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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“АПТЕКА „ТЕОДОРА“

Търси да назначи 
оператори и 
фармацевти.
Информация на място.

Доц.Петрунова, за по-
редна година разкопки 
на Калиакра и за поред-
на година Калиакра ни 
изненада с богати на-
ходки, какво разкриват 
новите факти?

Може би е крайно 
време българската об-
щественост да спре да се 
изненадва от това, че Ка-
лиакра е една от старите 
столици на България. Не 

се уморих да го повтарям 
през годините, защото 
ако хората разберат тази 
простичка истина, този 

исторически факт, те няма 
да се изненадват, че там 
излизат прекрасни неща, 
свързани с историята на 
Средновековието. Раз-
бира се, Калиакра има и 
по-ранни пластове - ели-
нистичен период, има 
античен период, където 
също нещата са били 
много интересни. Тя е 
била значима крепост, но 
тъй като, когато идва но-

вото време, то заличава 
следите до голяма степен 
от старото, затова по-мал-
ко откриваме следи от 

античната крепост Акре, 
от елинистическата Те-
ризис и основните мате-
риали, които се откриват 
са от средновековната 
столица - Калиакра,  сто-
лицата на Добруджан-
ското деспотство. Самото 
деспотство, за него е 
писано много, предста-
влява един изключи-
телен фактор, особено 
във втората половина 
на 14 в. Време, когато 

на Балканите протичат 
много сложни процеси, 
случва се това, което ще 
предопредели съдбата 
ни за пет века насетне, а 
именно завладяването на 
целите Балкани от осман-
ците. Неслучайно казвам 
османците, защото това 
също е много важно да 
се подчертае. Това е една 
империя, която в момен-
та е в апогея си.

Следва на 2 стр.

Доц. д-р Бони Петрунова: Като детективи на древността успяваме да 
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ОЩЕ БОГАТИ НАХОДКИ В 
СТАРАТА СТОЛИЦА КАЛИАКРА

В археологически проучвания на Калиакра преди 
дни беше открито погребение на неизвестен до 
момента аристократ – Господин Георги Палео-
лог, за което ви съобщихме в предходния брой 
на в. „Факел”. Разкопките се провеждат под на-
учното ръководство на доц. д-р Бони Петрунова, 
директор на НИМ. Тя проучва средновековната 
морска столица на България от 2004 година. 

От 30 август до 1 септември в Ка-
варна ще заухае на мидени и рибни 
специалитети, а празнична програма 
ще радва гражданите и гостите на 
града всяка вечер от 21:00 часа на 
площад „Защитата на Каварна“. Пър-
вата вечер на „Миден и Рибен Фест 
2019“ Каварна ще бъде огласена от 
концерта “Да пеем заедно” с Йордан 
Марков, Драго Драганов, Стефан Дио-
мов и група „5-те сезона“, с участието 
на балет „Дежа вю“. Във втората вечер 
на морския фест каварненци и гостите 
на града ще се насладят на вечните 
хитове на естрадната звезда на бъл-
гарската музика Панайот Панайотов. 
Във финалната вечер ударно шоу ще 
направят музикантите от група „Ку-Ку 
бенд“ - Борис Солтарийски, Годжи и 
Цветан Недялков. Задоволете сетивата 
си в дните на „Миден и Рибен Фест 

2019“ с неустоими морски дарове и 
хубава музика.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Кметът на община Ка-
варна Нина Ставрева 
поздрави участниците 
от Класик рали „Варнен-
ски автомобилен събор“, 
което премина през Ка-
варна

„Радвам се, че за трета 
поредна година Каварна 

е част от Класик рали 
„Варненски автомоби-
лен събор“. Интересно 
събитие е. Благодаря на 
всички, които се включи-
ха . Пожелавам ви успе-
шен и безавариен финал 
във Варна“, с тези думи 

Следва на 4 стр.

