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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.

С морски специалитети 
и много настроение пре-
мина тазгодишното изда-
ние на  „Миден и Рибен 
Фест“. Стари каварненски 
рецепти оживяха в ръце-
те на майстор-готвачи в 
кулинарна демонстрация 
на централния площад в 
Каварна. Готварски уме-
ния в приготвянето на 
морските деликатеси по-
казаха кметът на Община 
Каварна Нина Ставре-
ва, зам.-кметът Йордан 

Йорданов и общинският 
съветник Кирил Бахнев. 
Към събитието се присъ-
единиха още народният 
представител Красимир 
Янков и деканът на фа-
култета по „Изобразител-
но изкуство“ към Велико-
търновски университет 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“ доц. д-р Светослав 
Косев.

„Сърдечно благодаря 
на сдружение „Черно-
морски изгрев” за огро-

мната подкрепа, която 
ни оказаха. Те имат голям 
принос за организира-
нето на фестивала”, за-
яви за в. „Факел” кметът 
Нина Ставрева. „Тайната 
на хубавата рибена чо-
рба е, хората знаят, че 
колкото повече видове 
риба има в една чорба 
толкова по-вкусна става 
тя. Вълшебната подправ-
ка девисил е в изобилни 
количества, а отзвукът, 
дали наистина е толкова 
вкусна, колкото твърдя, 
ще разберете от хората. 

Трябва да призная, че 
любимата риба на цяло-
то семейство е сафрид 
и всички харесваме ри-
бена чорба”, допълни 
Ставрева, която се вклю-
чи активно в кулинарно-
то събитие. 

„От 14-15 години участ-
ваме във феста в Кава-
рна, с каквото можем 
помагаме като рибари, 
като сдружение. От ри-
бите представяме чер-
номорски паламуд, цаца, 
барбун, кая, сафрид ,
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Местният парламент 
прие отчета за изпъл-
нение на бюджета на 
община Каварна за 2018 
година с 13 гласа „за” и 
2 „против”, на последно-
то си заседание, на 27-
ми август. Единодушно 
беше приета докладна 
за актуализация и ин-
формация за изпълнение 
на бюджета към 30 юни 
2019 година.  

„Изпълнението на бю-
джета за 2018 година 
е около 91 %, неизпъл-
нението се дължи пре-
димно на такси от тех-
нически услуги и няколко 
разпоредителни сделки, 
които не са реализирани, 
също и несъбираемост 
на такса смет. Към 30 юни 
бюджетът на община 
Каварна за 2019 година 
е изпълнен на около 50 
%, около 9 милиона лева 
са приходите. Очакваме 
таксата от туристическия 
данък да бъде заплатена 
през есента, със сери-
озни приходи и от там. 
Има около 130 хил.лв. 
стари, несъбрани задъл-
жения, които общината 
по някакъв начин ги е 
изискала, което е добре. 
Мисля, че изпълнението 
на бюджета се движи в 

добра посока”, коменти-
ра председателят на Об-
щински съвет - Каварна, 
Красимир Кръстев. 

Над 3600 имота ще 
получат надвзети суми 
за данък, стана ясно след 
приемането на доклад-
на относно изменение 
на Наредба №3 за оп-
ределянето и админи-
стрирането на местни 
данъци, такси и цени 
на услуги на територия-
та на община Каварна. 
Каква е причината за 
това, разкрива Красимир 
Кръстев: „На февруар-
ската сесия съобразихме 
налозите с националното 
законодателство, което 
гласеше, че собствени-
ците на втори имот в 
курортни зони имат до-
пълнителен данък, който 
бе малко по-голям. За 
нашата община това са 
град Каварна и село Бъл-
гарево. След решение на 
Конституционния съд, 
който е разгледал жалби 
на граждани, тази такса е 
отменена. Сега Община 
Каварна връща надвзе-
тите суми на гражданите, 
доколкото разбрах про-
цесът върви всеки ден. 
Връщат се пари на хора, 
които са надплатили.”

