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„Понякога животът се заема със задачата да обърне с главата надолу всичко - дори проблемите, които си мислим, че имаме.“
Хорхе Букай

МИСЪЛ НА БРОЯ

На 26 юли, четвъртък, в Ре-
гионалния офис на Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-Бъл-
гария 2014-2020 г. в Кълъраш, 
Румъния, бе подписан догово-
рът за финансиране на проект 
„Възстановяване на уникално-
то общо културно наследство 
и насърчаване на съвместния 
туристически продукт „Хаман-
джия – първа цивилизация на 
Стара Европа”. Община Шабла 
е партньор по проекта с град 
Чернавода, Румъния.

Кметът на нашата община, 
Мариян Жечев подписа догово-
ра за финансиране, тъй като об-
щина Шабла е водещ партньор 
по проекта, а г-н Ливиу Него-
ицъ – кмет на град Чернавода, 
Румъния, подписа договора за 
национално финансиране.

По проекта се предвижда 
разработване на археологи-

ческия комплекс в село Ду-
ранкулак като съвременна 
туристическа дестинация и по-
пуляризиране на културата Ха-
манджия. Основните дейности, 
които са заложени по проекта 

са: разширяване на паркинга, 
изграждане на билетен център, 
укрепване на пешеходна алея, 
разширение на посетителския 
център, укрепване на средно-
вековната стена, изграждане на 

ново покритие на храма на Ки-
бела, разширяване на пешеход-
ната алея на острова, изграж-
дане на 3 погледни площадки 
– места за почивка и наблю-
дение на птици и околността, 
широк набор от маркетингови 
дейности и др.

Общата стойност на проекта 
е в размер на 1 494 037,70 евро, 
като одобрената безвъзмездна 
финансова помощ за община 
Шабла е в размер на 830 425,72 
евро, а за град Чернавода е 
в размер на 663 611,98 евро. 
Съфинансирането от страна 
на партньорите е в размер на 
2% от стойността на одобрена-
та им безвъзмездна финансова 
помощ по проекта. Срокът за 
изпълнение на договора за фи-
нансиране е 36 месеца, считано 
от 27.07.2018 г.

Изгрев

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС В 
ДУРАНКУЛАК ЩЕ СЕ  РАЗРАБОТВА  ПО ПРОЕКТ

На 28 юли 2018 година, ми-
нистърът на земеделието, хра-
ните и горите Румен Порожа-
нов свика в Шабла оперативно 
заседание за преглед на мерки-
те срещу африканската чума по 
свинете.

В оперативното заседание 
участваха директорът на Из-
пълнителната агенция по го-
рите Григор Гогов, директорите 
на Областните дирекции по 
безопасност на храните в Русе, 

Силистра, Добрич и Варна, об-
ластният управител на Добрич 
Красимир Кирилов, кметът на 
община Шабла Мариян Же-
чев и заместникът му Цвете-
лин Йорданов, директорите на 
Североизточното държавно 
предприятие Веселин Нинов и 
на Северноцентралното дър-
жавно предприятие Цветелин 
Миланов и др.

Пред журналисти министър 
Порожанов съобщи, че до мо-

мента имаме изградени 11 км 
ограда по сухоземната граница 
с Румъния, забити са коловете 
и на още 8 км. 

От събота, миналата седми-
ца, оградата се подсилва и със 
спираловидна режеща тел тип 
“Бруно”. Подобна препоръка е 
отправена от експертите, как-
то и от министрите на послед-
ното заседание на Министер-
ски съвет.  На най-рисковите 
места и по протежение на пъ-

теките на движение на дивите 
животни ще бъде поставен и 
втори ред “Бруно”. Изгражда-
нето на оградата към момента 
става едновременно от 3 мес-
та- Кайнарджа, Дуранкулак и 
Кардам.

„От сряда много активно 
съсредоточихме ресурс, за да 
напреднем максимално бързо с 
изграждането на оградата”, каза 
министър Порожанов. 

Следва на стр.4

МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ ПРОВЕДЕ ОПЕРАТИВНО ЗАСЕДАНИЕ В ШАБЛА

На 25-ти юли, в Зеления 
образователен център се със-
тоя представяне на книгата на 
Улрих Беман „Ноемврийска 
ярост“. Залата се оказа тясна за 
всички желаещи да присъстват 
и благодарят на благодетеля, по-
могнал им в нужда.

С преклонение пред съседи-
те си, авторът изслуша музикал-
ния поздрав от певческа група 
„Кардарина“ село Горичане, с 
ръководител Нивелина Василе-
ва.