Стотици се събраха на 
каварненското крайбре-
жие в нощта на Огнена 
фиеста „Чиракман 2019“. 
Пиротехници изстреляха 
над 3000 фойерверка 
и осветиха символа на 
Каварна - нос Чиракман. 
Небето над крайморския 
град беше озарено от ог-
нени водопади, хризан-
теми, брокатни корони 
и много други впечат-
ляващи пироефекти. В 
синхрон със светлинната 
феерия, за приповдигна-

тото настроение на при-
състващите се погрижиха 

изпълнителите на една 
от най-нашумелите бъл-
гарски групи „Дийп зоун 

проджект“ (Deep Zone 
Project). Музикантите за-
бавляваха каварненци и 
гости както със свои пар-
чета, така и с ремикси на 
златни български хитове.

ОГНЕНИ СВЕТЛИНИ ОЗАРИХА 
НЕБЕТО НАД НОС ЧИРАКМАН

ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ С „МИДЕН 
И РИБЕН ФЕСТ 2019“

ПРЕДСТАВИХА НАД 20 РЕТРО АВТОМОБИЛА 
В ЦЕНТЪРА НА КАВАРНА
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ГРАВИРАНЕ НА ПОРТРЕТИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ГРАНИТ
в Каварна, ул. “Строител“ № 9,

зад фирмата на д-р Кръстев.
Притежаваме собствени машини.

Цени: 15/20 - 70 лв.; 18/25 – 80 лв.;
20/30 – 90 лв.; 30/40 – 120 лв. 30/60 – 150 лв.

Тел. за връзка: 0888963331

Продължение от 1 стр.
Тя се състои от много 

племена и народи, и по 
друг начин организира и 
армията си, и държавната 
си структура, и това се 
оказва печелившо за онзи 
период, а в същото време 
старите държави  като 
Византия, България, Сър-
бия са изморени. Техният 
модел на управление се е 
изчерпал и затова стават 
така да се каже лесна 
плячка. 

На какво се дължат 
тези ценни открития? 
Как планирате местата, 
на които да проучвате?

Първо разбира се на 
научния подход, който 
ние прилагаме, аз и моят 
екип. Калиакра е голяма 
площ, въпреки някои не-
приятни промени, които 
е претърпял резерва-
тът във времето, все пак 
44 000 кв.м. са останали 
в рамките на резервата. 
Това е публичната дър-
жавна собственост, това 
е културната ценност. 
В тази огромна площ 
трябва внимателно да 
се подхожда и да се ми-
сли, къде да се заложи, 
тъй като ние ежегодно 
проучваме с малко хора 
и с малко средства. Това 
са възможностите на 
държавата, на общината. 
Никого не обвинявам, но 
така стоят реалностите 
в момента в България. 
Преценявайки къде по-
тенциално бихме могли 
да насочим усилията си, 
засега наистина успява-
ме да проучим добри 
сектори от крепостта, 
които ни дават много 
интересни резултати. 

От кога се проучва  
този некропол?

Ще припомня история-
та на този некропол, тъй 
като той е общо взето, 
може би третият или 
четвъртият такъв открит 
в рамките на  крепостни-
те стени. Първият голям 
некропол, който още на 
времето, през 60-те го-
дини на 20 век е открит и 
проучен е т. нар. Османо-
ва могила. Тя е във външ-
ния град на Калиакра, но 
за съжаление не е доста-
тъчно доказателство за 
Министерството на окол-
ната среда да припознае 
предградието, като мяс-
то, където трябва да се 
правят проучвания, а не 
да се пази като екозо-
на. Там разкопки могат  
да се случат само след 
специални разрешения 
от еколозите, макар че 
всичките тези треви, кои-
то са израснали са отгоре 

върху находките.
През 2011 година око-

ло Църква 2, отново на-
шият екип откри един 
доста богат некропол с 
много златни предмети, 
оставени като дарове въ-
тре в гробовете и очевид-
но това беше некропол  
на богато аристократич-
но население, обитавало 

