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„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, 
който трябва да бъде запален.“ 

 Плутарх

Мисъл на броя

ПРЕГЛЕДИ
ПрИ Д-р НИКОЛА зЛАтЕв

кардиолог
30 май (сряда), 13:00 часа - Шабла

ПоКана
Кметският наместник на село Горун и НЧ „Свобода 1941“ 

ВИ КАНЯТ НА ПРАЗНИКА НА СЕЛОТО.
На 24 май 2018 година от 11.00 часа 

пред сградата на кметството.
Заповядайте да празнуваме заедно!                                                                                    

От 18.05.2018 го-
дина са отворени два 
приема на проекти 
по Програмата за 
морско дело и рибар-
ство (ПМДР) на обща 
стойност 4.5 млн. лв. 
Единият е за малки 
проекти по мярка 2.2 
„Продуктивни инвес-
тиции в аквакулту-
рите“, а другият е по мярка 1.1 
„Диверсификация и нови фор-
ми на доход“.

За модернизация на съ-
ществуващи аквакултурни 
ферми са предвидени 1 млн. 
лв. Собствениците им могат да 
кандидатстват за подобряване 
на производствените характе-
ристики на стопанството и ус-
ловията на труд, за намаляване 
енергоемкостта и увеличаване 
на енергийната ефективност 
и за въвеждане на възобновя-
еми енергийни източници. Със 
средства от ПМДР могат да бъ-
дат финансирани до 50% от до-
пустимите разходи по проекта, 
като максималният размер на 
субсидията е 48 895 лв.

Другата отворена мярка е 
насочена към рибари, които ис-
кат да развият допълващи дей-
ности, свързани с тяхната ос-
новна дейност – рибарството. 
Те могат да извършват инвес-
тиции на борда на корабите, да 
развиват риболовен туризъм с 

въдица, да отворят ресторанти, 
където да предлагат собствен 
улов, или да въведат възобно-
вяеми енергийни източници, 
пряко свързани с изпълнението 
на проекта. Приоритет по мяр-
ката се дава на представители 
на дребномащабния риболов. 
Бюджетът на настоящия прием 
е 3.5 млн. лв., а максималната 
субсидия е 146 687 лв.

Крайната дата за подаване 
на проектни предложения и 
по двата приема е 16 август 
2018 г. Кандидатстването е 
електронно чрез Информа-
ционната система за управле-
ние и наблюдение на Струк-
турните инструменти на 
Европейския съюз в България 
(ИСУН 2020). Пълният пакет 
документи и допълнителна 
информация са публикувани 
на Единния информационен 
портал www.eufunds.bg в сек-
ция „Програма за морско дело 
и рибарство“ .

МзХ

СТАРТИРА ПРИЕМ НА 
ПРОЕКТИ ПО ПМДР

Размерът на еднократната 
помощ за първокласници се 
запазва и за новата учебна го-
дина 2018/2019-а и ще бъде 250 
лева. Това става ясно от проект 
на правителствено постановле-
ние, публикуван за обществено 
обсъждане. Размерът на тази 
помощ се определя ежегодно 
от правителството по предло-
жение на социалния министър. 
Помощта ще се отпуска на се-
мейства, в които доходите на 
член от семейството са до 450 
лв. на месец. За настоящата 

учебна година тази граница е 
400 лв. Общата предвидена сума 
за подпомагане на семейства с 
първокласници през следваща-
та учебна година е 11,5 млн. лв. 
Тя е за 46 хил. деца. Помощта 
се предоставя без доходен тест 
за деца с трайни увреждания, с 
един жив родител и деца, наста-
нени в семейства на роднини, 
близки или приемни семейства. 

Крайният срок за подаване 
на становища по обществено-
то обсъждане на помощта е 18 
юни.

250 ЛВ. ЕДНОКРАТНА 
ПОМОЩ ЗА ПЪРВОКЛАСНИК

Кралят на българската поп 
музика Дичо ще се качи на ша-
бленската сцена за едно неверо-
ятно шоу. Ще чуем най-големите 
му хитове и други изненади, за 
които изпълнителят е винаги го-
тов. Началото е в 19:30 часа, Град-
ския парк на 2 юни 2018 година.

Като се спомене името Дичо, 

все още често се добавя „от D2”, 
макар че Дичо Христов отдавна 
даде старт на соловата си карие-
ра с песента с показателното за-
главие „Нямам шеф“. През годи-
ните премина от метъла през поп 
музиката и хип хопа, но хитовете 
му с Д2 и досега се въртят по ра-
диата и в клубовете.

ПРАЗНИК НА ШАБЛА

ДРАМАТИ-
ЧЕН ТЕАТЪР 

„СТОЯН 
БЪЧВАРОВ“ – 

ВАРНА
Представя 

„Бащи, лъжи и 
още нещо“ 

комедия 
от Рей Куни

На 31 май 2018 година от 
18.30 часа в салона на НЧ 
„Зора 1894“ град Шабла

Цена на билет: 
4.00 лв.