Гости на събитието бяха кме-
тът на община Шабла Мариян 
Жечев, проф.Тодор Танев – съ-
ветник в Министерски съвет и 
бивш министър на образова-
нието, Дарина Кулишева – се-
кретар на Община Каварна. На 
събитието присъства и Лиана 
Наум – директор на Дома на 
културата в Мангалия, предста-
вители на институции, чийто 
дарител е Улрих Беман.

Д-р Йорданка Стоева-пред-
седател на Общинския съвет и 
преводач  припомни на присъст-
ващите за добрините и дарения-
та, които е направил приятелят 
на Шабла. Много бяха милите 
думи израз на благодарност и 
признателност към автора на 
книгата. Пръв своя поздрав от-
прави кметът на Общината и 

връчи на Беман поздравителен 
адрес към членовете на „Интер-
хелп“, чийто председател е той. 
Последваха подаръци от ръко-
водството и потребителите на 
Домашен социален патронаж, 
от Лиана Наум. Картина-сък-
лопис авторът получи от Иван 
Минчев, чийто изложба беше в 
края на миналата седмица.

Книгата излиза от печат на 
1 ноември 2017 година, а месец 
по-късно е представена в Па-
зарджик пред немскоговоряща 
аудитория.

Беман съобщи, че „Ноем-
врийска ярост“ ще бъде преве-
дена и представена на българ-
ски език през 2019 година. 100% 
от продажбата на българския 
вариант ще бъде дарена за под-
помагането на даровити деца от 
община Шабла.

Събитието продължи с пред-
ставянето на сюжета на книгата 
- криминален роман, написана 
по действителен случай.

С музикалния поздрав на 
Георги Колев - възпитаник на 
СУ „Стефан Караджа“ Каварна 
завърши представянето на кни-
гата  на Улрих Беман.

Интервю с г-н Беман 
можете да прочетете  

на стр. 2
Изгрев

БЛАГОДЕТЕЛ  НА ШАБЛА ПРЕДСТАВИ 
КНИГАТА СИ „НОЕМВРИЙСКА ЯРОСТ“

Община Шабла и Зелен образователен център организират 
в рамките на традиционните за Шабла „Дни на морето“

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ

6 август (понеделник) от 18,00 ч. – Среща с автограф 
с автора на романите „Откраднато“, „Обречено“, 
„Опазено“ Искра Урумова и майстора на самодивски 
плетива Нивелина Няголова. Музикален поздрав от 
певческа група за фолклор „Крапец“.

10 август (петък) от 18,00 ч. – Концерт старинна 
музика от поредицата летен фестивал „Страваганца“ 
с ръководител Петя Плугчиева. 

13 август (понеделник) от 18,00 ч. – Стихове на Жак 
Превер чете Емил Басат. Музикален съпровод Теофания 
Христова и Георги Колев.

20 август (понеделник) от 18,00 ч. – Поетична вечер 
с Елица Виденова и представяне на най-новия й поети-
чен сборник „Хляб за утре“. Музикален съпровод Теофа-
ния Христова и Георги Колев.

Каним Ви да се насладите на проникновените срещи между  
слово и музика и да извисите духа си чрез тях.

Певческа група „Кардарина“ от Горичане поздравява „съселяни-
на“ си Улрих Беман

Кметът на град Чернавода, Ливиу Негоицъ подписва договора за 
национално финансиране, следва подписа на кмета на община 
Шабла, Мариян Жечев (втория отдясно наляво)
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„Изгрев“ -  Хер Беман, пово-
дът за нашата среща е издаване-
то на книгата Ви „Ноемврийска 
ярост“, но ако ми позволите, ще 
се отклоня малко. Всички в Об-
щината знаят за голямото Ви 
човешко сърце, за вашата бла-
готворителност и добри дела, 
точно заради това хората искат 
научат повече за Вас. Въпреки 
пословичната си скромност, с 
която сте известен, ще споде-
лите  ли за нашите читатели 
например подробности за дей-
ността си извън община Ша-
бла,  в България и в чужбина ?

Улрих Беман – Аз съм пред-
седател на неправителствена 
организация „Интерхелп“, която 
основах преди години. Цялото й 
наименование може да се преве-
де като „Германско общество за 
международна помощ“. Нашата 
дейност се простира в държави 
на три континента. Ще ви дам за 
пример един от последните ни 
проекти в Германия. Там помага-
ме на хора, предимно от ромски 
произход, дошли от Румъния, 
които търсят по-добър живот 
на запад. Това са хора, често без 
здравни осигуровки, нерегис-
трирани в Германия, пристигна-
ли при роднини, или познати, 
които през първите месеци по-
лучават подкрепа от германско-
то правителство – настаняваме 
ги в жилища, децата им в учили-
ща. Осигуряваме им медицински 
услуги, а между тях има много 
болни. „Интерхелп“ се грижи за 
тези хора. Но за ромското насе-
ление е наистина трудно да се 
интегрира – в Германия те по-
падат в една съвсем непозната 
за тях културна среда, начин на 
живот и бит, ценностна система. 
Но ние сме доказали, че интегра-
цията на част от тези хора не е 
невъзможна.

