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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“

Приключи план-прие-
мът след 7 клас в Средно 
училище „Стефан Кара-
джа”. Сформирани са две 
паралелки - профил „Чуж-
ди езици” с интензивно 
изучаване на английски 
език и профил „Матема-
тика” с разширено изуча-
ване на английски език. „ 
След анкетно проучване 
сред учениците, устано-
вихме, че децата имат го-
лямо желание за езикова 
паралелка и трета година 
правим този план- прием. 
От миналата в математи-
ческия профил се залага 
на математика, инфор-
матика, география и чужд 
език”, съобщи директорът 
на учебното заведение  
Емил Андонов. 

Още на първо класира-
не и двете паралелки са 
били попълнени с по 26  
ученика. „Изключител-
но съм доволен, защото 
план-приемът е в макси-
малния си вариант, при 
положение, че в други 
училища има незаети 
места. Съжалявам много 
за учениците, които жела-
еха да дойдат при нас, но 
не успяха да се класират. 
Това е държавен план- 
прием, който се определя 
с наредба от Регионално-
то управление на образо-
ванието и от просветното 
министерството, така че 

ние нищо не можем да 
направим. Балът е много 
висок в чуждоезиковия 
и в математическия про-
фил, което означава, че 
от тук нататък ние ще 
гоним резултати. За това, 
естествено „вина” но-
сят учителите, на които 
искрено благодаря, за-
щото този успех, който 
са постигнали  децата е 
благодарение на тях. Това 
се показва и от външното 
оценяване в четвърти 
клас, в седми клас и на 
държавния зрелостен 
изпит. Нашето училище 
стои на едно от първите 
пет места по класиране. 
При положение, че в об-
ластта са 80-86 училища, 
от тях около 26 са сред-
ни, което означава, че 

ние сме на много, много 
добро ниво”, коментира 
директорът Андонов.

СУ „Стефан Караджа” 
е одобрено от две На-
ционални програми, по 
които е кандидатствало 
за финансиране. 

Първата програма е 
„Осигуряване на съвре-
менна образователна 
среда”, с модул „Подкре-
па на целодневното обу-
чение в прогимназиален 
етап”, на стойност 7792 
лв.  „Това е един проект, 
с който ще обзаведем 
една зала от 220 кв. м. в 
приземния етаж. Преди 
време бяхме започна-
ли ремонт и с помощта 
на дарителите Севда-
на Гавраилова и Никола 
Воденичаров купихме 

ламиниран паркет. С дру-
го дарение успяхме да 
сменим вратата и прозор-
ците, а стените бяха изма-

зани с помощта на наши 
ученици и работниците 
в училището”, каза Ан-
донов. Със средствата от 

спечеления проект залата 
ще бъде  обзаведена със 
столове, маси, шкафове и 
бюро. Ще бъдат закупени 
книги, игри, пособия и 
материали, необходими 
в дейностите по и ин-
тереси. Залата ще бъде 
ползвана от ученици в  
прогимназиален етап, 
5-7 клас. 

Преди две години, 
училището е спечелило 
същия проект за нача-
лен етап. Помещението е 
факт за учениците, които 
са на целодневен режим. 
Същевременно могат да 
я ползват за тържества 
и за всичко друго, когато 
имат нужда от по-голямо 
пространство. 

Вторият  модул  по 
тази програма  е „По-
добряване условията на

Следва на 2 стр.

Oбщина Каварна от-
беляза 228-та годиш-
нина от историческата 
битка на адмирал Фьо-
дор Ушаков, победил 
флота на Османската 
империя край нос Ка-
лиакра по време на 
Руско-турската война 
от 1787-1792 г. Венци и 
цветя пред паметника 
на адмирал Ушаков на 
нос Калиакра поло-
жиха на 10-ти август 
кметът на общината 
Нина Ставрева, пред-
седателят на общин-
ския съвет Красимир 
Кръстев и директорът 
на историческия му-
зей в Каварна Пенко 
Георгиев.

Адмирал Ушаков е 
първият, който прила-
га нова морска такти-
ка при битката с тур-
ския флот в залива на 
нос Калиакра, която 
му донася победата. 
Адмиралът е извес-
тен и с това, че от над 
40 морски сражения 
няма нито една загуба 
и нито един пленен 
войник.

Паметникът на фло-
товодеца е  изваян 
от скулптора Никола 
Богданов. В архите-
ктурно-мемориалния 
комплекс има арка с 
18 камбани с имената 
на корабите, участвали 
в битката.

