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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“

- Госпожо Балтаджи-
ева, тежка и трудна бит-
ка, каква беше надпре-

варата за Вас?
Не мога да ви опиша 

каква беше битката, тъй 

като кандидатирайки се 
за кмет, първо буквално 
се борих с осем души 

срещу себе си, след това 
останахме двама, но не 
можах да разбера кой 
за какво се бори. Аз се 
боря за чиста, прозрач-
на работа, за чисто и 
прозрачно управление. 
И както моят опонент пи-
шеше – работа, работа, 
работа, това ще го правя 
аз. Само работа, работа, 
работа -  всички заедно с 
гражданите. 

Спрях да гледам сек-
ции, спрях да се интере-
сувам, след последните 
показания, които тряб-
ваше да дам за пореден 
път в полицията. Виж-
дам, че и на служителите 
им беше неудобно, но в 
крайна сметка – явно за 
някой е било на живот и 

на смърт. За мен беше 
изключително тежка си-
туация, за хората около 
мен, за кандидатите за 
общински съветници, 
които застанаха зад мен, 
за всички хора даже в 
града. 

- Какво ще е първото 
нещо, което ще напра-
вите вече като кмет на 
община Каварна?

Първото което ще на-
правя е да подобря отно-
шенията с нашето Район-
но управление и да се 
въведе ред в общината. 
Съжалявам, че го казвам, 
но трябва наистина про-
мяна в нашата полиция. 
Не към служителите в 
полицията, а към начал-
ника на полицията, тъй 

като и самите служители 
бяха подложени на из-
ключително тежка ситуа-
ция. Благодаря на всички 
граждани, които показа-
ха че желаят промяната, 
искрено благодаря. 

- Разнолик общински 
съвет, очаквате ли под-
крепа от него?

В момента нищо не 
мога да ви кажа. Всичко 
това предстои. 

- Успешен мандат Ви 
желая!

Тежък мандат, но се 
надявам да  бъде ус-
пешен. С всички, които 
ме подкрепиха в града 

Следва на 4 стр.

През ноември жите-
лите на каварненското 
село Българево се рад-
ват на цъфнал люляков 
храст. Предполага се, 
че причината за нео-
бичайното явление са 
високите температури 
и сравнително мекото 
време през октомври. 
„Сиринга вулгарис“ е ла-
тинското наименование 
на обикновения люляк. 
Люлякът е пренесен в 
Европа от Персия. В скан-
динавските страни той 
е приеман като символ 
на любовта.Той цъфти 
от началото на април до 
края на май, затова спо-
ред народните поверия 
подобни необичайни 
феномени предвещават 
дълга и студена зима, за 

разлика от синоптиците, 
които и в дългосрочен 
план ни обещават тя да 
е мека.  

снимки: Мария 
Машовец

В Деня на народните бу-
дители - 1 ноември кавар-
ненци поднесоха цветя 
пред мемориалната плоча 
на Ангел Захариев – създа-
телят на градския парк. В 
тържеството се включиха 
представители на учебни 
и детски заведения и при-
знателни граждани. 

Следва на 4 стр.

С 3 златни, 5 сребърни 
и 6 бронзови медала се 
завърнаха младите спорт-
ни надежди Каварна от 
Европейското първенство 
по Шотокан Карате До в 
Северна Македония. Това 
съобщи за в. „Факел“ тре-
ньорът на КБС „Калиакра” 
сенсей Ариф Арифов.

От 1 до 3 ноември в 
северномакедонската сто-
лица Скопие се проведе 

11-о Европейско първен-
ство по Шотокан Карате 
До. В него взеха участие 
над 1200 състезатели от 26 
държави. Клубът по бойни 
спортове „Калиакра” – Ка-
варна, беше представен 
от 7 състезатели, които 
завоюваха общо 14 ме-
дала и 2 купи за отборно 
представяне.