„Изборът на професия е 
една изключително отговорна 
задача в юношеската възраст, 
но това трябва да бъде едно от-
говорно взето и много сериоз-
но решение. 

На 16 май беше организара-
на среща на седмокласниците 
и техните родители с учени-
ците от 11 клас от професия 
„Сътрудник в бизнес услуги“, 
относно избора им на специ-
алност, която те трябва да си 
изберат. 

Всички присъстващи на 
срещата имаха възможност да 
се запознаят с част от профе-
сиите, които предоставя учи-
лището. Първоначално бъде-
щите осмокласници с помощта 
на атрактивна мултимедийна 
презентация и работен про-
цес на туристическа агенция 
успяха да се запознаят със 
същността на специалност 
„Организация на туризма и 
свободното време“, професия 
„Организатор на туристиче-
ска агентска дейност“, какви 
предмети се изучават и как 

приключва обучението в края 
на 12 клас.

Бъдещите осмокласници ус-
пяха да се запознаят  и със спе-
циалността на учениците от 11 
клас „Бизнес услуги“, за това с 
какво най-общо се занимават 
какво са научили  до момента, 
за различната работна среда, с 
какво тя им помага, за участи-
ето си в международен проект 
ERASMUS+,  за работата си в 
основаното от тях учебно  пред-

приятие (УП) „Китна шевица“ 
и  участието им  в Междуна-
родния панаир ТФ ФЕСТ 2018 
„Млад предприемач“ на УП в 
град Пловдив. Това е дългият и 
труден път, който са извървели, 
но според тях си е струвало.

Предпочелите тази про-
фесия ученици също ще имат 
поле за изява и себедоказване, 
защото няма такова понятие 
като слаб ученик. 

„В едно предприятие има 

място за всеки, да се докаже и 
прави това, което му се отдава 
най-много“ – каза Йорданка 
Атанасова - преподавател по 
Икономически дисциплини и  
ИТ в СУ „Асен Златаров“.

В  деня на отворените врати,  
учениците от 11 клас показаха 
креативност в образование-
то, партньорство с родителите 
и топло гостоприемство към 
приятелите на училището.

Изгрев

ДЕН НА ОтвОрЕНИ врАтИ зА 
ПрОФЕСИИтЕ

ПОКАНА

Църковното настоятелство при храм „Св. Св. Кирил и Методий“ с. 
Крапец,  Ви кани на тържествена празнична литургия по повод 150 

годишнината на храма.

24 май 2018 г.  от 9.00 ч.

Снимка: Илиян 
Христакиев

оФеРТа

заработи гостилница „Последен грош“ 
в с. Езерец. 

ЗавеДениеТо ПРеДлаГа 
добруджанска кухня – супи,

готвени ястия, барбекю, десерти. 
работим и по заявка на клиента.

Предлагаме 30% отстъпка през месеците май и юни 
във времевата рамка 18 -20 часа всеки ден !  

работно време от 8:00 до 20:00
телефон за връзка 0895/537-686
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 28 май 2018 година 

се навършват 
20 години 

от смъртта на 

Пенка николова Дикова
Винаги ще те помним

и ще бъдеш в сърцата ни!
Дълбок поклон пред 
светлата ти памет!

От семейството

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

Изкупуваме  земеделска земя в общИнИте
Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево.

Консултация и подготовка на документи. 
Телефон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

Извършвам косене на трева,  
фрезоване, поддръжка на частни имоти.

Телефон: 0884 52 50 80

ПРоДаваМ ДЪРва За оГРев
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 85 лв. за кубик

ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 90 лв. за кубик   цепеници – 95 лв. за кубик

Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

Телефон за контакт: 0888/ 943 526

КК „ЗлатнИ ПясъцИ“ р-т „старИя Фар“ набИра 
Персонал За сеЗон 2018 г.: 

ГоТвачи, сеРвиТьоРи и Миячки. 
* готвачи - 1000 лв.
*сервитьори - английски език -750 лв.
*миячки – 660 лв.

подсигурява: настаняване и храна

телефон за контакти: 0888631744

ПрОДАвАМ КъщА 100 Кв.М.,
след ремонт със стопански сгради и гараж, и дворно място към 

нея – 1820 м. с лозе и овощни дървета.
Телефон: 0899 409 379, Юлия Спасова

ПрОДАвАМ 4 тОННО рЕМАрКЕ, ДвИГАтЕЛ „БуЛГАр“ И 
рЕзЕрвОАр зА трАКтОр „БЕЛАруС“.

Телефон: 05743 44 69, 0884 315 393

ФИрМА „АЛЕКСАНДър ПЛАСт“ ПрЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо

огради, порти, портали, интериорни и 
входни (блиндирани) врати

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ПрОдАВАМ ПчЕлИ
Преференция за начинаещ.

