето 
приложение, където е 
необходимо.

Със стартирането на 
летния сезон е изгра-

дена и нова автобусна 
спирка в морската зона 
на града. Облагородява-
нето там ще продължи 
с почистване на пътя, 
който води към хотелите. 
Тази дейност ще бъде 
извършена от общинско-
то предприятие „Чирак-
ман”. Дружеството вече 
е закупило нов трактор, 
който до седмица ще 
бъде регистриран и ще  
влезе в експлоатация.

Фондът на ХГ “Христо 
Градечлиев“ се обога-
ти с нова картина, по 
време на провелата се 
изложба - живопис на 

тема „Роза“, в рамките 
на театралния фестивал. 
Авторите са от Италия и 
вдъхновени от величието 
на розата пишат стихове, 
и рисуват картини. Те са 
обединяват и създават 
асоциация „Апай“ през 
2006 г. в Рим, с идеята да 
се прокара път на млади-
те художници.

Песента „Една българ-
ска роза“, изпълнена от 
Теодора Недева и деца 
от вокалната група към 

НЧ „Съгласие– 1890“ бяха 
специален поздрав към 

членовете на асоциация 
„Апай“.

В Каварна ще се прове-
де кампания за изчисля-
ване на прогнозни пен-
сии на 13 и 18 юни 2019 
г. от 8:30 ч. до 16:00 ч. в 
офис на ТП ул. „Добро-
тица“ №31 във връзка 
с прилагане на §22ц от 

Закона за изменение и 
допълнение на КСО.

Желаещите да се въз-
ползват от предлаганата 
услуга ще трябва да пред-
ставят:

1.Документ за само-
личност

2.Документ УП-2 или 
УП-15 за тригодишен пе-
риод (от 1982г. - до 1996г.)

3.Да заявят (да раз-
полагат с предварител-
на информация) за об-
щия си трудов стаж към 
31.12.1996 г.

КАМПАНИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ 
НА ПРОГНОЗНИ ПЕНСИИ

Община Каварна съоб-
щава на гражданите, както 
и на всички собственици и 
ползватели на плавателни 
съдове и съоръжения за 
морски спортове, рибо-
лов и развлечения, че в 
периода от 10 юни до 14 
юни 2019 г. на зенитния 
полигон на Военновъз-

душните сили край Шабла 
и прилежащата акватория 
на Черно море ще се про-
ведат стрелби от форми-
рования на Българската 
армия.

През периода на уче-
нието за временно опас-
ни зони за корабоплава-
не и въздухоплаване се 

обявяват участъците от 
въздушното и морското 
пространство между нос 
Карталбурун и нос Кали-
акра и линията, отстояща 
на 55 мили, успоредно на 
бреговата ивица, както 
и пространството на ви-
сочина до 40 000 м над 
морската повърхност.

СТРЕЛБИ НА ПОЛИГОНА КРАЙ ШАБЛА

ОБЛАГОРОДЯВАТ ГРАДСКАТА СРЕДА В КАВАРНА

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ХРИСТО ГРАДЕЧЛИЕВ“ 
СЕ СДОБИ С  
НОВА КАРТИНА
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Сценичното пресъз-
даване на спектакъла 
„Прелъстяването” поз-
волява водещите идеи и 
внушения да звучат убе-
дително и пълноценно 
през цялото времетрае-
не на отделните, на пръв 
поглед самостоятелни, 
действия и епизоди.