Единодушно местният 
парламент даде съгласие 
за учредяване на мало-
мерни, самостоятелни 
и слети паралелки през 
учебната 2019/2020 годи-
на в училищата на терито-
рията на община Каварна. 
В Начално училище ”Хрис-
то Ботев” на село  Септем-
врийци са обособени 2 
самостоятелни- маломер-

ни и 1 слята-маломерна 
паралелка с 26 ученици. 
НУ ”Братя Миладинови” 
в Каварна ще има 2 са-
мостоятелни-маломер-
ни паралелки с 26 деца. 
Основно училище ”Св.
Св.Кирил и Методий” в 
Белгун ще има 3 слети-ма-
ломерни и 1 самостоятел-
на –маломерна паралелка 
с 39 ученици. ОУ „Йор-

дан Йовков” в Каварна 
формира за VI клас 1 са-
мостоятелна-маломерна 
паралелка с 13 подра-
стващи и 2 самостоятелни 
маломерни паралелки 
за I клас с по 14 деца. 
Средно училище ”Стефан 
Караджа”  утвърждава 1 
маломерна паралелка с 
15 зрелостници в приро-
до математически про-

фил. Гимназия ”Климент 
Аркадиевич Тимирязев” 
утвърждава 1 маломерна 
паралелка с 12 ученици за 
XI клас, професия –„Фер-
мер”. В селата Вранино и 
Раковски, в детските гра-
дини ”Дъга” и „Калинка”, 
се утвърждават 2 смесени 
групи с малчугани на раз-
лична възраст. И в двете 
ще има по 6 деца. 

Кметът Нина Ставре-
ва благодари на кавар-
ненеца Андрей Енев 
за достойното предста-
вяне на коломаратона 
Париж-Брест-Париж, 
на пресконференция 
в заседателната зала 
на Община Каварна. 
80:09:41сек - това е вре-
мето, за което Енев пре-
одоля емблематичното 
1200 километрово су-
пер-рандоне, провело се 
между 18 и 22 август във 
Франция. Това е 19-то 
издание на най-старото 
колоездачно събитие в 
света, провеждащо се 
през 4 години. Над 6000 
участници от над 60 дър-

жави преминават през 
изтощителни квалифи-
кации (200, 300, 400, 600 
км, преодолени в годи-
ната на провеждане), за 
да се озоват в Париж. 

Над 40 на сто не сти-
гат до финал. Успешно 
завършилите получиха 
медал с гравирано име 
и време на финиширане.
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14 МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ И 
2 ГРУПИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

АНДРЕЙ ЕНЕВ ЗА ЕМОЦИЯТА ДА 
ИЗМИНЕШ 1200 КИЛОМЕТРА ЗА 80 
ЧАСА НА КОЛОМАРАТОНА В ПАРИЖ

Бюджет`2019 на община Каварна към 30 юни е изпълнен на 50 %

9 МЛН. ЛВ. СА ПРИХОДИТЕ  
ЗА ПОЛУГОДИЕТО

КУЛИНАРНА ДЕМОНСТРАЦИЯ ОТКРИ 
„МИДЕН И РИБЕН ФЕСТ 2019“



ПОКАЗАХА ЗЛАТНАТА 
НАХОДКА ОТ НОС КАЛИАКРА

2 Сряда, 4 септември 2019 г. брой 35 (2190) АКЦЕНТИ

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.
както и хайвер”, сподели 
Емил Милев, председа-
тел на асоциацията на 
професионалните ри-
боловци. „Чорбата е по 
стара рибарска рецепта, 
надяваме се да е вкусна 
и да се хареса на хората. 
Чувстваме се удовлет-
ворени, че успяваме да 
зарадваме хората, това 
е най-важното. Господ 
на нас, ние на хората!”, 

допълни Милев.
„Морска работилничка“ 

отвори врати при откри-
ването на летния фест, 
където малките художни-
ци на Каварна изрисуваха 
пъстри мидички и камъ-
чета. В нея се включиха и 
студенти от факултета по 
“Изобразително изкуство“ 
към Великотърновски 
университет „Св. св. Кирил 
и Методий“, които са част 
от студентския пленер в 

Каварна. Те представиха 
своите картини, вдъхнове-
ни от забележителностите 
на града ни и околността, 
пред НЧ “Съгласие-1890“. 