В Каварна приключи 
изкърпването на асфал-
товата настилка по пътя 
за морето в двете посо-
ки. Фрезованият асфалт, 
който създаваше дис-
комфорт на шофьорите 
повече от седмица, вече 
е възстановен. За реха-
билитация са останали 
още няколко участъка: 
големият паркинг, около 
помпената станция зад 
стария мост и към мор-
ска база.

„Централната част на 
града не е ремонтирана 
заради туристите и заве-
денията, защото се вдига 
прах”, съобщи зам.-кме-
тът Йордан Йорданов.  
„До тук  в града са реха-

билитирани около 2000 
кв.м. По план  предстои 
още около 1500 кв.м. За 
изкърпване са предви-
дени улиците: „Марица”, 
„Тимок”, „Стефан Кара-
джа”, „Добротица”, „Ме-
талик”, „Строител” и др. 

„, коментира Йорданов. 
Подписаният договор  
за изпълнение между 
фирмата и общината е 
до края на бюджетната 
година. Стойността му е 
265 хил. лв. без ДДС. 

Следва на 2 стр.

За двадесета поредна 
година в Каварна се про-
веде Държавно първен-

ство за настолни корабни 
модели клас „С“.

Следва на 4 стр.

СУ „СТЕФАН КАРАДЖА” ПОПЪЛНИ ПАРАЛЕЛКИТЕ 
СИ СЛЕД 7 КЛАС ОЩЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА 
ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ЗА 
НАСТОЛНИ КОРАБНИ МОДЕЛИ

ПРОДЪЛЖАВА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА 
УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНАТА
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Продължение от 1 стр.
експериментална работа 
по природни науки”, на 
стойност 612 лв. По този 
проект ще се закупят кон-
сумативи и материали. 

СУ „Стефан Караджа” от 
две години работи като 
иновативно училище. 
През тази година отново 
е одобрено. Освен това,  
каварненската гимназия 
спечели проект по Нацио-
налната програма „Ино-

вации в действие”, на 
стойност 3150 лв. Кавар-
ненското училище ще си 
партнира с иновативното 
училище СУ „ Климент 
Охридски”, град Добрич 
и училището извън спи-
съка на Иновативните, СУ 
”Възраждане”, град Русе. 
Целта на програмата е 
иновативните училища 
да разменят добри прак-
тики помежду си, а тези, 
които са извън списъка, 
да черпят знания и опит 

от вече иновативните. 
”Нашата иновация е мно-
го добре възприемана 
от другите училища. По-
лучихме страшно много 
обаждания и предложе-
ния от други училища, 
но нямахме право да 
сключваме повече от два 
договора. Въпреки това, с 
директорите, които има-
ха желание да сключат 
договор, се разбрахме да 
продължим да работим 

заедно. Имаме такива 
партньори в Пловдив, в 
Разград, които бяха оч-
аровани от нашия край 
и иновацията която при-
лагаме”, съобщи Емил 
Андонов. 

По думите на директо-
ра на учебното заведе-
ние, иновацията включва 
различна методика на 
преподаване. Редовно 
се провеждат открити 
уроци, като в класните 
стаи влизат консултанти 

и представители на раз-
лични професии. Прак-
тикува се и извеждане 
на учениците от класната 
стая. ”Ние правим редов-
но уроци в библиотека-
та, в музея, посещаваме 

най-различни културни 
забелижителности, къде-
то децата могат по съвсем 
друг начин да възприемат 
учебния материал. Като 

имаме предвид какви 
дадености имаме като 
Яйлата, Калиакра, екпо-
зицията на нашия музей, 

морето, като Шаблен-
ското и Дуранкулашкото 
езеро, природни богат-
ства и дадености, с които 
не всеки град може да 
се похвали”, коментира 
Андонов.

*  Снимките в мате-
риала са от изнесените 
уроци на възпитаниците 
на СУ „Стефан Караджа” 
в библиотеката на НЧ 

”Съгласие” и Историче-
ския музей в Каварна, от 
ферма за охлюви и „Онгъ-
ла” в село Българево.

Продължение от 1 стр.
Предполага се, че за 

тази сума ще се рехаби-
литират около 3200 кв.м. 