Телефон: 0988 88 17 46

СНЕК -БАР „ФАРЪТ“ ЕООД „БОРИСОВ“-71
търси да назначи сервитьори  

за целогодишна и сезонна работа на постоянен 
трудов договор при добро заплащане 

За справка: 0888 306 941  
и златарско ателие „Борисови“.

ПРоДаваМ
рАзСАД НЕМСКА  

МАСЛОДАйНА ЛАйКА
тЕЛ. зА КОНтАКт - 0877/12-71-90, КИрИЛОвА

ТЪРся Да се ГРижа  
За вЪЗРасТна жена.

Телефон:0895 354 001

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ – 75 лв. трупчета, 80 лв. цепеници

ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 85 лв.трупчета и 90 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла
телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

отдаваМ Под наеМ
Магазин за хранителни стоки – ново оборудване и изрядна 

документация, включително санитарно разрешително и 
лиценз за продажба на тютюневи изделия.

Магазинът се намира в СО „Кария“ (на Фара Шабла)
Телефон за контакт: 0888/760-286

УвеДоМление
за провеждане на растителнозащитни, 

дезинфекционни и дезинсекционни дейности
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазва-
нето на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините 
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, община Шабла Ви уведомява:
1. От 28.05.2018 г. до 30.05.2018 г., до 10.00 ч. сутринта и след 
залез слънце, ще се проведе третиране на кестенови насаж-
дения (посочва се видът на земеделската култура) с продукт 
за растителна защита/препарат - с Димилин 48 СК – 0.04 % и 
Акарзин – 0.02 %.
Третирането ще се извършва срещу вредител листоминиращ 
кестенов молец.
2. Подлежащите на третиране площи са кестеновите насажде-
ния в гр. Шабла – централна градска част, Зелен образователен 
център, градски парк, гробищен парк и автосервиз на ул. „Рав-
но поле” № 3 и в с. Крапец – централна улица.
3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на 
разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна 
защита, регистрирани торове и подобрители на почвата с Пис-
мо № 504-ПРЗТ/25.01.2013 г. от Министерство на земеделието 
и храните, като е извършена селективност според вредителя на 
земеделската култура, съобразен с климатичните особености 
за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на 
околната среда.
4. ПРЗ/ВМП е закупен от «Пест контрол продукти» ООД и «Аг-
ропал» ООД.
5. За организиране и провеждане на третирането отговаря ли-
цето Галя Панайотова Камберова – гл. експерт „Екология”, тел.: 
05743/ 5037
6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или 
сключен договор «Биоконтрол корпорация» ЕООД.
7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши 
на работни площадки, намиращи се в гр. Шабла и с. Крапец.

УвеДоМление
за провеждане на растителнозащитни, 

дезинфекционни и дезинсекционни дейности
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазва-
нето на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините 
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, община Шабла Ви уведомява:
1. От 28.05.2018 г. до 30.05.2018 г., до 10.00 ч. сутринта и след 
залез слънце, ще се извършат дезинсекционни обработки на 
общински зелени площи против кърлежи в гр. Шабла. Ще се 
прилага препарата БАНДИТ 10 ЕВ – 0,1 %.
2. Подлежащите на третиране площи в централна градска част, 
градски парк и градски стадион в гр. Шабла.
3. Продуктът е биоцид, разрешен за употреба с Разрешително 
№ 0312-4/09.03.2017 г от Министерството на здравеопазването. 
Включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагане 
предлагане на пазара биоциди за 2018 г. Притежава информа-
ционен лист според Регламент ( EK) № 1907/2006 г.
4. ПРЗ/ВМП е закупен от «Пест контрол продукти» ООД.
5. За организиране и провеждане на третирането отговаря ли-
цето Галя Панайотова Камберова – гл. експерт „Екология”, тел.: 
05743/ 5037
6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или 
сключен договор «Биоконтрол Корпорация» ЕООД.
7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши 
на работна площадка, намираща се в гр. Шабла.

(Следва от бр.17)
След невероятното впечатле-

ние от видяното имахме възмож-
ност да се запознаем за кратко 
с архитектурния облик на град 
Плевен. Заради многото - над 
200 музеи и паметници Плевен 
се отъждествява като град музей. 
Забележителна атракция е водна-
та каскада в центъра на града, 
обхващаща площ от 10 декара 
и представляваща комплекс от 
фонтани, водопади, водни огле-
дала и различни водни каскади. 
Цветното осветление в комбина-
ция с музикални етюди придават 
наистина неповторима гледка. 
За съжаление можахме да видим 
работещ в момента само един от 
фонтаните.