Традиционният фес-

тивал поднесе и богата 
музикална програма на 
каварненци, и гостите на 
града. Първата концер-
тна вечер на 16-ото изда-
ние на „Миден и Рибен 
фест“ започна с участи-
ето на Йордан Марков, 

Драго Драганов, Стефан 
Диомов, група „5-те сезо-
на“ и балет „Дежа вю“ в 
шоу-спектакъла „Да пеем 
заедно“. Вечните хитове 
на естрадната звезда на 

българската музика Пана-
йот Панайотов звучаха във 
втората вечер. На финала 
ударно шоу направиха 
музикантите от група „Ку-
Ку бенд“ – Борис Солта-
рийски, Годжи и Цветан 
Недялков.

Дарението е на стой-
ност 2021 лв. С него е за-
купена градинска техни-
ка за косене, за рязане на 
дървета, за почистване и 
поддръжка на обектите, 
които музеят стопанисва. 

И в а н  Гр а д е ш л и е в 
представлява сдруже-
ние „Калиакра днес”. 
Сдружението е регистри-
рано през 2015 година. 
В него влизат физически 
и юридически лица, и 
според устава на самото 
сдружение и решени-
ята, които е приело от 
самото си учредяване 
има за цел да подпомага 
развитието, съхранение-
то, популяризирането и 
социализацията на кул-
турно –историческото 
наследство, в частност и 
на община Каварна.

„Дарението, което пра-
вим в случая за градския 
музей в Каварна има по-
вече практическо пред-
назначение. Но в крайна 
сметка, то е много важно, 
защото в качеството си на 
управляващ всички обек-
ти на общината, кавар-
ненският музей е един от 
най-богатите в страната, 
като стопанисва и обекти 
с национално значение. 
Те обаче  изискват сери-
озна подръжка и в този 
смисъл решихме да под-
помогнем точно с това”, 
коментира Градешлиев. 
„Примерно ако говорим 
само за Калиакра, тази 

огромна площ от 150 
дка - който не се е зани-
мавал, той не знае как 
се подържа. Аз смея да 
кажа, че знам, защото 
преди дълги години бях 
директор на този музей. 
През последните две го-
дини усилията на Пенко 
Георгиев за поддържане 

на обектите са видими 
и решихме малко да му 
облекчим работата”, раз-
кри представителят на 
сдружение „Калиакра 
днес”.

Директорът на музея 
от своя страна благодари 

за протегнатата ръка. „Аз 
държах дарението да не 
е в пари, защото първата 
идея на г-н Градешлиев 
беше аз да преценя за 
какво да отидат. В разго-
вор с него обаче, реши-
хме той да закупи тази 
техника, която ни трябва. 
Така е оформен и догово-

рът за дарение, изцяло 
за нуждите на музея, за 
поддържането на нашите 
обекти, от което имаме 
огромна нужда и всяка 
помощ е добре дошла”, 
коментира директорът 
на Исторически музей – 

Каварна. 
„Калиакра ни е много 

близка. Решението за 

дарение беше прието 
единодушно, на общото 
събрание на сдружение-
то, т.е. всички приеха 
с голямо желание тази 
инициатива. Това е пър-
вото дарение, което пра-
вим за музея в Каварна.
Смятаме, че на Калиакра, 
както показват и послед-
ните години по време на 
разкопките, с ръководи-
тел директорът на Нацио-
налния музей, доц. Бони 
Петрунова, откритите 
находки са уникални. 

Аз съм убеден лично 
за себе си, че особено 
това, което се открива 

тази година и миналата, 
ще промени части от 
общата ни национална 
история, имам предвид 
втората половина на 14 
в., но всичко предстои. 
Миналата година, на 
пресконференцията, тя 
каза по отношение на 
откритото съкровище, 
че е получила СМС от 
14 век, аз мисля, че тази 
година получи директно 
обаждане”, коментира с 
чувство за хумор Граде-
шлиев.

З а  ш е с т н а -
десета поред-
на година на 
нос Калиакра 
се  проведоха 
ед н о м е с е ч н и 
разкопки, през 
които се откриха 
забележителни 
богати дарове. 
Днес в офици-
ална прескон-

ференция директорът 
на Националния исто-
рически музей и научен 
ръководител на раз-
копките доц. д-р Бони 
Петрунова разказа за 
находките през тазго-
дишните археологични 
разкопки, които е от-
крила заедно със своя 
екип от археолози.