До дни ще започне и 
друго преасфалтиране. 
„Улиците, които сме се 
ангажирали да рекон-
струираме са в кв.”Хаджи 
Димитър” - ул. „Кали-
акра” и края на улица 
„Витоша”. „Калиакра” е 
много кална, там няма 
въобще асфалт. Уточня-
ваме в Българево какви 
средства ще вложим, 
защото там фирмата да-
рител „Калиакра Уинд па-
уер” е решила да предос-

тави дарението лично 
за селото. Ще се уточни 
какво ще направят те и 
какво ще направим ние”, 
разкри заместник-кме-
тът. Общината е предви-
дила реконструкция на 
пътна настилка и в село 
Септемврийци. 

Ремонтните дейности 
от местността „Инкан-
тълъка” до село Топола 
продължават. Там се поч-
иства и разширява пътят, 
полага се оптична мре-
жа, след което предстои 
цялостно асфалтиране 
на отсечката. Полагането 
на нов асфалт в село Бо-

журец и пътната отсечка 
от международния път 
до село Раковски ще за-
почне съвсем скоро. В 
момента се прави съгла-
суване с операторите на 
подземна инфраструк-
тура. 

„Предстои текущ ре-
монт на тротоара на ул. 
„Любен Каравелов”, за 
което сме пуснали об-
ществена поръчка. Ще 
бъде подменена трото-
арната настилка от ъгъла 
на ул. „Дончо Стойков” 
до Центъра за работа с 
деца”, съобщи още Йор-
данов.

ПРОДЪЛЖАВА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА 
УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНАТА

СУ „СТЕФАН КАРАДЖА” ПОПЪЛНИ ПАРАЛЕЛКИТЕ 
СИ СЛЕД 7 КЛАС ОЩЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Съобщение до Константин Василев, управител на 
„Делова седмица –Медиа“ ООД

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административно процесу-
алния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на тери-
торията, съобщава на Константин Василев, управител на „ Делова седмица 
–Медиа“ ООД в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от 
(ЗУТ), като собственик  на имот с   идентификатор   35746.501.82   по   КККР   
на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) 
засягащ УПИ I -81, УПИ III-82 и УПИ XX - 83 , кв. 15 по регулационния 
план на с. Камен бряг, така че да съвпаднат с кадастралните граници на 
ПИ 35746.501.667, ПИ 35746.501.668 и ПИ 35746.501.669, предвиждащ 
разделяне на УПИ I-81 на два самостоятелни имота – УПИ XXIV – 667 и 
УПИ XXV -668,669.  

Проектът се намира в отдел  „Устройство на територията и 
инвестиции“ в община Каварна, като заинтересованите могат да се 

запознаят със същия  и направят писмени искания и предложения до 
общинска администрация гр. Каварна, в 14 дневен срок от съобщаването 

на основание  чл.128, ал.(5) от Закона за устройство на територията.

Анита Николаева пред-
стави пред каварнен-
ските деца поредната си 
книжка за най-малките 
„Миш и Маш”. В детския 
отдел на библиотеката 
към НЧ ”Съгласие”, ав-
торката сподели: „Това 
е четвъртата ми книжка 
за деца. Пиша за тях с 
огромно удоволствие 
и любов, защото е пре-
красно отново да видя 
света през погледа на 
децата, както е видян 
в тази книжка „Миш и 
Маш” и в другите ми 
детски книжки. В „Миш 
и Маш” се разказва за 
двама мишока. Единият 
Миш, другият Маш и 
същност това е една по-
учителна история, която 
ще се опита да научи на 
нещо децата  и то е как 
би трябвало да живеем 

с нашите съседи. Като 
кажа поучителна, това не 

значи дидактична, скуч-
на, напротив, книжката е 

смешна. Това е оценката 
на читателите.” 

Книгата е написана 
в стихотворна форма, 
с рими и се чете много 
лесно, приятно, освен, че 
е забавно. Има чудесни 
илюстрации от младата 

художничка Надежда 
Кацарова. „Тя наистина 
се вдъхнови след като 
прочете текста и нари-

сува прекрасни рисунки, 
които аз дори с удоволст-
вие разглеждам и нами-
рам нови неща в самите 
илюстрации, които мога 
да ги сложа към текстова-
та история на книжката”, 
разкри Николаева. 