Шампиони в Европей-
ското първенство станаха 

Габриела Дончева, Яна 
Якимова и Симона Атана-
сова.  Сребърни медали 
завоюваха Дона Димитро-
ва, Грациела Йорданова, 
Симона Атанасова, Дамян 
Янев и Яна Якимова в стил 
кумите. На трето място се 
нареди отборът по кумите 
в състав Яна Якимова, Си-
мона Атанасова, Габриела 
Дончева и Дамян Янев, 
също в стил кумите.

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА Е НОВИЯТ КМЕТ 
НА ОБЩИНА КАВАРНА

Елена балтаджиева

За втори път в историята си общи-
на Каварна ще бъде управлявана от 
жена. Това показват резултатите 
при обработени на 100% протоколи 
от секционните избирателни коми-
сии. Елена Балтаджиева, издигната 
от ПП ВМРО-Българско национално 
движение печели с 58,64% или 3790 
гласа балотажа пред опонента си 
от Местна коалиция ГЕРБ (СДС), инж. 
Йордан Стоянов, за когото гласуваха 
40,11% или 2592 –ма души. 80 гласо-
подаватели или 1.25% са задраскали 
квадратчето „не подкрепям никого”. 

Две жалби и един сигнал постъпи-
ха през изборния ден в Общинската 
избирателна комисия. Жалбите са 
от щаба на ГЕРБ за неправомерно 
застъпничество и предизборна 

агитация в социалните мрежи. По 
първата е назначена проверка, а 
втората е оставена без разглеж-
дане, защото Фейсбук е извън кон-
трола на законодателя. Сигналът 
за намеса на областния управител 
Красимир Кирилов в изборния процес 
в Каварна е изпратен на Районната 
прокуратура.

Елена Балтаджиева е на 44 години, 
с висше образование и има богат 
опит в областта на подготовката, 
управлението и реализацията на 
проекти с европейско финансиране. 
В продължение на 8 години е била 
началник отдел „Евроинтеграция” в 
община Каварна. Надгражда опита 
си като заместник-кмет на община 
Тутракан през изтичащия мандат.

НОЕМВРИЙСКА 
ПРОЛЕТ

ПОКЛОН ПРЕД 
НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ

14 МЕДАЛА ЗАВОЮВАХА КАРАТЕКИТЕ 
ОТ КБС „КАЛИАКРА” НА ЕВРОПЕЙСКО 
ПЪРВЕНСТВО В СКОПИЕ
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Кой е Добри Добрев? 
Разкажи малко повече 
за себе си.

Роден съм през 1978 
година и съм учил в СОУ 
„Стефан Караджа” в Ка-
варна, след което про-
дължих образованието 
си във Великотърнов-
ския университет. Така се 
стекоха нещата, че след 
завършването ми имах 
възможност да започна 
работа в музея в Кава-
рна, тогава беше Градски 
исторически музей, като 
интересите ми първона-
чално бяха насочени към 
история, но тогавашният 
директор бавно успя да 
ме пренасочи и след една 
година аз се занимавах 
основно с археология, 
и с обработката на ма-
териалите във фонда на 
музея.  

Кога се запали по ис-
торията и археологията?

Още от ранна детска 
възраст в мен пламна 
тази искра. Израснал съм 
в село Граничар, то е мно-
го близо до Дуранкулак и 
още от малък съм участ-
вал в археологическото 
проучване на храма на 
богинята Кибела на ос-
трова. Споменът ми от 
тогава е невероятното 
усещане, защото ти прос-
то седиш и копаеш, в 
хубава среда си, забавно 
е, но усещането, което 
остава после – то държи. 
След това започваш да 
четеш и един ден чуваш, 
че на Калиакра също има 
археологически проучва-
ния. Отиваш и започваш 
да копаеш, виждаш как 
намират керамика и мо-
нети, става ти интересно 
как се разчистват сгради, 
започваш да четеш още, 
още и още. В един мо-

мент докато учих в гим-
назията основното нещо, 
на което наблягах беше 
историята, в другите часо-
ве просто присъствах. Не 
ми беше много трудно да 
реша с какво ще се зани-
мавам по-нататък. На мен 
това ми беше интересно, 
а другото просто беше 
необходимо. 