Калиакра във втората 
половина на 14в. През 
2013 година ни съобщи-
ха, че в източния край на 
носа, точно във вътреш-
ния град се е показал 
някакъв череп, оголен от 
дъжд и вятър. Отидохме 
да проверим се оказа, че 
сме попаднали на нов, 
неизвестен досега за 
археолозите некропол. 
Започнахме да го про-

учваме и още на третия 
гроб се натъкнахме на 
изключително богати 
дарове. Ще припомня, 
че това бяха две златни 
монети от изключително 
качество, сложени върху 
очите на погребания, 
т.е той е  бил изпратен 
като богат човек. Иначе 

ритуалът ни е познат. 
Това са така наречените 
пари за из път, с които 
се изпраща покойникът. 
Тогава решихме да раз-
ширим сектора. Той пък 
се оказа изключително 
богат от към останки от 
сгради, различни епохи, 
най- общо казано, там 
имаме от 3 в. до 15в. - 

като един пъзел, който 
ние разплитаме посте-
пенно. Тоест имало е 
една сграда, която в 5 в. 
е била опожорена, след  
нея  временно е постро-
ена друга, тя в 6 в. е била 
опожарена. След това за 
известно време никой не 
е обитавал мястото. През 
14 в. вероятно е имало 
църква, която все още 
не сме намерили, но там 

започват да погребват 
богати граждани на Ка-
лиакра. Това е очевидно 
от последната находка, 
хора свързани с упра-
влението на Калиакра, 
тоест с двореца на До-
бротица. В края на 14 в. 
вече е построена една 
доста набързо направе-

на къща, най- вероятно 
от някои  от татарите, 
които са безчинствали в 
днешна Североизточна 
България. Тогава започва 
една офанзива за спира-
не на тези набези, вкл. 
на Калиакра. Очевидно 
този собственик, който е 
събирал плячка, набързо 
е скрил гърнето, което 

миналата годна откри-
хме под пода, надявайки 
се да се върне и да го 

вземе, но за негово съжа-
ление, а за наше щастие, 
не е успял да го направи. 
След като вдигнахме це-
лия под на тази сграда 
от миналогодишната на-
ходка, слязохме надолу 
и почти веднага попад-
нахме пак на гробове 
от този некропол, както  
аз го наричам условно 
„Царският некропол”, за-
щото е свързан с двора, с 
голямата аристокрация, с 

управляващия на самата 
крепост - столица. Меж-
ду тези гробове, между 
другото и останалите 
са интересни, преди да 
излезе гробът на Георги, 

намерихме две вели-
колепни златни обици, 
които тепърва ще комен-
тираме, ще почистим, ще 
ги покажем на публиката, 
както и други интересни 
материали. Следващият 
гроб се оказа с този пре-
красен златен пръстен с 
печат, който се дава само 
на аристократи. Тепърва 
ще дадем  костите на 
антрополог или поне 
това, което е останало от 

тях, защото гробът беше 
понарушен от допълни-
телните изкопни работи 
на къщата, но да се уста-
нови точната възраст на 
този млад човек.

Предполагате, че е 
млад, така ли ?

Млад човек е, по моя 
преценка между 10-15 
годишен, който е по-
гребан с този златен 
пръстен и разбира се с 
други дарове. Имаше 
един стъклен съд, който 
е или за благовоние, или 
има такава практика, 
оплаквачките да съби-
рат сълзите си в него, 
след което го поставят 

в гроба. Прекрасна из-
работка, части от колан, 
много копчета, явно една 
аристократична дреха 
дълга, манофилна, която 
се е носила, тогава през 
14 в. Тъкани, които ще 
дадем за изследване. 
Всичко показва в този 
гроб, че става въпрос за 
едно аристократично по-
гребение. Най-ценното 
е информацията, която 
носи, защото хората си 
представят, че някъде 
има някакви книги и 
всичко е написано и ние 
го преписваме от там, че 
прочитаме и разказваме. 
Не  е така, голяма част от 
информацията, която ус-
пяваме да възстановим 
от миналото не само на 
България, на всички в цял 
свят, това са проучвани-
ята, които дават зрънце 
по зрънце информация, 
която ние сглобяваме 
като едни детективи на 
древността и успяваме 
да разкажем какво се е 
случило тогава. Та това, 
което е изключително 
ценно, това е информа-
цията, която носи този 
пръстен. Ето името на 
момчето, ето това, че той 
е един от наследниците 
на Калиакра. 