Последва  обяд и съпровож-
дани от нашия гид отново сме на 
път към следващия исторически 
обект:  Мемориалния ком-
плекс край с. Гривица. Той се 
състои от Мавзолей костница, 
възпоменателна каменна експо-
зиция на открито, паметник на 
загиналите румънски офицери 
и войници. Мавзолеят е издиг-
нат от румънския народ в чест 
на храбрите му синове загина-
ли през освободителната война  
1877-1878 г. Открит е през 1902 
г.  В близост до мавзолея е издиг-
нат възпоменателен паметник за 
който румънските ни приятели 
бяха подготвили и в тържестве-
на обстановка с изпълнението 
на химните на Румъния  и Бълга-
рия, с ритуал бе поднесен  венец 
в знак на преклонение. И тук,  
край паметника   бяха засадени 
цветя. Със заслужена почит беше 
удостоен и един съвсем скромно 
стоящ камък, отбелязващ гроба 
на обикновен румънски войник 
който намира гибелта си на бой-

ното поле, където са се водили 
самите военни действия. И от 
това свидно място ритуално беше 
взета шепа пръст за пренасянето 
и в Румъния. Разгледана беше и 
организираната в близката сгра-
да малка музейна експозиция, 
показваща участието на румън-
ските войни в сраженията в този 
район.

След тържествената част на 
мероприятието съвсем инпул-
сивно и непринудено прозвучаха 
песните  на част от фолклорната 
група „Литорал” от Мангалия  
които бяха с нас. Завъртяха се 
кръшни румънски и български 
хора аплодирани въодушевено от 
цялата група. След като благода-
рихме на нашия гид ние се разде-
лихме с нея и тръгнахме към град 
Пордим.

В началото на ХХ век (1904-
1907г) в гр.Пордим е създаден 
музей, посветен на участието 
на Румъния в Руско – турската 
война 1877-1878г. Пред портата 
на музея бяхме посрещнати от 
неговата уредничка г-жа Бойка 
Паисиева. Музеят се намира в 

къща, строена след войната, но до 
която се намирала постройката 
(също запазена в наши дни в ори-
гиналния си вид), използвана от 
Румънската армия и Княз Карол 
I за главна квартира по време на 
боевете за Плевен. Голяма част от 
експонатите са дарение от Румън-
ското военно министерство. Тук 
видяхме различни видове румън-
ски униформи и въоръжение от 
този период и много фотоси. На 
паметника на Негово Кралско Ве-
личество Карол I бяха положени 
цветя, а в близката градинка  бяха 
засадени нови цветни растения.

И тук след като почти бяхме 
изпълнили предварително ут-
върдения план за посещенията  
в района на Плевен, настъпи из-
ключително вълнуваща изнена-
да за нашите гости от Румъния 
подготвена от българските дома-
кини. Ръководството на Съюза 
на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва от град Шабла 
беше подготвило специална тра-
урна урна, в която бе положена 
пръста от посетените свети места 
за гостите ни от Румъния: пръст 

от бойното поле в Скобеливия 
парк-музей, пръст от военните 
действия край Гривица и пръст 
от района на главната квартира 
на Румънската армия по вре-
ме на боевете за Плевен. Урната 
беше запечатана и е със специ-
ално послание за съдържанието 
и. От името на  домакините г-н 
Емил Тодоров –Председател на 
СОСЗР Шабла,  връчи урната на 
Директора на дома на офицера в 
Мангалия – г-жа Лиана Наум и 
Председателя на организацията – 
Константин Жива, които трогна-
ти приеха направения жест и със 
сълзи на очи благодариха за това.

Предварително поставената 
цел на това мероприятие - да от-
дадем заслужена  почит и уваже-
ние към паметта на загиналите за 
свободата на България румънски 
войни беше изпълнена. Препо-
твърдена  беше историческата  
фраза, че никой не е забравен и 
нищо не е забравено.

По време на пребиваването 
на групата на обектите, които се 
посетиха, бяха направени много 
снимки, клипове и бяха филми-
рани всички моменти от пътува-
нето. 

С настъпването на нощта  
пристигнахме в началната точка 
на нашето пътуване. Едно пъту-
ване, което премина с много емо-
ции и вълнения, със запознаване 
с нови моменти от историята на 
два народа, свързани помежду си 
не само с близостта си като гео-
графско понятие, но и с общите 
си възгледи за свобода, взаимопо-
мощ и равнопоставеност между 
народите.

Пожелавайки си лека нощ се 
разделихме, пожелавайки си „До 
нови срещи”! 

СОСзр-Шабла

ПАМЕттА НА ГЕрОИтЕ – НЕПОДвЛАСтНА НА врЕМЕтО

Панорамата в град Плевен

ПРеДлаГаМ
 Сено бали

Фуражомелка чукова с вграден кош
Тел. 0988/74-00-40

Продавам млечен чесън
Телефон: 0876 786 152, 

Панчо Паскалев, село Пролез
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 СВ.СВ. КИРИЛ   И   МЕТОДИЙ
Първа  книга  щом  хванах,
там  намерих  вашто  име,
колко  много  аз  узнах
трябва  ние  да  ви  чтиме.

На  езика  си  до  днес
учим,  молим  се  с  наслада.
Всяка  слава,  всяка  чест
за  това  на  вас  се  пада.

Възлюбихте  своя  род
и  посяхте  скъпо  семе,
с  неговий  се  радва  плод
цялото  славянско  племе.