„Всъщност децата не 
могат сами да опознаят 
света, ние като роди-
тели, като възрастни, 

трябва да им помогнем. 
Светът е едно голямо 
място със свои правила 
и това е всъщност зада-

чата на детските книги, 
да подготвят детето за 
този свят. Това съм се 
опитала да направя в 
детските книжки, които 
съм написала досега. 
Няма как децата сами 
да го открият, трябва 

ние да им помогнем за 
това и да ги научим какъв 
трябва да бъде светът, 
какво трябва да се опитат 

да направят, ако ние не 
сме успели, нека някой 
ден да го направят те,” 
сподели авторката. 

Книжката „Миш и 
Маш“ е достъпна за вся-
ко дете в библиотеката 
на НЧ „Съгласие-1890“.

НОВА КНИЖКА ПРЕДСТАВИ ПИСАТЕЛКА ПРЕД НАЙ-МЛАДАТА СИ ПУБЛИКА
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Подводен танц
Таньо Божков, гр. Каварна

В кристалните води на февруари
навътре мярнах бавно да се движи
една медуза -  тъпа и овална,
сама, в морето - тихо, неподвижно.
Загледах я със трепет, удивен -
във стълбицата родова е ниско -
без потекло, създание безцелно.
За риби само е храна отлична.
Но тя нехае и свободно пърха.
Умело плува, даже превъзходно,
със пипалцата малки под чадъра.
Загребва леко, плавно, грациозно.
Със всеки мах издува се широко
и под коремчето си дим разстила.
Водата чиста багри надълбоко,
разляла в нея капчици мастило.

Морето
Анна Томова, гр. Каварна

Широко пред очите се простира
дъхът ми цял от гледката замира.
Мастилено, просторно, необятно - 
бушуващо, спокойно или ясно.

Аз винаги го с трепет съзерцавам,
и с радост , и възторг го наблюдавам.
Вълните с грохот тежко се разбиват - 
горчивите сълзи от мен отмиват.

Обгръща ме безкрайна морска шир,
в душата ми царят покой и мир.
Величествен, сияен кръгозор
разкрива се пред моя ясен взор.

Шумят вълни, а чайките се реят,
самотни птици тъжна песен пеят.
Морето разтревожено бушува - 
слънчевият лъч във него плува.

Залезът се спуска над морето
ярък, златен, огненочервен.
Чайките политат в небето
с надеждата за утрешния ден.

Из стихосбирката  
„Господарят на дивия 

плаж”
Стефан Жечев, гр. Шабла

***
От красота очите ме болят,
морето – огледало е пред мене
и ей така, със път или без път,
край него отминава мойто време.

На пясъка изписвам имена
на близки, на приятели любими.
Днес в отпуск са вълните, ни една
от тях не ще изтрие твойто име.

Така ще е и утре може би,

но някой ден вълните ще се върнат
и пясъка, изписан със следи,
във празен лист хартия ще превърнат.

                       ***
Слънцето във дюните се скри,
есента тръстиките полюшна, 
а на плажа весели следи
спомени от лятото си шушнат.

Детска лейка, охлювен гердан,
пъстра топка, женско огледало.
В него се оглежда замечтан
споменът и тръпне отмаляло.

Помня, че прегръщайки ме там,
Пръстена си някъде изпусна.
Той сега под пясъка е сам,
Може би и корени е пуснал.

Може би това е малък знак,
че когато лятото се върне,
ще се върнеш ти със него пак
и без пръстена ще ме прегърнеш.

Бряг на споделеност
Радостина Драгоева, гр. Варна

/стихотворението е подарено от ав-
торката на литературния клуб към НЧ 

„Съгласие-1890” – гр. Каварна/

Каварна – синя бликнала сълза,
прокапала в герана на живота,
за мен оставаш пристан непознат.
Мой свят от думи, цветове и ноти!

Когато слънце пали ме у теб
морето ти солено ме облива.
Съня ми, щом усуква леден креп
спасяваш ме с небе от вечност жива.

Каварна – бряг на влюбени души,
които в пролетта си се намират.
Преплетен вятър с моя ум съшит
из спомени за детството немирно.

Тревога и покой – ела и дъб,
в причината при теб да идвам пак…
Сред синьото през кратките ми съ-
боти…
През златните недели с кръстен знак.

Мое мило море
Мая Чалъкова, с. Българево

Мое мило море,  в мен се вливаш ду-
шевно, 
всяка твоя вълна я усещам вълшебно. 
И се гмуркам тъй смело във водите 
аз твои -
да намеря покой за проблемите свои. 
Мое мило море , океан от мечти ,
пълно с дири от пяна, после всичко 
блести. 
Колко хора намират утеха при теб, 
разтопяваш в сърцата най- дебелия 
лед! 
Мое мило море -  ще се връщам сто-
кратно 
да си върна и обич и надежда обратно.
 И ще черпя аз алчно от твоята сила  - 
Разбери, че ми даваш и копнеж и за-
крила!