От дейността ни извън Евро-
па мога да спомена например Ха-
ити – там след катастрофалното 
земетресение реконструирахме 
от руините училище и детска 
градина за 1000 деца. В Непал, 
след също ужасния земен трус, 
построихме училище за 500 деца. 

В Шри Ланка, след цунамито 
започнахме да възстановяваме 
буквално цялата държава – ин-
фраструктура, болници, сгради 
на държавни учреждения. „Ин-
терхелп“ беше първата меж-
дународна организация, която 
пристигна на място и работи 
директно с правителството на 
Шри Ланка три месеца! И досега 
работата ни там продължава. А 
линейки и пожарни автомоби-
ли сме изпращали в много още 
страни.

Втората част на въпроса ви 
беше за дейността ни. Първият 
български град, който посетих 
беше Пазарджик, в началото на 

90-те години на ХХ век. Тогава 
в България беше голяма криза. 
Започнахме да си сътрудни-
чим с БЧК и Германския ЧК, и 
с помощта на местния вестник 
„Знаме“, направихме  първите 
си стъпки в България. Старти-
рахме с помощ за сиропитали-
ща, детски болници, медицин-
ския персонал в болниците не 
беше получавал заплати от ня-
колко месеца...  Осигурявахме 
лекарства за тежко болни деца, 
помагахме за снабдяването с ан-
тибиотици, тогава тук бяха де-
фицитни. Тогава с Ротъри клу-
ба в Пазарджик и германските 
градове Хамелн и Бад Пирмонт 
помогнахме за осигуряването 
на апарати за дишане. Това про-
дължава и до днес. И сега всяка 
година за Коледа ходя в Пазар-
джик, за да правим подаръци на 
децата, на които сме помогнали. 
Единият път бяха 11  000 пода-
ръка, осем камиона, пълни с по-
даръци от Германия! С първата 
дама тогава, Зорка Първанова 
открихме дом за деца, който по-
строихме заедно с Ротъри клуба 
в Пазарджик. Години наред под-
държахме дома и помагахме за 
осигуряването на заплатите на 
служителите. Вече българското 
правителство и БЧК са поели 
щафетата. Другият проект, по 
който работим в Пазарджик е 
свързан с децата от ромски про-
изход. От години правим тази 
програма, свързана с изпраща-
нето им на училище, осигуря-
ването на храна и медицинско 
обслужване за тях. Опитваме 
се да ги вградим в обществото, 
да ги отдалечим от сметищата, 
от проституцията и кражбите. 
Мисля, че се справяме успешно. 
Над 50 деца сега ходят редовно 
на училище там. Моето желание 
е да има повече такива програ-
ми.

„Изгрев“ – Не знаем много 
за вашата библиография, коя 
поред книга Ви е  „Ноемврий-
ска ярост“?

У. Б. – Писана по този начин 
е първата ми самостоятелна, 

завършена книга. Иначе съм 
сътрудничил в написването на 
детски книги, помагал съм за 
български учебници по немски 
език. Поканен съм за съавтор-
ство в няколко книги в България 
и Германия. В момента пиша вто-
ра книга.

„Изгрев“ - Книгата Ви е 
станала бестселър в Германия, 
догодина с нетърпение я очак-
ваме и на български език. Вече 
познавате нашата народопси-
хология, според Вас ще допадне 
ли „Ноемврийска ярост“ и на 
българина?

У. Б. – Надявам се и вярвам, 
че ще е успешна и в България. В 
„New York Times“ и „New Zeland 
Herald“ отзивите за „Ноемврий-
ска ярост“ бяха много ласкави. А 
САЩ и Нова Зеландия са двата 
противоположни края на света. 
Това ме кара да мисля, че книгата 
ми е преодоляла границите.

В Германия, когато реали-
зирахме на пазара „Ноемврий-
ска ярост“ дарих половината от 
приходите на главната героиня в 
книгата, жертвата на насилието.  
Решил съм всички приходи от 
продажбата на българското из-
дание да даря в община Шабла, 
за  подпомагане на талантливи 
деца. Ако тиражът бъде изчер-
пен, ще продължим този хума-
нитарен проект и ще отпечатаме 
нов. Това е моят подарък към 
шабленци, а промотирането и 
рекламата са ваша работа!

„Изгрев“ - Литературните 
Ви герои в „Ноемврийска яр-
ост“ са емигранти - кюрди. Това 
внесе ли според вас допълни-
телна интрига в сюжета? 