Коя част от историята 

ти е била най-интересна 
и можеш да кажеш, че ти 
е любима?

Средновековната ис-
тория е най-интересна и 
най-завладяваща, но като 
цяло и след като започнах 
да се занимавам с архе-
ология ме завладяваше 
късната античност, а сега 
съм на вълна ранно-ви-
зантийски укрепителни 
системи и църкви – това 
работя в момента. 

Но като цяло интереси-
те ми в историята много 
се отклониха. На моменти 
ми харесваше да се зани-

мавам с нова и най-нова 
история, но тогава бях на 
23-24 години.  По-близки-
те събития ми бяха мно-
го интересни, защото са 
сложни, а и в държавата 
реално се случват много 
неща. Ти не можеш да ги 
съпоставяш с отминалите 
събития, а с възможно 
най-близките. 

В момента, тъй като се 
занимавам и с археоло-
гия, най-интересна ми е 
късната античност – 4-6 
век и обектите, които 
проучваме са основно от 
този период. Преди да 
дойда в Добрич пак ра-
ботих с добричкия музей, 
проучвахме църква и мо-

гила близо до входовете 
на две от голф игрищата 
в областта. Така посте-
пенно, стъпка по стъпка, 
стигнах до Добрич.

Обектът, за който отго-
варях в музея в Каварна 
беше Археологическия 
резерват „Яйлата”. Това 
е най-хубавият обект. 
Комбинацията камък, 
природа, море, пещери, 
ранно византийска кре-
пост, скални некрополи 
е направо невероятна, 
там не се чувствах на 
работа. Пластът, който се 
проучваше също беше 

късно античен.  Другите 
обекти, по които се дви-
жим също са от този тип, 
включително и сегашните 
ни. И Оногур, и Залдапа, и 
Кария също са от 4-6 век. 

Съвсем скоро отмина 
Денят на народните бу-
дители и в тази връзка 
имаше ли учител, който 
те е вдъхновил да се за-
нимаваш с история?

Просто моят начин на 
мислене идеално пасна 
с този на последния ми 
учител по история – Ми-
хаил Михайлов. Начинът, 
по който поднасяше ин-
формацията ми пома-
гаше аз да я завъртам и 
усвоявам. Не учехме сухи 

факти, а процеси. Да учиш 
процеси и да ги хващаш е 
перфектният начин за на-
влизане в материята. Това 
нещо ми свърши работа и 
занапред, и до днес съм 
така, не ми трябва точка 
1, 2, 3 – 5, а да ги хвана 
и петте. Това го имам и 
от него. Като ученик ти 
не знаеш дали мислиш 
правилно, но като ви-
диш учителя си, че раз-
съждава по този начин и 
по този начин ти подава 
информацията, значи е 
правилно. Иначе сме-
нихме много учители по 
история, но само Михай-
лов успя да остави траен 
отпечатък в съзнанието 
ми.  Той ми преподаваше  
в горния курс, когато вече 

знаех кой съм и долу горе 
накъде клонят моите ин-
тереси.  Особено когато 
усетиш, че не е нужно 
да четеш нещо, а си го 
научил още в час – това 
е сигнал. 

След като завърши 
Великотърновския уни-
верситет, как попадна в 
музея в Каварна?

След като завърших 
все още имаше казарма, 
отбих си службата и след 
като се прибрах у дома 
трябваше да занеса ня-
какви документи в музея. 
Тогавашният директор 
Асен Салкин ме попита 
какво съм завършил, аз 
му отговорих, че съм ис-
торик и той сподели, че 
му трябва един човек 
за „Яйлата”, без да се 
замисля отговорих, че 
съм съгласен.  Година 
по-късно вече минах на 

постоянен договор като 
уредник със зачислен 
обект и при възможност 
ходех на разкопки. 

Кой е най-интересният 
обект, който си проучвал 
в община Каварна?