Камък от морето
/Из стихосбирката „Зрънце любов”/

Мими Стайкова, гр. Каварна

Скътала съм 
камъче,
родено от морето,
галено 
със дланите
солени.
Скътала съм 
камъче,
стискам го
в сърцето си.
Знае нощите
безлунни,
скрито в пясъка,
будувало,
и морето – 
само то
го е целувало.
Толкова е гладко
във ръцете
мои, грапави!
И тъгува то,
сънува
морски ласки!

Морето пее 
Андрейана Цонева, гр. Каварна

Морето гали пясъчни предели, 
с водата мека, ласкава, добра, 
слънцето рисува феерийни дантели, 
вълните пеят с дъхави слова. 
Рефрен от нежност - звуци зла-
тоструйни, 
поезия и танц в хармония тъче. 
Красотата вае замъци вълшебни, 
приказни картини в чудното море. 
Морето пее свойта нежна песен, 
когато е спокойно и добро. 

Моето море 
Параскева Атанасова, с. Българево

Морето ми говори - хайде, потопи 
крака!
Гмурни се под вълните - глътни от 

моята вода! 
Топъл пясък, теб те чака - зарови се 
в него пак! 
Но, внимавай за косите - лош ще е за 
мама знак! 
Замъкът си построи - в него ти ще си 
принцеса! 
Нищо, че момчето рижо - ще ти нару-
ши процеса! 
Вълноломът, твой е - скачай, опъни 
крака! 
Има кой да те спаси - катерът е на 
брега! 
Пътеката ни лунна - стига до кавака 
стар. 
Любовта от младостта - грее с неу-
гасващ чар. 
Моето море е живо - мили спомени 
таи, 
вятърът немирник с мен е - тъжен 
и мълчи. 
Обувките си свалям, прибирам си 
косите. 
По детски тичам по брега и преглъ-
щам си сълзите. 

Пред буря 
Параскева Атанасова, с. Българево

Небето е в багри на сиво - 
вълна кръшно снага вие. 
Морето плете си дантели
брегът любим да покрие. 

Рибари с лица загрубели
зове ги тръпнещ брега. 
Кавакът легенди запява,
уморени пригласят весла. 

Севернякът плащ развява 
над морето и града, 
любовта е вечно будна - 
фар, зовящ я от брега.

Албена  Алексиева, гр. Каварна

*** 

Вятърът с писък минава край мен, 
дърпа сакото ми.
Тръпнеш под ризата,
сянка докосва челото ти.

Хладен септември,
двама разкаяни в здрача.
Вече не искам... не мога...
И просто си плача.

Нищо не виждам.
Само дочувам морето -
вие и блъска
И плиска вълни към сърцето ми. 

Нека да вие, 
нека ме къпе във пяна.
Всичко да срине!
Само при теб да остана...

Само да кажеш,
че всичко е както е било.
Да ме обичаш.
Да ме прегръщаш със  сила...

Вятърът с писък минава край мен, 
дърпа сакото ми
в края на този септември студен.

Ден от живота.

авторски пейзаж
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Продължение от 1 стр.
Тази година в първен-

ството се състезаваха 36 
модела на състезатели от 
6 града в страната, които 
бяха оценявани от съдии 
в републиканска и между-
народна категория. Орга-
низатори на състезанието 
са Българската федерация 
по корабомоделизъм и 
корабомоделен спорт, Об-
щина Каварна и Спортен 
клуб по корабомодели-
зъм  „Вимпел“.

Гости на откриването на 
първенството бяха кме-
тът на община Каварна 
Нина Ставрева, капитан 

далечно плаване Алек-
сандър Александров и д-р 
Доминик Гьорлиц, който 
представи и своя филм 
„Историята на Абора“. Д-р 

Гьорлиц е ръководител 
на експедиция „Абора 4“, 
носеща името на тръс-
тикова лодка, която ще 
потегли това лято от Варна 
за Кипър.