Обобщаващата прес-
конференция бе водена 
и от кмета на Община 
Каварна Нина Ставрева 
и директора на Исто-
рически музей Пен-
ко Георгиев. Госпожа 
Ставрева поздрави доц. 
д-р Бони Петрунова и 
нейния екип за успеш-
ния археологичен сезон 
на нос Калиакра, и им 
благодари за старание-
то ,което влагат, за да 
обогатят историята на 

Каварна и околността.
За последните шест-

надесет сезона са откри-
вани множество богати 
погребения на калиак-
ренската аристокрация, 
но за пръв път се открива 
погребение на наслед-
ник на Палеолозите, 
Господин на Калиакра 
и вероятно родственик 
на Балик и Добротица. 
Най – впечатляващият 
предмет от гробните 
дарове е масивен златен 
пръстен, който след не-
обходимите проучвания 
ще стане част от фонда 
на историческия музей 
в Каварна. Други открити 
ценни предмети по вре-
ме на разкопките са още 
един златен пръстен, съд 
за събиране на сълзи на 
оплаквачки, две апли-
кации от колан и златни 
обици, чията форма и 
изработка са характерни 
за прабългарите.

В периода от 9-ти до 
13-ти септември 2019 г. 
предстои традиционното 
провеждане на „Седми-
цата на пожарната без-
опасност“ и честване на 
професионалния празник 
на служителите от Глав-

на дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението” – Минис-
терство на вътрешните 
работи – 14-ти септември. 

Мероприятията, които 
са подготвени от страна 
на Районната служба в 
Каварна са насочени към 
повишаване на култура-
та и информираността 
на населението от об-
щината в областта на 

пожарната безопасност, 
издигане на престижа 
на професията на огне-
бореца и доверието на 
хората към служителите 

на Пожарната.
През „Седмицата на 

пожарната безопасност“ 
ще има дни на отворени 
врати, прием на гражда-
ни в сградата на Район-
ната служба „Пожарна 
безопасност и защита 
на населението”, среща 
с журналисти, запозна-
ване на подрастващото 
поколение с огнебор-
ската професия, среща 
с бивши служители на 
РСПБЗН-Каварна.

Кулминацията на пред-
видените дейности е 
провеждане на демон-
стративно занятие на 
тема: „Действие с хидра-
вличен спасителен ком-
плект при пътно-транс-
портно произшествие”, 
което ще се проведе на 
13.09.2019 г. от 10 часа 
в градския парк на  Ка-
варна.

Приключи и третата 
Международна кино-
ложка изложба от серия 
„Златна роза“ в Каварна. 
Шампион в нея е куче от 
породата бишон фризе. 
В категория “малки ку-
чета” е награден мопс, 
а английски булдог взе 

наградата за победител 
в последния ден на из-
ложбата.

В края на събитието 
кметът на Община Кава-
рна Нина Ставрева беше 
удостоена със статуетка 
„Златна роза“ за принос 
в българската кинология.

СДРУЖЕНИЕ „КАЛИАКРА ДНЕС“ НАПРАВИ 
ДАРЕНИЕ НА КАВАРНЕНСКИЯ МУЗЕЙ

„СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА 
БЕЗОПАСНОСТ“ В КАВАРНА

Иван Градешлиев

Пенко Георгиев

БИШОН ФРИЗЕ Е ГОЛЕМИЯТ ПОБЕДИТЕЛ В 
КИНОЛОЖКАТА ИЗЛОЖБА „ЗЛАТНА РОЗА“

КУЛИНАРНА ДЕМОНСТРАЦИЯ ОТКРИ „МИДЕН И РИБЕН ФЕСТ 2019“
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Разкажете малко по-
вече за школата по ке-
рамика към ОДК.

Школата по керамика е 
с дългогодишна история. 
Вече близо 35 години 
всеки следобед тя се 
изпълва с детски смях 
и настроение и в нея 
се създават различни 
интерпретации на заоби-
калящия ни свят, затова 
вече сме си утвърдили 
и почитатели на наше-
то изкуство в града, и 
те винаги с нетърпение 
очакват нашите изяви. 
Задължително правим 
минимум 2 големи из-
ложби, 3 - 4 в града и 
понякога излизаме извън 
пределите на  Каварна. 
В историята на школата 
има не една или две из-
ложби в големи галерии 
в Пловдив, Силистра, 
Русе дори и на Шипка 6 
в столицата. 