По отношение на кул-
турно-историческото на-
следство община Кава-
рна е привилегирована. 
Не само заради морето, 
имаме нос Калиакра, Ар-
хеологически резерват 
„Яйлата”, нос Чиракман, 
хронологическите рамки 
на обектите са различни, 
спецификата на обек-
та е различна. И трите 
обекта са изключително 
интересни, има общини, 
които нямат и един, а 
ние имаме три. Трети-

ят – нос Чиракман, не е 
разработен, но там не е 
нужно много, тъй като 
през годините има много 
проучени сектори, има 
крепостна стена, базили-
ки. Символът на Каварна 
не е Калиакра – Чиракман 
е, Калиакра също е сим-
вол, но бизоне са били на 
Чиракман.

Разкажи малко повече 
затова как се запали по 
археологията.

Там ме запали един кон-
кретен човек. Това е Асен 
Салкин. Той ми казваше: 
„Добри, сега тези кутии 
тук са материалите ми, 
искам да ги подредиш, 
искам да влезеш във фон-
да, да извадиш това, да 
пренаредим онова”. По 
този начин несъзнателно 
започнах да усвоявам ма-
териала. През следващата 
година, мисля, че беше 

2003-та, се подготвяше но-
вата експозиция на музея, 
който сега е в Каварна и аз 
реално участвах в нейната 
подготовка. След 1 година 
аз познавах целия фонд 
„Археология”. Съответно 
той ме включи в екип и 
започнах да участвам и в 
археологическите проуч-
вания. Запалих се първо 
от фондовете, защото ма-
териалът е интересен. Ко-
гато четеш, четеш, четеш и 
навлизаш все повече и по-
вече в материята, и дори 
да си искал да се занима-
ваш с Първата световна 
война, в един момент ти 
си задълбал някъде дру-
гаде. Ставаш все по-добър 
и в един момент някой 
идва с амфорна дръжка с 

печат, тъй като са минали 
стотици през ръцете ти, 
можеш да отговориш вед-
нага какво е и от кой век е. 
След като Асен Салкин се 
пенсионира, станаха едни 
трусове в музея и аз се 
концентрирах изцяло вър-
ху „Яйлата”. От време на 
време участвах в разкоп-
ки, но тогава започнах да 
работя с музея в Добрич и 
да участвам в експедиции.

Първата експедиция, 
която имаше някакво 
значение за мен беше 
на „Яйлата”, трябваше да 
документираме скални 
гробници в некропол в 
южния й край. Там ра-
ботех сам. За жалост не 
можахме да я довършим, 
защото бюджетите бяха 
изключително ограниче-
ни. Ходехме на работа 
само, защото си харесва-
хме работата. 

Трудна ли е професия-
та на археолога?

Да, много. Всички каз-
ват, че ходим и си правим 
кефа, но не е точно така. 
Да стоиш в най-голямото 
слънце, да копаеш или да 
чистиш и документираш, 
изобщо не е приятно. 
Резултатите са приятни, 
но работата преди това е 
много и е тежка. 

Преди самите разкоп-
ки има подготовка, а 
след това всичко трябва 
да бъде документирано. 

Преди да започнем да 
копаем определяме мяс-
тото, от колко души ще 
бъдат екипите, какво е 
финансирането, набавя-
ме нужните инструменти 
и осигуряваме специа-
листи. После отиваме на 
обекта и правим голяма 
квадратна мрежа и за-
почваме работа по сек-
тори. Според резултата 
се преценява накъде да 
се продължи. След това 
започваме да копаем, 
целият материал се при-
бира в музея, има хора, 
които мият, сортират и 
обработват керамиката. 
Сядаш и започваш да 
пишеш изводите си, съби-
раш всички заснемания, 
които са направени на 
обекта и когато събереш 
цялата документация

Следва на 3 стр.

Историкът по образование и археолог по душа 
Добри Добрев работи почти 10 години от кариера-
та си в Историческия музей в Каварна. В момента е 
директор на Регионалния исторически музей в Доб-
рич. Той е роден и живее в крайморския град и всяка 
сутрин пътува близо 50 километра, за да стигне 
до работното си място и още толкова вечер, за 
да се прибере при семейството си в Каварна. 