Театралната практика е 
показвала неведнъж, че 
главното понякога може 
да остане приглушено и 
да отиде на заден план. 
Постановката, спечелила 
голямата специална на-
града на фестивала в гр. 
Свищов преди 2 месеца, 
която Читалищен театър 
„Проф. Гочо Гочев” след 
това изнесе на кавар-
ненска сцена, привидно 
фрагментарна, също има 
нелеката задача да бъде 
цялостна, обединена от 
общия замисъл на ав-
тора и от познанията и 
опита на режисьора Зла-
ти Златев. Според него 
„театърът трябва да носи 
винаги изненада, която 
обаче, за да стигне до 
зрителя и да го развълну-
ва и завладее, се нуждае 
от доказателство.” А то се 
постига от единомисли-
ето в усилията на поста-
новчик и актьори. Едва 
ли е необходимо да под-
чертавам, че първият е 
натрупал предостатъчни 
умения, усет и мъдрост 
в дългогодишната си и 
успешна творческа кари-
ера, затова и доверието 
на актьорите към него 
е станало пословично и 
резултатно.

Играта им е себеот-
дайна, нахъсана и зре-
лищна. Те ни най-малко 
не се щадят – нито във 
външните си прояви, 
понякога с немалък риск 
за здравето си и изчерп-
ване на физическите и 
морални сили в някои 
от най-драматичните и 
дори стресиращи сцени. 
Тук специално искам да 
отбележа широкия спек-
тър от развити и усъвър-
шенствани технически 
театрални умения, впле-
тени умело в актьорската 
интерпретация. Затова 
настоява още гениалният 
Чарлз Чаплин: „Ориен-
тацията дава увереност 
и отличава професио-
налиста от любителя, 
да знаеш всеки момент 
къде се намираш и какво 
правиш в него, къде да 
спреш или се обърнеш, 
да говориш направо или 
косвено.”

На зрителя му харес-
ват особено много както 
сдържаността, така и 
властното държане, де-
ликатност и изтънченост, 
емоции и чувства, специ-
фичния тембър, ясния и 
разбираем говор, дори 
и шепот. Същото важи 
и за съдържателността 
и адекватността на по-
стъпките и поведение-

то, позите, мимиките, 
жестовете – всички те са 
наситени с богата изра-
зителност, с благосклон-
но протегнати гневни, 
размахани или свирепо 
сгърчени ръце и пръсти 
като ноктите на хищник.

Успехът и пълноцен-
ността на сценичното 
пресъздаване проличава 
още в първото действие 
„Кихавицата”, в което се 
разиграва драматичен 
конфликт между двама 
неравностойни по со-
циален статут зрители, 
дошли да гледат пред-
ставлението със своите 
съпруги ( в ролите атрак-
тивната Величка Стой-
кова и достолепната и 
запомняща се Йорданка 
Харизанова) оказали се  
в близко съседство. Еди-
ният – генерал, другият – 
дребен чиновник в също-
то ведомство. Поводът 

е съвсем незначителен 
– изправилият се пред 
генерала служител на-
трапчиво моли за запоз-
нанство, обсипвайки го 
с ласкателства и раболе-
пие, с едничката цел да 
спечели благоволението 
на управника и неговата 
съпруга, което така и не 
му се отдава. Затова пък 
тъкмо, озовал се лице в 
лице неочаквано кихва и 
изпръсква със слюнките 
си лицето и главата на 
височайшата особа. От-
тук се начеват страховете 
и инстинктите на героя 
– да омилостиви госпо-
даря, да му прости, за 
което не подбира начини 
и средства – бърше го със 
собствената си кърпа, ра-
болепничи, пълзи… 

Изявата на Христо 
Харизанов – Хари – в 
ролята на генерала е 

поднесена майсторски – 
знае много добре кога и 
как да натисне, да бъде 
по-снизходителен или 
неотстъпчив, високоме-
рен и строг, дори и да 
тропне с бастуна си така, 
че столът да отхвърчи на 
метър-два.

Доайенът на каварнен-
ския театър, вече на 81 г., 
играе достолепно, увере-
но, с подобаваща дикция 
и характерен тембър, 
знае как да накъса, стег-
не или проточи фразата, 
да нюансира емоцио-
налното си състояние и 
отношение.