Вашата хипотеза е, че 
той  може би е внук на 
Добротица?

Да, това е мое пред-
положение, разбира се 
трябва да го докажа. 
Това е само една хипо-
теза, но така се напасват 
годините на сватбата на 
дъщерята на Добротица, 
евентуалното раждане 
на този внук, нямаме 
го като писмен извор. 
Още повече, че кой друг 
наследник на аристократ 
на Калиакра, очевидно 
принц има връзка от две-
те страни, от страна на  
Добротица и от страна 
на Палеолозите, а това 
може да бъде точно дете 
на дъщерята на  Добро-
тица, която е женена  за 
Михаил Палеолог, който 
е един от наследниците 
на Трапезундската им-
перия.  Тука искам да 
почета и моя приятел, из-
ключителният археолог 
Вальо Плетньов, който 
знаете почина трагично 
и не навреме и с него, 
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Съобщение до
МАРИЯ ЖЕКОВА ГЕОРГИЕВА

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Ад-
министративнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 
128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, 
съобщава на Мария Жекова Георгиева, в качеството 
и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от 
(ЗУТ), като собственик на имот с идентификатор 
32768.501.35 по КККР на с. Камен бряг, община 
Каварна, област Добрич, че е изработен подробно 
устройствен план- план за регулация и застрояване 
(ПУП-ПЗ) за  ПИ 32768.501.69  по КККР на с. Иречек, 
общ. Каварна.

Проектът се намира в отдел  „Устройство на те-
риторията и инвестиции“ в община Каварна, като 
заинтересованите могат да се запознаят със същия  и 
направят писмени искания и предложения до общин-
ска администрация гр. Каварна, в 14 дневен срок от 
съобщаването на основание  чл.128, ал.(5) от Закона 
за устройство на територията.

Съобщение до
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА
И ВАСИЛКА КАЛЧЕВА ВЕЛИКОВА

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Ад-
министративнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 
128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, 
съобщава на Василка Петрова Панайотова и Василка 
Калчева Великова, в качеството им на заинтересовани 
лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), наследници на Димо 
Панайотов Димов , собственик на имот с идентифи-
катор 03318.501.183 по КККР на с. Белгун, община 
Каварна, област Добрич, че е изработен подробно 
устройствен план- план за регулация (ПУП-ПР) за  ПИ 
03318.501.183  по КККР на с. Белгун, общ. Каварна.

Проектът се намира в отдел  „Устройство на те-
риторията и инвестиции“ в община Каварна, като 
заинтересованите могат да се запознаят със същия  и 
направят писмени искания и предложения до общин-
ска администрация гр. Каварна, в 14 дневен срок от 
съобщаването на основание  чл.128, ал.(5) от Закона 
за устройство на територията.
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когато си коментирахме 
как ли се е казвала тази 
дъщеря, тъй като няма-
ме в изворите нейното 
име, той предположи, 
че вероятно името й е 
било Станислава Добро-
тина, тъй като Станислав 
е дядото на Добротица 

и Добротина, тъй както 
е обичаят през Средно-
вековието. Та може би, 
Георги е син на Станис-
лава Добротина. 

В този некропол  бяха 
открити и няколко дет-

ски гробове, каква Ви е 
информацията за това?