Научихме, че истори-
ята как сте станал пре-
подавател в школата е 
много интересна. Бихте 

ли я споделили с нашите 
читатели?

Не знам случайно или 
не, някои хора казват, че 
няма случайни неща, но 
още от детска възраст 
аз обичам изкуството и 
в частност пластиката. 
Преди около 35 години, 
при самото създаване на 
школата, мои познати ме 
запознаха с тогавашния 
ръководител Йорданка 
Недева и така започнах 
да посещавам уроците, 
като бях един от първите 
й ученици. Нещата се 
развиха така, че в един 
момент, когато аз за-
върших попаднах тук в 
Детския комплекс и след 
като тя се пенсионира 
предостави школата в 
мои ръце. Искрено се 
надявам да оправдавам 
доверието й и да продъл-
жавам да извеждам шко-
лата напред, и нагоре. 

Какви са пластиките, 
които над които децата 
най-често творят тук, в 
работилницата за въоб-

ражение?
По принцип всяка го-

дина си избираме 
тема, по която да ра-
ботим, няма област, 
в която да не сме 
работили.  Същевре-
менно, в зависимост 
от това кой какъв 
опит има в школата, 
по различен начин 
се изразява в съот-
ветната тема. Пра-
вим от популярните 
чашки и гърнета, т.н. 
битова керамика до 
малки пластики, 
пана, стенна кера-
мика, участвали сме 
в не един конкурс в 
страната и чужбина, 
и наградите, които 
имаме, мисля, че 
доказват, че се справяме 
добре засега. Винаги се 
стараем темите да са раз-
нообразни, но с течение 
на годините понякога се 
повтарят, но се опитваме 
да бъдат разгледани под 
друг ъгъл, от различна 
гледна точка и най-вече 
през очите на децата.

Коя е любимата им 
тема?

Най-интересно е, че 

извън темата, която сме 
решили да работим през 

годината, аз винаги им 
давам възможност да 
направят нещо, което 
искат те и точно тогава 
става така, че те срещат 
затруднения. Когато ра-
ботим по темата те имат 
страшно много идеи и 
изведнъж когато имат 
свободата се чудят коя 
да изберат, и им става 
изключително трудно. 
Може би най-приятното 

им занимание, което 
обичат да правят, това 

са флоралните 
мотиви, основно 
стенна керами-
ка и човешко-
то тяло, което 
много ме радва, 
тъй като това е 
е д и н  м а л к о 
по-сложен и тру-
доемък процес 
и много често 
децата, които 
имат интерес 
към това идват 
допълнително, 
за да постигнат 
желаните резул-
тати.

Колко деца 
посещават към 
момента шко-

лата по керамика?
Над 60 деца посеща-

ват школата, по прин-
цип напливът е огромен 
и за съжаление, за да 
бъде добра работата и 
качествена, не мога да 
приемам неограничен 
брой деца. Може би има 
едно ядро от около 40 
деца, които са изключи-
телно редовни и творят с 
огромно желание. 

Как отсявате децата, 
които да останат в шко-
лата?

Аз не отсявам, те сами 
се отсяват, аз нямам 
право да кажа, че едно 
дете е талантливо, а от 
друго не става нищо. 
При мен има значение 
нещо друго, когато човек 
има желание може да 
постигне много повече, 
отколкото този, който 
има огромен талант. Има 
един момент, в който 
талантливите започват 
да се поотпускат малко 
и отстъпват малко назад 
пред тези, които работят 
усилено и дават всичко 
от себе си.

Какво казвате на дете, 
което казва „Не мога”?

Може и да ви се стори 

странно, но тук този из-
раз е забранен. Аз дори 
не знам какво означава, 
при нас има само „ис-
кам” и „не искам”. Ако 
ти не искаш няма как да 
те накарам да направиш 
нещо, но ако имаш жела-
ние ти самият си спосо-
бен да направиш чудеса. 
Много често някои от 
децата и близките им не 
вярват в резултата, кой-
то се е получил накрая. 
Стъпка по стъпка, бавно, 
с много упорит труд и 
усърдие резултатите са 
на лице. 