В ролята на чиновника 
младият, но утвърден 
театрал Божидар Божи-
даров, е с точни и пре-
мерени рефлекси, влиза 
добре в ролята си на без-
личен плазмодий, готов 
на всякакви унижения 
заради безхарактерност-
та си. Героят е двузначен 
– трагичен, но и щастлив 
с наследяването на пет 
милиона, което го кара 
да подскача, разголвайки 
алчността си.

В другата случка ця-
лото действие се крепи 
върху изразеното съм-
нение в качествата на 
поредна кандидатка за 
роля в „Конкурс”. Журито 
не я оставя да се изяви, 
намесва се авторът – А. 

П. Чехов (в ролята То-
дор Червеняков), който 
е благосклонен към нея 
и дори се съгласява да 
произнесе трудна скоро-
поговорка.  Оригинално 

режисьорско решение е 
и участието на Красимир 
Петров, който отдавна 
дава индикации за ак-
тьорски заложби. Вни-
манието на режисьора 
на спектакъла този път 
е съсредоточено не към 
външни ефекти, а в раз-
криването на вътрешния 
свят и големи умения 
на личността (Мариана 
Лазарова). Героинята се 
оказва носителка на една 
нова, по-разкрепосте-
на нравственост, която 
успява да се пребори 
със силата на талант, 
трудолюбие и целеустре-
меност. Свидетели сме 
на драматична схватка – 

новото, напористото по-
беждава закостенялостта 
и предразсъдъците.

„Прелъстяването” е 
сцената, която естест-
вено и плавно прелива 

от предишната с пре-
красна изява на тримата 
централни изпълнители 
– Мариана Лазарова, Бо-
жидар Божидаров и Ста-
нислав Ставрев. Пьотр 
Семьонич е галантен, 
самоуверен, влюбчив 
и като същински Дон 
Жуан е увлечен всяко-
га по чужди жени. Сам 
си признава откровено: 
„Всяка седмица съм лудо 
влюбен”, а и открито 
пожелава да сподели 
опита си, дори флиртува 
и с публиката, а накрая си 
изпросва и аплодисмен-
ти, прибързано решил, 
че е постигнал поредно-
то си завоевание.

Героят (Божидар Бо-
жидаров) е представи-
телен млад мъж, с хуба-
ва стойка, приветлив и 

общителен. Той навлиза 
доста умело в кожата на 
съблазнителя, с обигра-
ни пози и жестове, със 
своеобразна лекота и 
мекота на походката и 

погледа. 
Съпругът (Станислав 

Ставрев) е прибран, ста-
тичен и прилежен в из-
пълнение на своята цел 
– точен и порядъчен. 
Двамата със съпругата 
си са интелигентни, но 
очевидно са си омръз-
нали. В ролята на Ирина 
– ухажваната жена (Ма-
риана Лазарова) разкри-
ва деликатно истинска-
та душевност на своята 
героиня – с неустоима 
хубост, но и вглъбеност, 
неудовлетвореност и по-
рив към нещо съкровено, 
различно, обнадежда-
ващо. Постепенно едва 
забележимо е показа-

на настъпващата у нея 
промяна – тръпнеща, 
напрегната и накрая – 
устремена. 

И все пак финалът 
в тази забележителна 
по своето изграждане 
и блестяща актьорска 
изява сцена е колкото 
неочакван, толкова и 
правдив. Героинята не 
може да излезе от мо-
рала и принципите на 
своето време, героят – от 
своите предубеждения 
към истинската любов.

Дилемата е разбирае-
ма и ясна – „ще разбия 
живота си или ще го от-
дам на вас”.