Когато има погребе-
ние на деца, първото 
което показва е, че това 
е граждански некропол. 
Тоест, не е на монаси, не 
е на някакъв специален 
социален кръг хора. Това, 
което ми прави впечатле-
ние е, че тук по –богатите 
дарове ги намираме при 
по-възрастните индиви-
ди, давам само пример 
- обков от книга, която е 
била поставена върху ли-
цето на единия погребан, 
тези две златни монети, 
за които ви споменах 
върху очите, златните 
обеци, които очевидно 
са за възрастни дами. 
Докато в детските гро-
бове, нямаме кой знае 
какви дарове, което е 
наистина необичайно 
за Средновековието. В 
обикновените среднове-
ковни некрополи най-бо-
гати са детските. Голяма 

скръб е да загубиш дете 
и хората търсят някакъв 
начин наистина да го 
изпратят подобаващо, 
но тук не е така. Иначе, 
що се касае за костния 
материал, тепърва ще го 
изследваме, да видим 
причините за смъртта, 

но те са ни в общи линии 
известни. 

От какво най-често са 
умирали средновеков-
ните жители, костите 
дават ли тази инфор-
мация?

Различни са причини-
те. Една групичка, съвсем 
новородените, са умира-
ли в резултат на някакво 
усложнение по време на 
самото раждане. Тогава 
е било масово, не са мо-

жели да ги спасят, както 
за съжаление и самите 
майки. Вече ако прес-
кочат 7 години, някак си 
намалява смъртността. 
След това се разделят на 
две категории. Едните са 
младите жени, защото 
рано стават майки, още 

от 14- годишна възраст и 
голяма част умират точно 
в резултат на бремен-
ност, раждане и услож-
ненията от това. Млади-
те мъже са с прободни 
рани, травми и т.н. След 
това има  доста голям 
период, в който може да 

се каже, че има някакво 
намаляване на опасност-
та от смърт, ако се пре-
одолеят тези критични 
моменти и тези, които 
прекрачат условно 40-те 
години доживяват до 60-

70 , но това са единични 
случаи. Средната възраст 
за Средновековието спе-
циално е между 35-45 
години, което е много 
малко. Едно време много 
антрополози работиха в 
областта на изследване 
на костите, сега са доста 

малко за съжаление в 
България. На запад е раз-
вита тази  част от науката, 
правят се изследвания на 

ДНК, на храните с които 
са се хранили, на заболя-
ванията, които са имали, 
какви минерали не са им 
достигали, тоест много са 
напреднали в сравнение 
с нас. Ние нямаме този 
потенциал, пращаме ня-
кои проби във външни 
лаборатории, но не всич-
ко може да се изследва. 

Очаквате ли още на-
ходки да откриете на 

това място ?
Разбира се, може да 

не е тази година, не съм 
алчна, може би за това 
ми излизат толкова ин-
тересни неща. Аз се зани-
мавам, за да възстановя 
историята на Калиакра. 
Това ми е любопитно, 

това ми е приятно. Еки-
път ми работи с голям 
интерес, хората ми са 
специалисти в различни 

области и може би това 
ни прави правилният 
екип за тази крепост. В 
резултат на което земята 
ми се отблагодарява, по-
давайки ми тези интерес-
ни данни. Ще се опитам 
да намеря малко повече 
финансиране, за да мо-
жем да направим поне 
два месеца проучвания 
догодина. 

Оценката Ви за усло-
вията на Калиакра като 
цяло?

Археологията върви 
добре, но има какво да 
се желае по отношение 
на реставрация, консер-
вация и социализация 

на паметника. Това може 
да бъде един прекрасен 
исторически обект. Това 
място заслужава да бъде 
много добре поддържано 
и хората като отидат там, 
да усетят духа на тази 
богата средновековна 
столица. Дължим го това 
на хората и смятам, че 
тези от които това зависи 
ще се погрижат това да се 
случи. Сега то изглежда 

тъжно място, недобре 
обгрижено, порушено, 
без места за почивки, къ-
дето туристите наистина 
да усетят  великолепието 
на тази столица. Между 
другото най-после музе-
ят в Каварна има писмо 

от Министерството на 
културата, в подкрепа 
на инициативата да се 
кандидатства за социали-
зация на обекта. Което е 
една хубава стъпка. Наис-
тина трябва да се сложат 
нови табели, трябва да 
се направят навеси или 
павилиони, в които могат 
да почиват туристите, то-
алетни. Това са много ва-
жни неща за туризма, да 
не говорим с какви други 
разнообразни условия за 
посетителите може да се 
обогати този обект. 