Добрев в кабинета си, в РИМ - Добрич

ДОБРИ ДОБРЕВ: ОБЩИНА КАВАРНА Е ПРИВИЛЕГИРОВАНА 
В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ

Административната сграда на РИМ - Добрич

Калиакра

Оногур
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ХРАМ НА 
СВЕТЛИНАТА

Светлин Трендафилов
(на читалище ,,Съгласие”)

Дядо бе душа от плам
и имаше си той скривалище –
светлия, житейски храм – 
китно, старичко читалище.

Помня, още бях дете,
с него гледахме спектакъл.
Затупка моето сърце,
и смял съм се, и даже плакал.

Превърна се нощта в пророка,
оставил ми насън завета
да поема трудната посока,
по път за утрешна просвета.

С тръпката под светлината,
или в червените седалки зрител,
сред уюта на тъмата
и ученик съм, и съм учител.

Смях, сълзи и песни вечни,
говорят ми на друг език.
В делник, празник… и далечни,
годините минават в миг.

Тъжни, радостни пиеси – 
кадри с хубави моменти. 
Дремят прашните завеси,
напоени със аплодисменти.

Свети празнично, елмазно,
прожекторът във тих захлас.
Мястото до мен е празно,
а дядо ми не е сред нас…

Той бди над мен от горно ложе,
а аз съм си все още тук.
И мечтая някога, дай Боже,
да доведа и моя внук…

6.10.2019

Третокласниците от ОУ 
„Йордан Йовков” заедно с 
техните учители, Нели Йор-
данова и Ваня Пенкова, про-
ведоха открит урок в биб-
лиотеката при НЧ „Съгласие 
- 1890”. Темата на занятието 
беше посветена на един от 
големите български писатели 

- Ангел Каралийчев. 
Библиотечен специалист 

запозна децата с биография-
та и творчеството на автора, 
а класният ръководител на 
учениците прочете извест-
ната му приказка „Житената 
питка”. Занятието продължи 
със състезателна игра, в която 

третокласниците трябваше да 
познаят конкретна приказ-
ка, само по предварително 
раздадени листи с различни 
ключови думи. Четирите от-
бора без затруднение раз-
познаха приказките : „Най-до-
брият син”, „Сливи за смет”, 
„Бягството на животните” и 
„Рижият кон”. В оспорвана 
надпревара те разпознаха и 
басните : „Муха и вол” – от П. 
Р. Славейков, „Паун и лясто-
вица” – от Стоян Михайлов-
ски, „Храброто петле” – от 
Христо Радевски и „Дърварят 
и лисицата” – от основопо-
ложника на басните Езоп.

Състезанието продължи със 
задача, в която да напишат 
характерните ключови думи 
по заглавието на приказките: 
„Мечката и лошата дума”, 

„Мързеливата Мария”, „Ста-
рият щърк” и „Умното овчар-
че”. И с тази задача децата се 
справиха без проблем.

В края на емоционалния и 
поучителен урок библиотеч-
ният екип раздаде на всеки 
ученик свитък, посветен на 
Деня на народните будители 
– 1 ноември.

ОТКРИТ УРОК В БИБЛИОТЕКАТА 
В ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ

Продължение от 2 стр.
я отчиташ в Археологиче-
ския институт. 

Важно ли е откритите 
артефакти да остават в 
населеното място, къде-
то са открити?

Те трябва да са си в 
контекста. През годините 
съм чувал, че тук, при 
акции на службите има 
конфискувани всякакви 
артефакти и колекции, 

които във връзка с дело-
то заминават за София 
и отиват във фонда на 

НИМ, или някъде друга-
де, и остават там. Пове-
чето от тези находки там 
нямат стойността, която 
имат при нас. Ако е нещо 
скитско, то трябва да е 
в Добрич, защото тук е 
била Скития. Отделно, 
че понякога в големите 
музеи артефактите, наме-
рени при нас се размиват 
сред другите находки, а 
тук са акценти и са спе-

цифични за района. То-
ест те трябва да са си на 
мястото. 