Ето какво споделят 

част от възпитаници-
те на школата по кера-
мика към ОДК – Каварна. 

Людмила Сергеева е 
една от възпитаничките 
на Тодор Червеняков. Тя 
посещава школата от 8 
години. „Тук най-много 
ми харесва възможност-
та да си почина от учили-
ще и от всякакви други 
ангажименти и просто 
да релаксирам чрез изку-
ството”, споделя тя.

Красимира Колева по-
сещава школата по ке-
рамика към ОДК от ско-
ро. Тя споделя, че няма 
любима тема, а просто 
пресъздава с глината 
своите най-съкровени 
мисли и чувства. 

Кремена Иванова  е 
една от абитуриентките 

в ОДК – Каварна. Тя посе-
щава школата по керами-
ка от 2 клас. Талантливата 
девойка споделя, че ще 
й бъде изключително 
мъчно за школата, но 
при всяка възможност 
ще се връща както в спо-
мените, така и в реалния 
живот, за да отразява 
преживяното чрез из-
куството. По думите й 
нейният преподавател я 
е научил на упоритост, да 
бъде смела и да изразява 
себе си във фигурите, 
които вае по един непод-
правен и чист начин. 

Калояна Донева

Обявление за издадена
Заповед № 599/29.08.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона 
за устройството на територията обявява, че е издадена  
Заповед № 599/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, 
с която се разрешава изработването на проект за подробен 
устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта 
за ПИ 07257.501.1071, кв. 46 по регулационния план на с. 
Българево, община Каварна,  област Добрич.

Обявление за издадена
Заповед № 601/29.08.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона 
за устройството на територията обявява, че е издадена  
Заповед № 601/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, 
с която се разрешава изработването на проект за подробен 
устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта 
за УПИ IV - 223, кв. 23 по регулационния план на с. Бъл-
гарево, община Каварна,  област Добрич.

Обявление за издадена
Заповед № 602/29.08.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона 
за устройството на територията обявява, че е издадена  
Заповед № 602/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, 
с която се разрешава изработването на проект за подробен 
устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта 
за УПИ VI - 9744, кв. 28 по регулационния план на гр. 
Каварна, община Каварна,  област Добрич.

За школата, в която изразът „не мога” е забранен

ТОДОР ЧЕРВЕНЯКОВ: АКО ИМАШ ЖЕЛАНИЕ ДА 
ТВОРИШ СИ СПОСОБЕН ДА НАПРАВИШ ЧУДЕСА

Днес ви срещаме с един човек, в чийто речник 
липсва изразът „Не мога”. Тодор Червеняков е 
ръководител на школата по керамика и малка 
пластика към Общинския детски комплекс в 
град Каварна. Започнал като възпитаник на из-
вънкласната форма преди около 35 години, сега 
той предава опита си на младите творци от 
крайморския град.

За Тодор Червеняков най-важни са децата и 
това те да израстват стойностни и добри хора.
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Продължение от 1 стр.
„Изключително горда 

съм, че Андрей пред-
стави Каварна, а и цяла 
България в престижния 
коломаратон. Той доказа, 
че с постоянство и много 
труд успехът се пости-
га. Андрей е прекрасен 
пример за подражание 
на младите колоездачи 
в Каварна и медалът, с 
който се завърна от това 
състезание го доказва. 
Благодаря му, че развива 
и подкрепя колоездене-
то в Каварна - Европей-
ски град на спорта за 
2020 година. Пожелавам 
му много бъдещи цели 
и победи“, с тези думи 
Нина Ставрева се обърна 
към медалиста.

Участие в тазгодишно-
то издание са взели над 
6600 колоездачи от 60 
държави. От България 
заминават 20, но само 10 
финишират, сред които 
е и Андрей. „От цял свят 
интересът точно към това 
мероприятие е много 
голям, може би защото 
е в Париж, „меката” на 
колоезденето. Всички 
колоездачи се стремят 
да стигнат до участие. Не 
е лесно, има квалифика-
ции. Събитието е много 
масово, организацията 
е много голяма. По по-
следни данни над 40% от 
участниците са незавър-

шилите, недостигналите 
до финал, или неуспели-
те да минат контролите”, 
разказва Андрей. 