В разкопките участ-
ват и местни жители, 
някои от тях – за по-

редна година.
Иван Иванов от Кава-

рна, бакалавър по„Архе-
ология” във Великотър-
новския университет и 
семестриално завършил 
същата магистратура: 
Четвърта година вече 
работя на терен на Ка-
лиакра. При първото ми 
археологическо лято тук 
беше проучен некропо-
лът и жилищната част. 
Започнах с почистването 
на самите съоръжения. 
Натрупах опит тук.

Преди дни, тук се от-
кри нова находка, един 
златен пръстен, какво 
беше настроението? 

Това беше много ра-
достно за нас. В изворите 
нямаме никъде инфор-

мация за този човек, кой-
то открихме. Това е пред-
поставка да задълбочим 
проучванията си. Имаме 
вече находка, доказател-
ство, че е имало човек на 
име Георги, който е бил 
най-вероятно от двора 
на Калиакра. Вече може 
да се развиват теории, 
дали е бил роднина на 
Добротица и т.н.

Бихте ли работили от-
ново тук и догодина ?

Смятам занапред от-
ново да работя тук, стига 
да има интерес към мен, 
винаги ще се отзова. Все 
пак развиваме историята 
на нашия край и в част-
ност на Калиакра. 

Сали Исмаил от Ка-
варна - От три години 
работя на Калиакра за-
едно със съпругата ми. 
Миналата година открих 
тук съкровището, едно 
гърне (т. нар. „татарска 
плячка”, бел. ред.“). Като 
чистих, го видях на стена-
та и веднага се обадих на 
шефовете. Те го изкараха. 
Имаше сребро, злато.  
Беше много радостно 
като го намерихме. Ми-
сля, че може да излезе 
нещо ново, защото от-
крихме още чифт златни 
обици, един пръстен, пак 
от същото място. 

До края на август сте 
тук, а след това участ-
вате  в проучвателните 
дейности на нос Чирак-
ман, които започват 
през септември. Какво 
сте откривали там? 

/смее се/ ...  И там 
открих едно гърне, но 
беше празно. Имаше 
само пръст в него. После 
открих една изрисува-
на кана. Много хубава 
беше. Радват се хората, 
станах известен. Уважа-
ват ме, много добре се 
чувствам тук. 

Доц. д-р Бони Петрунова: Като детективи на древността успяваме да разкажем какво се е случило в миналото

ОЩЕ БОГАТИ НАХОДКИ В СТАРАТА СТОЛИЦА КАЛИАКРА

Иван Иванов

Сали Исмаил



Продължение от 1 стр.
кметът Ставрева поздра-
ви всички участници.

На пешеходната град-
ска зона в черноморския 
град, в Класик рали „Вар-
ненски автомобилен съ-

бор“ бяха показани над 
20 автомобила от Ка-
варна, Варна, Пловдив, 
София, Бургас, Разград, 
Русе и Търговище. Пред-
ставителите от Каварна 
са Детелин Нанев с ретро 
автомобил „Ситроен“2 
CV, произведен през 

1986 година и Иво Ян-
ков с ретро автомобил 
„Лада“.