Името  ни  и  родът
от  забвенье  вий  спасихте,
към  просвета  в  славен  път,
вие  нази  устремихте.

Вий  пръснахте  между  нас
светлото  ученье  ново,
първи  път  от  ваший  глас
чухме  името  христово.

Зарад  вази  можем  днес,
свети  Кирил,  Методий,
да  живеем  с  гордост,  с  чест
между  другите  народи.

Дорде  трае  наш  език,
боговдъхновени  братя,
ваший  подвиг  свят,  велик  -  
ще  се  слави  на  земята.

Дорде  българин  един
още  на  света  живее,
като  благороден  син
вам  с  възторг  хвалби  ще  пее.

Дор  ви  славим  -  от  беда
вашта  памет  ще  ни  пази.
Пътеводна  вий  звезда
ще  сте  винаги  за  нази.

Константин  величков

Илюстраторката Мая Бо-
чева или Уики гостува на уче-
ници от втори, пети и шести 
клас на СУ „Асен Златаров“- 
Шабла. Тя им разказа какво 
означава „другото й име“ или 
псевдонимът й. Презентира 
своите книги „Колко е ча-
сът?“, „Кой нарисува луната?“ 
и „Как се казва тази книга?“ 
и какво са интерактивните 
книги - игри. За своите почи-
татели авторката беше при-
готвила образователна игра, 

която развива математическо-
то мислене у децата. Срещата 
се състоя на 17 май и бе ор-
ганизирана от библиотеката  
при НЧ „Зора 1894“.

Поради огромния интерес 
към нейните произведения, 
книгите бяха бързо изчерпани.

Желаещите да притежа-
ват книгите на художничка-
та-илюстратор Мая Бочева 
могат да ги закупят онлайн в 
сайта www.tatcreative.com.

Изгрев

УИКИ СЕ СРЕЩНА С 
УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА

За живота, творчеството и любовите на Пейо Яворов четоха 
в ДГ „Дора Габе“- Шабла

Илюстраторката в Шабла

на 2 юни 2018 г. от 11.00 ч.
В хотелски комплекс „Яница” с. Крапец, община Шабла

се открива
Фестивал  за шлагерна и стара градска песен

”П о д а р и   м и  м о р е”   
Организатори на фестивала са Община Шабла, Община Гене-
рал Тошево, НЧ ”Светлина 1941” гр. Генерал Тошево,  НЧ ”Зора 
1894”  гр. Шабла, НЧ ”Отец Паисий 1897” с. Спасово и Хотелски 
комплекс „Яница” с. Крапец.
 Целта на фестивала е да популяризира и съхранява традици-
ите на българската шлагерна и стара градска песен, което ще 
допринесе за създаване на приемственост между поколенията 
изпълнители.
По регламент във фестивала могат да участват само самодейни 
колективи, вокални групи, дуети и индивидуални изпълнители 
към народни читалища, организации и творчески клубове, без 
възрастови ограничения.
Фестивалът има конкурсен характер и награден фонд.
Изпълненията ще бъдат оценявани от тричленно жури.
Ще бъдат присъдени с І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награди за групи, дуети 
и индивидуални изпълнители, награда на публиката, награда 
„Откритие на фестивала” и Специална награда на Комплекс 
„Яница” с. Крапец.
Всички участници ще получат Диплом и грамота за участие във 
фестивала. 

 На 11 май 2018г., в Деня за 
почит на Светите братя Кирил 
и Методий, в библиотеката 
на Читалище „Слънце 1871”- 
с.Крапец, се проведе беседа на 
тема „Българската писменост 
и книжнина”. Нашият жител 
Марин Траянов  Траянов  - ис-
торик и педагог, подготви лек-
ционен материал за  живота и 
делото на създателите на гла-
голицата и техните ученици - 
създатели на кирилицата. При-

състващите разгледаха стари и 
ценни ръкописни книжа. Всяко 
дете опита да напише и прочете 
произволни думи на глаголица, 
сравнявайки я с кирилицата. 
Така, децата усетиха по-силно 
гордостта от това, че България 
ще остане в историята  като 
страна, станала дом на създате-
лите на азбуката, на която пи-
шем и до днес. 

Мария Дончева – 
читалищен секретар

БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ 
И КНИЖНИНА

РАЗГОВОР С ЕДИН 
ИСТИНСКИ ХУДОЖНИК

Изгрев – здравейте гос-
пожо Бочева! вие сте илюс-
тратор по професия. това ли 
беше детската ви мечта – да 
правите книжките цветни и 
увлекателни?

Мая Бочева – Всъщност ис-
тината е че по професия съм 
анимационен режисьор, но лю-
бовта ми към илюстрациите е 
много голяма още от детските 
ми години. Една история в гла-
вата ми винаги оживява и като 
филм и като книга. Също така 
от малка харесвах “хубавите 
илюстрации”, които ми изглеж-
даха сложно нарисувани, а не, 
които изглеждаха сякаш нари-
сувани от друго дете. Обещах 
си, че един ден ще стана “ис-
тински” художник 

Изгрев – Какво обичате да 
рисувате и какво никога не 
бихте нарисували?