Дистанцията е от 1200 
км., положителната де-
нивелация -1200 м., а 
температурата през тези 
четири  дни е била  око-
ло 20-22 градуса, което 
е създавало идеални 
условия за колоездене. 
„Много съм  доволен 
от това, което се случи, 
изпълниха се планове-
те, всичко мина гладко, 
преодолях дистанцията, 
направих много добра 
подготовка, само един-
ствено очакванията за 
по- равен терен не се 
сбъднаха,теренът  беше 
доста насечен, имаше 

гористи местности, пла-
нини и полета, може 
би това е хубавото, че 
минавах  по-бързо кило-
метрите, когато се сменя 
обстановката около теб, 
през много градчета и 
селца се преминаваше, 
украсени по-най разли-
чен начин с невероят-
на атмосфера и много 
добронамерени хора”, 
сподели Енев.

Състезанието се про-
вежда в три групи: 80, 84 
и 90 часови. Състезателят 
попада във втората гру-
па, където преодолява 
1200 километровото раз-
стояние по маршрута за 

4 часа по-рано от пред-
виденото. 

„Тръгнахме шест чове-
ка от България заедно, по 
някое време се разкъсва-
ше групата, после пак се 
събирахме и от втория 
ден нататък останахме 
двама с моя приятел и 
съотборник от Варна, 
Недко Станев. Целият ма-
ратон преминах с него, 
помагахме си, взаимно 
вземахме решения, кога 
да спрем да почиваме, 
кога да тръгнем, как да 
караме, давахме си сме-
ни, което е много важно, 
когато имаш някои пред 
теб. Дори и само няколко 
думи ти действат много 
ободряващо. В началото 
бе много бързо, всич-

ки ентусиазирани, пре-
минавахме през малки 
френски селца, в нача-
лото колелото летеше”, 
припомня си Енев.

Преминават над 160 
френски общини и над 
400-500 селца и град-
чета. Всички чакат този 
старт от 4 години. Украся-
ват града,  атмосферата 
е невероятна. „Имаше 
много хора застанали по 
кръстовища, по площа-
ди, това допълнително 
ни даваше мотивация и 
сили, особено през вто-
рия и третия ден, когато 
силите привършват. Пуб-
ликата оказваше голямо 

влияние. Помагаха ни с 
вода, сокове, плодове, 
който има нужда и къде-
то има нужда”, разказва 
състезателят.

Стартът е даден в 5,30 
часа сутринта. През пър-
вия ден той изминава 
около 360 км. Към 12 
часа вечерта минава 
през контролата, където 
успява да поспи 4 часа. 
Това се оказва единстве-
ната му по-дълга почив-
ка. Общо за 4 дни му се 
събират 7 часа сън. 

„Първите два дни, вли-
яние оказа насрещния 
вятър, който беше от Брест 
към Париж. Трябваше да 
се справим с него. През 
втория ден успяхме да 
тръгнем рано сутринта, 
много свежи, но беше 
изключително студено. 
Температурите паднаха 
до 5-6 градуса. На втория 
ден към 6 часа следобед 
бяхме в Брест, за 37 часа 
бяхме минали половината 
разстояние от 600 км. Ос-
таваше вече да се върнем 
към Париж. Връщането 
беше по-лесно, защото вя-
търът беше зад нас. Вече 
чакахме с нетърпение 
финала”, сподели Енев.

Не без неприятна изне-

нада минава състезание-
то за младия колоездач. 
По думите му, за толкова 
много километри винаги 
може да очакваш някак-

ви изненади от вело-
сипеда, от собственото 
ти тяло или от времето. 
Много малко преди да 
финишира,  на около 20 
км. преди финала, има 

проблем с велосипеда. 
Десният педал на коле-
лото е започнал да се 
чупи  и да издава страш-
ни звуци. „Трябваше да 
намаля много темпото 
и да се стремя просто 
да стигна до финала. 