Поривът за себеразда-
ване, на саморазрушава-
що устоите на личността 
постигане на желана-
та цел на каквато и да 
било цена, е разнищен 
извънредно, зрелищ-
но и фарсово в сцена-
та „Удавникът”. Героят 
(Станислав Ставрев) е 
самозван гастрольор и 
участник, както сам се 
зове в „морския  развле-
кателен бизнес”, който в 
един напрегнат и коло-
ритен сблъсък се пазари 
с поетесата (Валя Гавра-
илова) за входната такса. 
Перипетиите са забавни, 
играта на актьорите е 
зрелищна и атрактивна, 
особено на Станислав, 
който не пести никакви 
физически и морални 
сили, което го довежда 
до печален изход. Малка, 
но запомняща се е поя-
вата на нощния полицай 

(Захари Колев). Странни, 
чудати, необичайни пер-
сонажи.

Сцената в банката ни 
увлича в стигащата до 
гротеска сцена между 
молителката (Йорданка 
Русинова) и страдащия 
от зъбобол банков чинов-
ник (Станислав Ставрев) 
и портиерът (Николай Ял-
нъзов). Героинята влага 
цялата си страст и накрая 
постига целта си – да й 
бъде отпусната исканата 
минимална сума, която 
макар и незначителна, 
вече е получена, при 
това и с измолената за 
обратен превоз рубла.

С най-забавен и коми-
чен привкус е последната 
сцена с великолепните 
изпълнения на Божидар 
Божидаров (баща) и За-
хари Колев (син), както 
и с успешния дебют на 
Сона Аракелян (момиче-
то). Опитният и загрижен 
баща, повел сина си да го 
направи мъж, се натъква 
на неочаквана съпроти-
ва. Синът отказва да го 
послуша, а бащата при-
ема с удовлетворение, 
разбрал, че е неподгот-
вен. Захари играе леко, 
непринудено, пъргаво, 
находчив и смешен, но 
напълно понятен. Пре-
красно се справя и Сона, 
която партнира чудесно 
на Божидар, който пък, 
макар и в трета роля, 
отново демонстрира раз-
нообразие и увереност в 
изпълнението си.

Цялостната постановка 
с впечатляваща и всеот-
дайна игра на актьорите 
се посреща с одобре-
ние от зрителите. Затова 
допринася и красивата 
добре подбрана музи-
ка. Както  в цялостното  
творчество на Чехов, и 
тук е въплътена мечтата 
за едно по-смислено и 
достойно човешко съ-
ществуване, за красотата 
и духовното извисяване 
на личността, за истин-
ски, ползотворен труд, 
върху който се градят 
устоите на справедливия 
и честен живот. 

Тодор Червеняков – 
в ролята си на автора 
– напълно припокрива 
неговия достолепен об-
раз. С въздействащите 
си тембър и осанка той 
ни пренася в едно друго 
време, но не много раз-
лично от нашето, в което 
се преплитат теми и про-
блеми актуални и днес.

Спектакълът се посре-
ща с огромно задовол-
ство и трепетно внима-
ние от каварненската 
публика, която оценя-
ва големите усилия на 
самодейците, които се 
представиха на висо-
та, спечелиха сърцата и 
обичта на много нови 
почитатели, сред които 
преобладаваха младите 
хора.

ЧОВЕШКИТЕ ДРАМИ И ПОРИВИ КЪМ ДОБРОТО В СПЕКТАКЪЛА 
„ПРЕЛЪСТЯВАНЕТО” НА ЧИТАЛИЩЕН ТЕАТЪР „ПРОФ. ГОЧО ГОЧЕВ”

Таньо Божков
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Продължение от 1 стр.
Другите са много опас-

ни и неподдържани. На 
каката много й харесва 
новата площадка, на-
правена от оператора, но 
там децата играят върху 
почвата, трябва да е поне 
сухо. Но все пак не е на 
цимент.”

Яна Иванова – майка 
на 4-годишен син /Ми-
хаил / 

„За първи път идвам на 
тази площадка. Тя е много 
хубава, но е малко мръс-
но. Ако има настилка, ще 
се поддържа по-трудно. 
Така е добре, само трябва 
да се почисти малко.”