„Радваме се на добро 
домакинство от страна 
на град Каварна.  Идва-
ме тук от доста време, 

но през послед-
ните години се 
чувства ентуси-
азъм и желание 
за съществено 
домакинство. 
Факт е, че така-
ва арка досега 
не е правена в 

градовете, през които 
минаваме, а те никак не 
са малко”, заяви един от 
организаторите на  събо-
ра Орлин Пенев.
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От 19 до 29 август със-
тезатели от националния 
отбор на България по 
бадминтон са на подгот-
вителен лагер в спортна 
зала „Олимпиада“ в Ка-
варна, който е воден от 
спортния директор на 
Българската федерация 
по бадминтон Орлин 
Цветанов. Кметът на 
община Каварна Нина 
Ставрева поздрави лич-
но бадминтонистите и 
треньорите на една от 
редовните им трени-
ровки. От името на д-р 
Володя Златев - предсе-
дател на Българската фе-
дерация по бадминтон, 
Нина Ставрева получи 
благодарствен плакет „За 
активен принос и заслуги 

за развитието на бадмин-
тона в община Каварна“.

Треньорът на нацио-

налния отбор по бад-
минтон е най-титулува-
ната бадминтонистка на 

България Петя Недел-
чева, която е достигала 
върховото трето място 

в световната ранглиста. 
Тренировките на подгот-
вителния лагер в Каварна 
се водят и от първата ев-
ропейска шампионка на 
България по бадминтон 
- Диана Колева, която е 

треньор и на национал-
ния отбор в Шотландия. 
В тренировките на лагера 
в Каварна участие вземат 
първата ракета на Бъл-
гария - Димитър Янаки-
ев и бадминтонисти от 

други страни. От лагера 
отсъстват някои от състе-
зателите на националния 
отбор, поради участието 
им в световното пър-
венство по бадминтон в 
Базел, Швейцария.

КМЕТЪТ СТАВРЕВА ПОЗДРАВИ НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР 
ПО БАДМИНТОН НА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВИХА НАД 20 РЕТРО АВТОМОБИЛА В ЦЕНТЪРА НА КАВАРНА
Каварна е домакин 

на студентски пленер за 
втора поредна година, 
съобщиха от Художест-
вена галерия „Христо 
Градечлиев”. В миналото 
той се е провеждал еже-
годно. Имало е период 
за около 4-5 години, в 
който е бил преуста-
новен, но от миналата 
година е възстановен 
отново. Тази година пе-
тима студенти и ръко-
водителят им Николина 
Джановска,  препода-
вател във факултета по 
„Изобразително изку-
ство” във Великотър-
новския университет, в 
рамките на пет дни, от 
26-ти до 30-ти август, ще 
творят край морето на 
Каварна.  „Преподава-
телят, който пътува със 
студентите прави вътре-
шен подбор, преценя-
ват се кои студенти са 
заслужили и пристигат 
с тях. Джановска е при-
ятел на галерията, често 
я посещава, миналата 
година правихме нейна 
самостоятелна изложба, 
разчитаме на нея и на 
добрия й подбор. Тези 

студенти не са идвали 
досега. Всяка година те 
са различни, това пък 
е наше условие, за да 
дадем шанс на повече 
млади хора. Пет дни са 
в Каварна, рисуват, след 
което правим излож-
ба, а студентите правят 
дарение за галерията. 
Оставят по три творби 
за фонда ни. Самият 
пленер е много полезен, 
защото често се случва, 
след време, като изгра-
дени вече професио-
нални  художници, тези 
студенти да се връщат  и 
да правят самостоятелни 
изложби”, разказа уред-
никът на  ХГ„Христо Гра-
дачлиев” Галя Димова. 

Младите творци рису-
ват на морска тематика 
в района на Каварна, на 
Яйлата, Болата, Кали-
акра. Студентите работят 
акварел, графика и по- 
рядко масло. „Много им 
е малко времето и нямат 
достатъчно творчески 
опит, за  да се справят 
за толкова кратко време 
с по- сложните техники”, 
разкри уредникът на 
галерията.  

КАВАРНА Е ДОМАКИН 
НА СТУДЕНТСКИ ПЛЕНЕР