Коя е най-интересна-
та находка, която ти си 
открил?

През 2014 година, в 
края на лятото открихме 
колективна находка -  ам-

фора от 6 век, пълна с над 
1200 монети. Това беше 
една наистина невероят-

на находка, оказа се, че 
такава няма откривана. 
Находката е от Славната 
канара, в гората между 
селата Прилеп и Дебре-
не. Това е съкровище! 
Първоначално бях в шок, 
документирахме цялата 
ситуация, заснехме я, 
после внимателно я пов-
дигнахме и я прибрахме 
веднага в касата, защото 
ако бяхме я обявили на 
мига щяха да плъзнат 
иманяри. Понеже рес-
тавраторът ни беше в 
чужбина го изчакахме да 
се върне и свикахме прес-
конференция. Отворихме 
амфората пред всички и 
тогава вече усетих какво 
е чувството. Бях горд, че 
съм успял, защото вед-

нъж в живота се случва 
да намериш подобно 
съкровище, надали ще 

ми се случи пак. Не зная 
каква е общата му стой-

ност, но това как стоят 
всички и броят монетите 
и те не свършват, а купчи-
ната расте, беше направо 
неописуемо. Колегите 
намират доста по-големи 
находки, но това е моята 
– 1200 монети. 

От скоро си директор 
на Регионалния музей 
в Добрич, как стигна до 
този пост?

През 2010 година след 
конфликт в музея в Кава-
рна реших, че приключ-
вам с музейната дейност 
и няма да се занимавам 
повече с това. Започнах 
друга работа, роди ми се 
прекрасна дъщеричка. 
Един ден ми се обади 
тогавашният директор 
на  РИМ – Добрич Коста-
дин Костадинов, който 
ми каза, че му трябвам в 
музея. През 2014 година 
имаше конкурс за длъж-
ността „главен уредник” 
в отдел „Археология” 

и аз се явих. Спечелих 
конкурса и още същата 
година стартирахме ар-
хеологическа програма, 
преди това разкопки не 
е имало или е имало 
веднъж на няколко годи-
ни. А ние още през съща-
та година стартирахме 
„Залдапа”, „Славната 
Канара” и „Темелковия 
хан” в Балчик. Колелото 
се завъртя и решихме 
да започнем „Кария” и 
„Палматис”.  В това вре-
ме Костадинов излезе 
в творчески отпуск и аз 
застъпих на неговата 
длъжност.  Почти цялата 
2015 година бях дирек-
тор, през 2016 г. – той се 
върна, но от 2017 година 
пак бях временно из-
пълняващ длъжността. 
Отскоро вече официално 
съм директор на Реги-
оналния исторически 
музей в Добрич. 

Калояна Донева

Славната канара

Яйлата

Чиракман

Добри Добрев на терен
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За петнадесета поред-
на година Каварна дома-
кинства на Държавното 
първенство по кикбокс в 
стил фул контакт. В прес-
тижното състезание за-
явиха участие 21 клуба 
от цялата страна с общо 
123-ма състезатели във 
възрастовите групи: 11-12 
годишни, 13-14 годишни, 
15-16 годишни, в катего-
риите: юноши; девойки, 
старша възраст; мъже; 
жени. СК „Ринг”-Каварна 
участва с 12 състезатели 
във всички възрастови 
групи.”От малките имаме 
нови състезатели, които 
дебютират. При жените 
участва  Едже Демирова, 
при девойките, ст. Въз-
раст - Дилек Серветова, 
Иван Йорданов при мъ-
жете и Георги Маринов 
– при юноши младша 
възраст, което е второ 
състезание за него”, съ-
общи треньорът на СК 
„Ринг”, Ердоан Демиров. 

Държавното първенство 
по кикбокс в Каварна е 
последното състезание от 

Държавния календар за 
2019 година. На открива-
нето присъства зам.-кме-
тът на общината Митко 
Недев.