М.Б – Най-много обичам да 
рисувам приказки в които има 
феи, вещици, много природа, 
чудновати къщички, въобще – 
фентъзи и приказни истории.

„Шишарко“ е точно такава 
книга - пълна с любими персо-
нажи и места за рисуване: 

Действително има неща, кои-
то са ми скучни за рисуване и 
това са истории с реалистични 
персонажи, в които няма много 
действие или фантазия. Не оби-
чам да рисувам по готови вече 
проекти в които има измисле-
ни героите и стил на книгата. 
Обикновено отказвам подобни 
поръчки, с редки изключения в 
които все пак малко допроменям 
стилистиката, защото смятам, че 
щом са ме избрали за художник 
то значи харесват стила ми и не 
виждам причина да трябва да 
рисувам по друг начин. 

Изгрев – Какво ви вдъхно-
вява?

М.Б – Животът  и хубави-
те и лошите неща… понякога 
нещо ми се иска да го дооправя, 
друг път ми харесва много и ми 
се иска покрай него да нарису-
вам история.

Изгрев – Преди да решите 
да илюстрирате една книга, 
вие запознавате ли се със съ-
държанието й, тя трябва ли да 
ви докосне?

М.Б  - Да, задължително се 
запознавам с текста и почти 
винаги прочитам цялата книга. 
Понякога, както стана с един от 
последните проекти, които ри-
сувах – “Приказка от два свята” 
на Никола Райков – сроковете 
бяха много опънати и нямах 
време да прочета цялата книга. 
Успях да се запозная само с час-
ти от нея и по напътствията на 
автора създадох персонажите и 
илюстрациите: 

 Когато рисувам по личния 
ми проект: “Туй-Онуй” – успо-
редно създавам илюстрациите 
и текста, те постоянно си вли-
яят един на друг и се допро-
менят, защото аз си създавам 
историята, игрите и като цяло 
– всичко в книгите. Разбира се 
накрая минават през редакция 
и корекция: www.tatcreative.
com

 Изгрев – Броени дни преди 
24 май – Деня на славянската 
писменост и култура, какво 
бихте казали на родителите и 
на детската аудитория?

М.Б – Този ден е емблемати-
чен за мен, защото по едно съв-
падение е и рожденната ми дата 
 На родителите бих казала, че 
няма най-ранна възраст, която 
да е подходяща за да започнат 
да четат книги на децата си. Аз 
започнах да чета на моето дете 
още когато ми беше в корем-
чето. И другото важно нещо 
е – докато четете на децата си 
– питайте ги за неща свързани 
с текста и илюстрациите! Така 
детето участва в четенето и 
ще му е много по-интересно и 
ще задържите вниманието му 
по-дълго време. 

Изгрев – Благодаря ви за 
отделеното време?

М.Б –И аз благодаря! Беше 
ми много приятно гостуването 
в Шабла! Срещнах се с много 
будни и добри дечица!

разговаря 
йорданка радушева

След срещите си с ученици от СУ „Асен Златаров“ – Шабла 
и ОУ „Св.Кл.Охридски“ село Дуранкулак, Мая Бочева прие по-
каната ми за разговор. Ето какво разказа тя, за вас, нашите 
читатели:

Традиция е през месец май, 
по пътя от СУ „Асен Златаров“ 
до градския площад  да дефили-
рат приказни герои. Парадът се 
организира от Общинския дет-
ски комплекс (ОДК) в града и с 
финансовата помощ на общин-
ска администрация - Шабла.

Водени от своите учители 
Красимира Никифорова и Га-
лина Александрова, първоклас-
ниците дефилираха с костюми 
на герои от любими приказки, 

след което празникът се прене-
се в читалището.

Там децата представиха ге-
роя, в който са се въплътили. 
На фона на музика и бурни 
аплодисменти, всеки участ-
ник изживя своя звезден миг. 
Тричленното жури бе с предсе-
дател Кирил Йотов – директор 
на ОДК и в състав -  Жана Ра-
чева (музикален ръководител 
към НЧ „Зора 1894“) и Диана 
Димитрова  (библиотекар към 

ч и т а л и щ н а т а 
библиотека). То 
се зае с нелеката 
задача да опре-
дели най-ориги-
налните костюми 
и кои участници 
в парада са пока-
зали най-голяма 
находчивост и ар-
тистичност. 

Журито оп-
редели на първо 
място Полина 
Овчарова. Нейни 

подгласници станаха Йорданка 
Марчева и Ивелин Дончев.

Поощрителните награди 
отидоха при Рая Стефанова, 
Иванина Овчарова и Симона 
Водкаджиева.

Всички деца получиха 
книжки, които им връчи дирек-
торът на ОДК, Кирил Йотов.