Мария Митева – май-
ка на две деца - 4 клас и 
на 7 месеца

 „Много добре е из-
мислено и много добре 
е направено. Само трябва 
да се поддържа и да се за-
пазят за по-дълго време. 
Иначе за децата е идеал-
но. Няма как например 
да започнат да бягат към 

улицата, защото имаме и 
такива случаи. Тук е по-за-
творено. Много ми харес-
ва площадката тук, няма 
нужда от друго. Ако човек 
има въображение, абсо-
лютно естествено е, сред 
природата. Достатъчна е 
зелената трева и децата 

да си играят спокойно. 
Най-вече трябва да се 
обработва за кърлежи и 
буболечки. Определено 

има нужда от повече пло-
щадки. Във Варна, в Мор-
ската градина ми направи 
голямо впечатление, че 
имат много площадки 
и забавления, на които 
децата да си играят и ро-
дителите да са спокойни. 
Това, че трябва малко 

повече да се поддържа 
чистотата, но това зависи 
от хората. „

Веселина Георгиева 

- майка на 3 годишно 
дете 

„Трябва обновяване. За 
малките деца е опасно. 
Площадката не е изцяло 
с мека настилка. Ние 
често ходим в Шабла, 
в техния парк. Много 
приятно са го направили 

с мека настилка. Под 
всички пързалки. Цялата 
площадка. Виждала съм 
градската градина в Ям-

бол. Всички площадки са 
поддържани и има много 

интересни забавления за 
децата. Такива като въ-
жета, пирамиди, на кои-
то децата да се катерят, 
не се чупи, не се троши.”

Общинска админи-
страция вече е предпри-
ела действия за обезо-
пасяването на детските 
площадки с противоу-
дарна настилка в град-

ската градина. 
„Преди повече от сед-

мица е възложено на 
общинското предприятие 
„Чиракман” да бъде мон-
тирана ударопоглъщаща 
настилка на тези площад-
ки, които нямат такава”, 
заяви след запитване от 
репортер на в. „Факел”, 
заместник-кметът на град 
Каварна Йордан Йорда-
нов. “ Сега е въпрос на 

малко време, трябва да 
се поръча тази настил-

ка, има да се леят някои 
участъци с бетон и да се 
подравни терена”, до-
пълни той.  Управителят 
на общинското друже-
ство „Чиракман”, Николай 
Дърлянов,  коментира, че 
в най-скоро време ще бъ-
дат обезопасени детските 
площадки в района на 
градската градина. 

РОДИТЕЛИ НАСТОЯВАТ ЗА БЕЗОПАСНИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, ОБЩИНАТА ОТКЛИКВА
Каварненката се оки-

чи със златото при де-

войките до 54 кг. в Русе, 
където се проведе дър-
жавният личен шампи-
онат

На провелото се Дър-
жавно първенство по 
бокс за жени и девойки 
в град Русе – от 3-ти до 
6-ти юни Дилек Серве-
това от СК „Ринг“ участ-
ва при девойки в кат. 
54 кг. Подготовката й 

протича в клуба по кик 
бокс под ръководството 
на Ердоан Демиров, а се 
боксира от БК „Добру-
джа“ - Добрич. В ней-
ната категория се състе-
зава осем момичета. В 
четвъртфинална среща с 
представителката на БК 
„Олимп“ Разград, Дилек 
победи с три на нула 
съдийски глас. На полу-

финала отказа съперни-
цата си от „Балкан“ Бо-
тевград и още в първия 
рунд.  Финалната среща 
с представителката  на 
„Мизия“ -  Дара Ганчева, 
Дилек  победа с два на 
един гласа. „Това е го-
лямо постижение и съм 
много радостен като 
неин треньор“, сподели 
Ердоан Демиров.

ДИЛЕК СЕРВЕТОВА Е ДЪРЖАВНА 
ШАМПИОНКА ПО БОКС

За четиринадесета по-
редна година в Каварна 
се проведе Международ-
ният турнир по карате 
„Купа Каварна“. В него 
взеха участие над 240 
каратеки от 17 спорт-
ни клуба от България, 
Румъния и Беларус, от 
които най-малкият със-
тезател беше на 4 годи-
ни, а най-големият на 
30, съобщи сенсей Ариф 
Арифов, организатор на 
турнира.