Галин Димов – предсе-
дател на българска Кон-
федерация по кикбокс и 
муай тай:  Това е вече 15-та 
година поред в която град 
Каварна е домакин на 
Държавното първенство 
по кикбокс в стил фул кон-
такт, за което изключител-
но много благодарим на 

домакините от СК „Ринг”- 
Каварна в лицето на Ердо-
ан Демиров и разбира се 

на гостоприемството на 
община Каварна. Това е 
много важно състезание, 
точно в момента, защото 
тук националните селек-
ционери Станислав Бахче-
ванов и Владимир Вълев 

определят последната 
квота за националния ни 
отбор, който ще отпътува 
на Световно първенство в 
Анталия на 24 ноември. 
Там ще бъдем до 1 декем-
ври включително и един 
от тези състезатели тук ще 
бъде част от Националния 
отбор на България. 

За какво отговарят и 
следят съдиите по време 
на срещите?

На първо място и 

най-важната работа на съ-
диите е живота и здравето 
на нашите състезатели, 
паралелно с това е абсо-
лютно безпристрастното и 
точно оценяване на всеки 
един от точните удари, за 
да може да бъде опреде-

лен победителя. 
Какви удари се използ-

ват в стил фул контакт ?
В стил фул контакт се 

използват типично бок-
сови техники с ръцете и 
разбира се нанасяне на 
кикове от кръста на горе, 

фронт кикове, сайд кико-
ве, райнд кикове, както и 
удари в главата. 

Радва ли се на популяр-
ност този спорт у нас?

В последните години, 
макар и не олимпийски 

спорт, кикбоксът набира 
сериозна популярност и 
възрастовата граница е 

вече много по-ниска. При 
нас започват от 5-6 го-
дишни в повечето зали, 
тъй като самият кикбокс 
е доста  разновиден, 
имаме шест различни 
стила. Три от тях се играят 
на игрално поле катами, 
това са така наречените 
леки стилове – киклайт 
контакт, лайт контакт и 
пойнт файтинг, и разби-
ра се имаме три стила, 
които се играят в ринг. 
Там може да се играе със 
100% от силата на състе-
зателя – фул контакт, стил 
лоу кик и стил К1.

Продължение от 1 стр.
Културните дейци от-

белязаха празника с по-
лагане на венци и цветя 
пред плочата на първото 
каварненско читалище. 

Плочата е поставена през 
80-те години на XX век на 
сградата, в която се е раз-
вивала читалищна дейност 
от 1980 до 1919 година и от 
1940 до 1946 година.

ПОКЛОН ПРЕД НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Продължение от 1 стр.
и в цялата община, се 
надявам да го направим 
успешен.

В другото населено 
място в общината, къде-
то изборите се решиха 
на втори тур е село Бъл-
гарево. Местните жители 
гласуваха доверие на 
досегашния кмет Георги 

Георгиев, издигнат от 
Местна коалиция (ПП 
АБВ, ПП Атака). На ба-
лотажа той надделя с  

51.89% или 344 гласа над 
Маргарита Щерева - Ка-
рагюлиева, издигната от 
БСП за България, която 
получи 47.66% или 316 
гласа. 

В края на неделния ден 

избирателната актив-
ност в община Каварна 
е 51,67%, т.е. 6610 чове-
ка упражниха правото 
си на глас, от всички 12 
792-ма гласоподаватели 
от общината. Избирател-
ната активност в града е 
49,06%,  или 4881 души 
са упражнили своя вот. 
60,82% е избирателната 
активност в селата, като 
там пред урните са заста-
нали 1729 човека. 

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА Е НОВИЯТ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАВАРНА

Елена Балтаджиева

Георги Георгиев

В края на първенството СК „Ринг“ се поздрави с 1 златен, 5 сребърни и 4 бронзови медала

КАВАРНА ПРИЕ ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО 
КИКБОКС В СТИЛ ФУЛ КОНТАКТ ЗА 15-ТИ ПЪТ

Галин Димов

Митко Недев и Галин Димов