Малките артисти от театра-
лен клуб „Буратино“  и Кукле-
но-театралния състав към ОДК 
поздравиха участниците и тех-
ните гости с пиеси.

Изгрев

Време е да се гримираме, време е да се костюмираме…

Участници и зрители

КАрНАвАЛ, КАрНАвАЛ…
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НАЕМАМ ЗЕМЯ
в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

В дъждовния съботен ден, 
за трети пореден път се прове-
де специалният етап - Шабла на 
рали „Дружба“ (Браила – Доб-
рич“). Ралито стартира от град 
Браила, Румъния и финиши-
ра в град Добрич. Тази година 
участваха 22 състезатели  - по 
11 от двете държави.

Купите на победители 
отидоха при екипаж с пилот 
Иван Виорел и навигатор 
Попа Разван от мотор клуб в 
Румъния.

Втори в етапа се наредиха 

Тодор Гроздев и Галин Гроздев 
от мотор клуб –Добрич, а на 
трето място се класираха Не-
вен Георгиев и Николинка То-
дорова.

Живко Янев-ст.експерт 
„Младежки дейности и спорт“ 
в общинска администрация - 
Шабла награди призьорите с 
купи и им пожела до нови сре-
щи догодина.

Организаторите връчиха 
купа и плакет на приятелите си 
от Шабла.

Изгрев

ОТНОВО КАЧЕСТВЕН 
РЕЙСИНГ В ШАБЛА

Щастливите призьори пред сградата на община Шабла

На 17 май 20018 г.,жители-
те на с.Крапец се събрахме на 
спортното игрище в селото, за 
да отбележим Националния 
ден на спортиста и Междуна-
родния ден на предизвикател-
ството. В спортните занимания, 
деца и възрастни, заедно играх-
ме на народна топка,  федербал, 
събаряне на кегли, скачане на 

въже и с чували, въртене на об-
ръч и други. Най-забавно беше 
скачането на ластик. Игра, коя-
то ни върна в детските години, 
а децата тепърва се учеха как се 
играе. 

Спортувахме и се забавлява-
хме от сърце.

Мария Дончева,
читалищен секретар

ДЕН НА СПОРТИСТА И 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 
В СЕЛО КРАПЕЦ

По повод 9 май „Деня на по-
бедата“, на посещение в с.Тю-
леново беше представител на 
Руското посолство - Максим 
Калашников. В кметството 

беше организирана среща с жи-
телите на с.Тюленово. С подна-
сяне на венец и цветя бе отда-
дена почит на загиналите през 
Втората Световна война летци.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РУСКОТО 
ПОСОЛСТВО БЕШЕ НА 
ПОСЕЩЕНИЕ В СЕЛО ТЮЛЕНОВО

Пловдивчанинът Костадин 
Тодоров за пореден път отвя 
конкуренцията в хвърлянето на 
копие на Националния шампи-
онат за хвърляния за ветерани, 
проведен в София на 19-ти май 
на базата на Национална спорт-
на академия. За радост на на-
шите съграждани, този път той 
направи това за новия си клуб 
СКЛА „Нефтяник 2014“ Шабла.

В четвъртия си опит, Коцето 
изпрати уреда на 51,21 метра – 
постижение, с около 10 м. по-до-
бро от атлета, заел второто мяс-
то. Това бе четвърта национална 
титла за Тодоров при ветераните 
(сега във възрастовата група 40-
45 г). Нашият състезател подо-
бри постижението си отпреди 
две седмици в Балчик с 23 см., 
което говори, че той намира оп-
тималната си форма.

София, Варна и Стара Заго-
ра – това бяха дестинациите, на 
които „Нефтяник 2014“ изпрати 
свои състезатели в събота, на 19-
ти май.

Във Варна, на турнира от 
веригата „Детска атлетика“, ша-
бленския клуб представяха три 
деца – деветгодишните Кремена 
Димитрова и Александър То-
доров, и Калоян Ялнъзов (7 г.). 
Организаторите изпитаха мал-
ките лекоатлети в шестобой – 50 
м. гладко бягане, скок от място, 
хвърляне на медицинска топка, 
вертикален скок, 50 м. бягане с 
препятствия и 50 м. бягане на 
зиг-заг. 

При 9-годишните момичета, 
в генералното класиране Креме-
на Димитрова се окичи със сре-

бърен медал, в конкуренцията на 
19 свои връстнички. Тя получи 
и специалната награда за „най-
бърз състезател“ на турнира, в 
който участваха 102 деца на въз-
раст 7-9 г. Креми и треньорът й 
Веселин Василев останаха много 
доволни от приза, защото той бе 
извоюван в най-чисто лекоатле-
тическата дисциплина в иначе 
детския шестобой. И формата 
на Кремена върви нагоре – 8,12 
сек. на 50 м., тя свали 4 стотни от 
личното си постижение.

Коко Ялнъзов и Сашко То-
доров бяха наградени с почетни 
медали за първи места в сериите 
си на 50 м.