Казах си, че ако се счупи 
напълно последните 5-10 
км. ще бутам велосипеда 
и така щях да финиши-
рам, може би щеше да 

е прецедент. Но всичко 
издържа. Намалих мно-
го темпото  и така да се 
каже на един крак успях 
да завърша. Последният 
ден накъдето и да се 

обърнех, по пейки, по 
поляни, навсякъде има-
ше захвърлени колелета, 
легнали да си почиват ко-
лоездачи и който така е 
останал, така е и заспал”, 
допълва преживелиците 
си състезателят. 

В най-краткосрочен 
план, около 6 септември, 
за Енев предстои състеза-
ние в България. Стартът е 
във Видин, дистанцията е 
около 600 км., а  финалът 
е в Дуранкулак. „Другото 
голямо събитие е дого-
дина, по това време в 
Италия, 1001 миля, полу-
маратон, още по-труден 
от този. Там вече е още 
по-сложно, защото се 
преминава през Алпите, 
много изкачвания, голе-
ми жеги, но има време 
за подготовка”, оптимист 
е състезателят. 

В края на пресконфе-
ренцията Андрей Енев 
благодари на своето се-
мейство, което винаги го 
подкрепя и му помага да 
осъществи своите мечти 
и цели и подари на кмета 
на Каварна стартовия но-
мер, с който участва в ле-
гендарния коломаратон.

Интерес към събитието 
проявиха и най-малките 
колоездачи на Каварна. 
Те с любопитство изслу-

шаха разказа на Андрей 
Енев за пътя към побе-
дата и за упорития труд, 
който е нужен за добрата 
подготовка. Всеки един 
от тях прояви желание 
да се докосне да медала 
и да се снима с него.

Всяка събота вечер от 
19 часа, до „падане-
то на първия сняг”, 

под старите кестени пред 
кметството на с. Бълга-
рево ще се вие кръшно 
хоро, съобщават органи-
заторите на събитието 
от НЧ ”Народен будител 
1940”. Първото издание 
на „Хорото на мегдана” 
беше поведено от дамите 

и децата от ФГ ”Перуни-
ка” при читалището в Бъл-

гарево. Всички любители 
на българската музика 

и на българския танц се 
включиха с надежда тра-
дицията да се запази и 
предава. „Нашето хоро е 
послание към всички вас, 
за един по- задружен, 
по-сплотен и по- добър 
живот! Заедно да съхра-
ним всичко българско и 
родно!”, призова секре-
тарят на българевското 
читалище Мая Чалъкова. 

Проектът „Хоро на мегда-
на“ се реализира по идея 
на Невелина Василева 
- худ. ръководител на 
ДМШ „Шарено коланче“ 
и Женски народен хор 
при НЧ „Съгласие -1890“ 
- гр. Каварна, с инициатор 
- екипът на НЧ „Народен 
будител - 1940“ - с. Бъл-
гарево.

ХОРО НА МЕГДАНА
Таньо Божков

Отново вие се хоро сред село на мегдана – в Българево!
Дошли са на площада много хора.
Играят стари с млади и деца начело,
без притеснение и без умора.

А отстрани ги възрастните с любопитство 
гледат
и пълнят се сърцата им със радост.
Събират се роднини, гости, чужденци, съседи,
завръщат се в отминалата младост.

Тъй всяка събота решили са да бъде тука,
в уречения час щом музика засвири.
Далече ще захвърлят грижи те, тъга и скука,
мъжете ще му дръпнат две-три бири.

Тогава на душата става леко, умилено,
когато спомнят минали години.
И колко много бе забравено и променено – 
то безвъзвратно някъде замина…

За щастие, намериха се и сега такива,
които тачат и обичат старината.
Традицията гордо възкресяват да е жива!
Дано да се прочуят те навред в страната.

21.08.2019 г.
Каварна

ХОРО НА МЕГДАНА ДО ПЪРВИ СНЯГ

АНДРЕЙ ЕНЕВ ЗА ЕМОЦИЯТА ДА ИЗМИНЕШ 1200 КИЛОМЕТРА ЗА 80 ЧАСА НА КОЛОМАРАТОНА В ПАРИЖ

Инициативата вдъхнови 
поета Таньо Божков и той 
я запечата в стих