„Състезателите, които 
участват от нашия клуб 
„Вимпел” са републикан-
ски шампиони послед-
ните 5-6 години, както 
на радиоуправляеми мо-
дели, така и за настолни 
корабни модели. Клубът 
участва с девет модела, 
като покриваме модели 
в клас С2. Това са моде-

лите с механичен двига-
тел, С3-полумакети, кон-
струкции и експозиции. 
В клас С6, участва Атанас 
Атанасов, който за трета 
поредна година е репу-
бликански шампион за 
радиоуправляеми кораб-
ни модели при мъжете. В 
класовете С7 и С8, участва 
Иво Чернев, който покри-
ва и двата класа. В клас 

F2, за радиоуправляеми 
корабни модели,  участва 
юношата Самуил Ива-
нов от Каварна, който за 
трета поредна година е 
републикански шампион 
за радиоуправляемни ко-
рабни модели, плюс  това 
е носител на една купа 
посветена на покойния  
Георги Бонев, който беше 
съдия от международ-

на категория. Младият 
състезател печели спе-
циалната купа за втора 
поредна година и се води 

Шампион на шампионите 
за България”, коментира 
Стоян Василев от клуб 
„Вимпел”.

Клас : С1
Любомир Ненов – Стара Загора – златен медал
Славян Нарлев- Варна - златен медал
Денчо Денчев – Варна – сребърен медал 
Клас: С2
Любомир Ненов – Стара Загора – златен медал
Стоян Станев - Каварна – сребърен медал
Владимир Голубович – Каварна- сребърен медал
Самуил Иванов/юноши/- Каварна- сребърен медал
Неделчо Стоянов- Харманли- сребърен медал
Клас: С3-D
Йордан Яйманов – Средец- златен медал
Асен Арсенов- Каварна- златен медал
Клас: С4-B
Станчо Чанев – Варна- златен медал
Клас: С5
Владимир Голубич- Средец- сребърен медал
Клас: С6
Атанас Атанасов- Каварна- сребърен медал
Теодор Тончев/ юноши/- Димитровград- сребърен 
медал
Клас: С7
Иво Чернев- Каварна- златен медал
Клас: С8
Иво Чернев – Каварна- златен медал
Иво Чернев – Каварна- златен медал

Иво Чернев – Каварна- златен медал
Иво Чернев – Каварна- сребърен  медал
Иво Чернев – Каварна- сребърен  медал
Бойко Милев- Каварна- бронзов медал 

Клуб „Вимпел”- Каварна в това първенство извоюва 
5 златни медала, 6 сребърни и 1 бронзов.
По повод 65 години организирана корабомоделна 
дейност в Каварна, по време на закриването със 
специален плакет, макар и посмъртно бе удостоен 
първопроходецът – Койни Йорданов. Специалната 
награда беше връчена на сина му, Стоян Койнов.
С специалния плакет беше отличена и Йорданка 
Бонева, съпругата на Георги Бонев, съдия меж-
дународна категория. Преди години тя учредява 
със собствени средства купата „Шампион на 
Шампионите”, която се връчва на дете /ученик/ в 
клас радиоуправляеми модели. За втора поредна 
година носител на купата е каварненският възпи-
таник Самуил Иванов.
Домакините на събитието, каварненският клуб 
„Вимпел” ще връчи специални плакети и на три-
мата кметове, които в продължение на двадесет 
години са подкрепяли провеждането на Държавно 
първенство за настолни корабни модели – класи„С” 
в Каварна. 

Крайни резултати от
 Държавно първенство Настолни Корабни Модели Клас- С, Каварна 0

8.08.2019-11.08.2019
по Корабомоделизъм и Корабомоделен Спорт- Секция С

За девета поредна го-
дина в село Българево 
се проведе Празник на 
пъпеша. В китното черно-
морско селце, традицията 
на пъпешарството датира 
отпреди 40-50 години. В 
момента около 30 семей-
ства се занимават профе-
сионално с отглеждането 
на пъпеши, а площите за-
ети с кехлибарения плод 
са между  700 и 800 дка.

„Преди години бяха 
малко хората, които от-
глеждаха пъпеши, но сега 
доста семейства отглеж-
дат пъпешови насaжде-
ния, съответно с това се и 
препитават, това им е ос-
новният доход. Радостно 
е, че има и много млади 
момчета на по 18 години, 
които проявяват интерес 
и сеят пробно по 5,6 до 
10 дка бостани. Имаме 
и рекордьори, съответно 
има хора с по 120,130 дка, 
което вече си е сериозен 
бизнес”, споделя кметът 
на Българево Георги Ге-
оргиев. 