На вече знаковата за шаблен-
ската лека атлетика дата 19-ти 
май, в Стара Загора се проведе 
турнирът „Малките хвърлячи“, 
където Веселин Василев заведе 
възпитаника си Дарий Цоков (11 
г.). Общо 85 деца хвърляха и тла-
скаха в града на липите. Нашият  
Дарко участва на тласкане гюле 
и хвърляне на вортекс (детско 
копие).

Дарий тласка за пръв  път 
3-килограмово гюле (досега е 
тренирал с юношеското от 4 кг.). 
В категорията 11-12-годишни 
той се нареди 8-ми от 16 участ-
ника със 7,48 м. На вортекса той 
се класира 7-ми, като хвърли ко-
пието на 26,20 м. 

Ние, в редакцията на „Из-
грев“ честитим с ден закъснение 
имения ден на шампиона Коста-
дин  Тодоров и му пожелаваме 
много здраве и нови успехи!

йордан Енев

КОСТАДИН ТОДОРОВ – 
НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН 
НА КОПИЕ! Кремена Димитрова със сребро 

на „Детска атлетика“

Вече четирикратният шам-
пион на България по хвърляне 
на копие Костадин Тодоров

Кремена във Варна – с меда-
ла на шията и грамотата за 
най-бърз състезател на тур-
нира в ръцете

В календара на българския 
народ има много бележити 
дати. Едната от тях е 11 май. 
На този ден църквата и голяма 
част от българите посветили се 
на просветното,  книжовното и 
творческо дело честват светите 
равноапостоли Кирил и Ме-
тодий. Велики просветители, 
проповедници и книжовници 
известни още като Солунски-
те братя, създатели на първата 
славянска азбука - глаголицата. 
Двамата са канонизирани като 
светци за превода и популяри-
зиране на библията на славян-
ски език. Превеждат от гръцки 
на старобългарски някои от 
най-необходимите за богослу-
жението книги и полагат осно-
вите на старобългарския лите-
ратурен език.

Тази година се навършват 
1150 години от създаването на 
славянската писменост и от ми-
сията на двамата първоучители  
в моравско, където ги изпраща 
цар Борис Първи, за да сътво-
рят великото дело.

Светите братя Кирил и 
Методий, а по-късно и тех-
ните ученици – Сава, Наум, 
Горазд, Ангеларий и Климент 
Охридски  са усъвършенства-
ли глаголицата и я пригоди-
ли, обогатили и разпростра-
нили, за да я ползваме и до 
днес.

Ако не беше великото дело 
на Кирил и Методий, на какъв 
език щяха  да говорят бълга-
рите, на какъв език щяхме да 
пишем? Как сме оцелели 200 
години под византийско и 500 
години под турско робство? 
Ами имали сме писменост, език 
и силно патриотично чувство 
и сме се противопоставили на 
асимилацията.
Гордея се, че съм българка!
Гордея се, че чета пиша и 

говоря на чист български език
благодарение на светите
братя Кирил и Методий!

Както и за това,“ че и ний 
сме дали нещо на светът, на вси 
славяни книга да четат.“

Всяка година по покана 
на учителите пенсионери от 
Балчик, заедно с колегите от 
Каварна  на 11 май празнува-
ме деня на Кирил и Методий. 
На този ден ние изразяваме 
нашата признателност, почит 
и уважение към великото им 
дело. За нас, членовете от УК 
„Будител“, 11 май тази година 
бе много специален, защото 
го посветихме и на опознава-
нето на някои забележително-
сти на родния край. Сърдечно 
благодарим на г-н Александър 
Ст.Александров, който с гри-
жовност и голямо уважение 
към нас, помогна този ден да 
остане дълго в нашите мисли. 
Хубавите часове на радост и ве-
селие, които прекарахме на сре-
щата и разходката ще топлят 
сърца и душата ни дълго време.

За да осъществим присъст-
вието ни на тази среща ни по-
могна г-н Мариян Жечев – кмет 
на община Шабла. Благодарим 
Ви за вашата съпричастност, 
отзивчивост и доброта към 
дейността на УК „Будител“. 
Ние знаем, че винаги можем да 
разчитаме на Вас, за което от 
името на членовете на клуба Ви 
благодаря отново.

УК „Будител“поздравява 
всички дейци , хора на обра-
зованието, културата и всички 
творци, които допринасят за 
духовното развитие на нашия 
град. На всички вас и вашите 
семейства желаем крепко здра-
ве, дълголетие и нека вашите 
успехи изпълват с радост бъде-
щите ви дни!

Атанаска Банчева

11 МАЙ – ДЕН НА СВЕТИ 
КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Щафетни игри на открито с учениците от 3 клас, с класен ръ-
ководител Милена Тодорова и преподавателя по Физическо въз-
питание и спорт, Калинка Цанева Футболна среща с учениците от 5 клас

Победителката и нейните подгласнички в дисциплината 50 м. 
гладко бягане Победителят и подгласниците му в спринта при момчетата

в ДЕНЯ НА СПОртА