За купата на морския 
град се пребориха кара-
теките от клуб „Самурай” 
– Добрич, които спечели-
ха 19 златни, 8 сребърни 
и 10 бронзови медала.

Домакините от клуба 
по бойни спортове „Ка-
лиакра“ се окичиха с 
28 медала - 9 златни, 8 
сребърни и 11 бронзови, 
и заеха второ място на 
почетната стълбичка. За 
златни медали се пребо-
риха каратеките Теодо-
ра Недева, Женя Янева, 

Юлияна Лобода, Дона 
Димитрова, Тил Маки-
вара, Кристиана Панайо-

това, Габриела Дончева, 
Петър Йорданов, Дамиан 
Янев и Ая Франк.

Трети са състезателите 
на Централен полицей-
ски карате джу-джицу 
клуб с 6 златни, 5 сре-
бърни и 13 бронзови 
медала.

Турнирът е част от ка-
лендара на Българска на-
ционална федерация по 
карате и е организиран 

от Централен полицей-
ски карате джу-джицу 
клуб и КБС „Калиакра“ с 

подкрепата на Община 
Каварна. „Традиционно 
силен турнир, имайки 
предвид факта, че участ-
ват и чуждестранни клу-
бове. Тази година имаме 
два отбора от Румъния 
и един отбор от Бела-
рус, които допълнително 
повдигат качеството на 
турнира. Играе се в три 
дисциплини: макиевара, 
ката и кумите. Нашият 

клуб е представен от 
35 състезатели.”, раз-
кри треньорът на клуб 

по бойни спортове „Ка-
лиакра”, сенсей Ариф 

Арифов. 
„Нашият турнир се е 

посещавал от световни 

величини, като един-
ственият  деветкратен 

шампион по карате, Уей 
Ното, единственият 10-
ти дан Шахан Ушакава 
от Япония и др. Въобще 
нашият турнир има един 
по-специален блясък.”, 
допълни Арифов. 

Стилът ката е бой с 
въображаем противник, 
кумите е бой с реален 
противник, а макиева-
ра е бой с неодушевен 
предмет, на който се 
показват техники, на-
учени в началния етап 
на развитие в каратето. 
Основният спонсор на 
турнира беше Община 
Каварна.

КАВАРНА ЩЕ 
СЕ СДОБИЕ С 
МНОГОФУНK-
ЦИОНАЛНА 
СПОРТНА 
ПЛОЩАДКА

О б щ и н а  К а в а р н а 
спечели проект за из-
граждане на нова мно-
гофункционална спорт-
на  площадка. Тя ще се 
простира на площ от 2 
дка, непосредствено до 
главния вход на стадион 
„Калиакра”, съобщиха от 
местната администрация. 
Новото съоръжение ще 
разполага с три игрища 
за футбол, волейбол и 
хандбал. Средствата в 
размер на над 96 хиля-
ди лева се осигуряват от 
Държавен фонд “Земе-
делиe”. Според договора, 
сключен преди броени 
дни с фонда, срокът за 
изпълнение е 36 месеца. 
Общинската администра-
ция започва подготовка 
по процедурите за избор 
на изпълнител и надзор. 
Очаква се изграждането 
на спортното съоръжение 
да стартира през пролетта 
на следващата година.

КЛУБ „САМУРАЙ“ - ДОБРИЧ СПЕЧЕЛИ XIV-Я 
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО КАРАТЕ „КУПА КАВАРНА”
Домакините се окичиха с 28 медала и заеха второ място

Така изглеждат съоръженията за игра и настилката на площадката в Ямбол

децата. Такива като въ-
жета, пирамиди, на кои-
то децата да се катерят, 