По думите му, основни-
ят проблем на произво-
дителите е  изкупуването. 
„Има търсене, но цените 

варират. Понякога са из-
ключително несериозни. 
Аз не се занимавам с 
пъпеши, но имам прия-
тели, които се занимават 
с отглеждането им  и не е 
естествено да се продава 
пъпеш на 40 стотинки за 
килограм първо качество, 
20 стотинки второ качест-
во. Това е подигравка с 
производителите, след 
като на пазара пъпешът 
върви от лев и петдесет 
нагоре. Това е изключи-
телно несериозно и това 
по някакъв начин може 
да убие част от отрасъ-

ла. Много хора, които в 
момента отглеждат пъпе-
ши казват: „Аз догодина 
няма да гледам, не мога 

да продавам пъпеш на 
20 ст. То себестойността 
не е толкова, усилията, 
които полагаш, труда и 

т.н.”, коментира Георгиев. 
Според производители, 

1 килограм пъпешово 
семе струва от 500 лева 

нагоре, след което има 
третиране, прави се раз-
сад, наемат се  хора да го 
сеят, пък след това има 
поливане, ако не вали, 
третиране с препарати 
срещу мана и други вре-
дители. Затова един готов  
продукт да ти го купят на 
30, 40 или 20 ст. килогра-
ма е крайно неприемли-
во. „Дано това да е само 
временно положение, 
защото не вярвам паза-
рът да се е пренаситил с 
пъпеши. Ние, Североиз-
точна България  сме едни 
от основните производи-
тели на пъпеши, които 
зареждат почти цялата 
страна. Сега в момента 
всеки се спасява сам и 

кой където пробие, кой 
по ресторанти, кой по Ал-
бена, Златни, някои от нас 
пътуваха миналата годи-
на ежедневно до Търново 
да зареждат там. Изобщо 
производството на пъпе-

ши не е никак просто и не 
е никак лесно”, споделя 
още Георгиев. 

Това не е плод, който 
може да стои с дни, като 
динята, а в рамките на 48 
часа,  не го ли продадеш, 
след това го изхвърляш. 
„Миналата година има-
ше много изхвърлена 
продукция, точно по тази 
причина -  почнаха да ку-
пуват избирателно, само 
големи, пък само първо 
качество, пък само от 3 

кг. нагоре и т.н.,а по- мал-
ките бяха изхвърлени. То 
и в най-добрите години 
остават с тонове пъпе-
ши по нивите, но това е 
рискът на професията, 
не е стока, която може 

да продадеш на 100%”, 
разкри Георгиев.

Тайната на хубавия пъ-
пеш е в земята и слънцето, 
това е един плод, който 
обича не много вода, ху-
бава почва и много слън-
це, за да стане сладък и 
голям. Преди години на 
Празника на пъпеша в 
селото  е имало пъпеш с 
тегло  8,5 кг. „Стари пъпе-
шари казват, че са късали 
пъпеш над 10 кг. Аз не 
съм виждал такъв. Затова 

и тази година хвърлих 
ръкавицата, не само за 
българевци, но и за селата 
около нас, които гледат 
бостани, ако някой има го-
лям плод, да заповяда на 
празника и както се казва, 
да си премерим  пъпе-
шите”, с усмивка сподели 
Георгиев. И този ход беше 
печеливш – каварненецът 
Красимир Иванов спечели 
надпреварата с отгледан в 
землището на Селце пъ-
пеш с тегло 8,8 кг. „Това е 
атракция, ще влезе в ана-
лите на самия празник”, 
доволен е кметът.

Някога в Българево от 
пъпеши се е правело ра-
чел. „Някои пробваха да 
правят ракия, не че не 
става - става, но не е мно-
го пивкава. Както казват 
нашите, ако няма какво 
да пиеш, ще пиеш една 
пъпешова ракия. Сега 
основно правят сладко 
и мармалад.  Това не е 
плод, от който можеш 
да направиш компот или 
нещо друго. Преди време 
имаше идеи за натурален 
сок, но така си останаха 
във времето”, разкрива 
Георгиев. 

…ако няма какво да пиеш, ще пиеш една пъпешова ракия…

30 СЕМЕЙСТВА В БЪЛГАРЕВО СА ПРЕВЪРНАЛИ 
ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПЪПЕШИ В ПРОФЕСИЯ

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ЗА НАСТОЛНИ КОРАБНИ МОДЕЛИ