У. Б. – Не знам, не мисля, че 
това е повлияло на читателя. 
Поне не е търсено умишлено. 
Знаете, че съм писал книгата по 
действителен случай, това е една 
човешка история, действително 
престъпление – аз съм просто 
разказвачът.

„Изгрев“ – Яростта няма на-
ционалност, религия и цвят на 
кожата. Не е ли тя твърде много 
в живота ни напоследък?

У. Б. – Яростта, както и всич-
ки останали чувства е генетично 
заложена у човека, тя винаги е 
присъствала у хората. Зависи 
само кой как я прикрива и кой 
как я изтърва, не може да я удър-
жи у себе си. Героите на моя ро-
ман са пристигнали в Германия 
преди повече от 20 години. През 
цялото това време тази ярост е 
тиктакала в човека като бомба с 
часовников механизъм. Никой, 
включително и самият човек не 
знае за кога е настроен тайме-
рът...

За разпространението на на-
силието, своята роля имат и ме-
диите. Ако човек не види нещо 
лошо, не прочете за него, ако то 
не се разпространява – той няма 
откъде да знае, че то съществува 
и няма как да го повтори, нали 
така! Представете си колко пси-
хически необременени и освобо-
дени в нова отношение са били 
хората отпреди, примерно 200 
години? 

„Изгрев“ – Сигурен съм, че 
не е само мое любопитство, а 
и читателите ни искат да зна-
ят, след като споменахте малка 
част от местата по света, където 
сте помагали – защо Шабла?

У. Б. – Моята подкрепа към 
българите идва от сърцето ми и 
ме прави много щастлив човек! 
Тук, в Шабла има хора, с кои-
то вече сме станали приятели, 
с които работя с удоволствие. 
Хора като д-р Стоева са двига-
телите на такива проекти и без 
нейната помощ не бихме могли 
да работим тук!  Такива хора ме 
карат да се чувствам част от това 
общество!

„Интерхелп“ е организация, 
в която всички сме доброволци 
и работим безвъзмездно. Знаете 
ли, на много места, където сме 
помагали, не сме получили на-
среща нито усмивка, нито добра 
дума, нито благодарност. Раз-
бира се свършваме си работата 
там, но си събираме  багажа и си 
тръгваме. И повече не се връща-
ме на това място, защото нямаме 
причина да се върнем. Мисля, 
че отоворих на въпроса ви защо 
сме в Шабла.

“Изгрев“ – На финала на 
нашия разговор, какво ще по-
желаете на жителите на нашата 
Община?

У. Б. – Преди всичко добро 
здраве и Общината да се развива 
още. Сигурен съм, че ще вървите 
напред!

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
интересния разговор.

У. Б. - И аз ви благодаря.
Разговаря Йордан Енев

Бел. ред. - редакцията на „Из-
грев“ изказва своята благодар-
ност към Мирослава Франгова 
за превода.

ОБЩИНАТА

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ОБЯВА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕфОН: 0888 42 79 11

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

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕлСКА ЗЕМя  
в общините Шабла, Каварна,  

Балчик и Г.Тошево. 
Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

Топлохидроизолация, подмазване  
на комини и посТавяне  

на ТоплобиТумни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

ПРОДАВАМ  
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 80 лв. трупчета, 85 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 90 лв.трупчета и 95 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките  
на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

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

Телефон: 0884 52 50 80

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 август 2018 г. се навършват

4 тъжни години без нашия скъп
съпруг, баща, дядо и прадядо

ДИМИТЪР ПЕТРОВ СЛАВОВ
(Черно море)

от с. Дуранкулак
починал на 70 години

Отиде си…
Дано там болка няма!

Тя, болката, в душите ни остана!
Липсваш ни!

Почивай в мир!
От семейството

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

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕлСКА ЗЕМя
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41

ТЪРСИМ 
ЧОВЕК ЗА РАБОТА В ПТИЦЕфЕРМА СЪС СВИДЕТЕЛСТВО 
ЗА ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ НА МПС. ОСЕМЧАСОВ РАБОТЕН 

ДЕН, ОСИГУРОВКИ, ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ.
Телефон за контакт: 0888/71-07-38

На свое заседание на 31 май 2018 годи-
на, Специализираният експертен съвет по 
Изобразително изкуство към Министер-
ството на културата, единодушно предло-
жи Министърът на културата да съгласува 
проекта за паметник, посветен на събития-
та през юни 1900 година.

Идеята за създаването на паметника е 
на „Сдружение с нестопанска цел Шабла 
– 1900“, чийто членове възложиха изработ-
ката на проект за паметник.

Паметникът ще бъде изграден върху 
общински терен в централна градска част 
– зелената площ на триъгълника, който се 

оформя между ул. „Равно поле“, ул. „Петко 
Българанов“ и снек-бар „Зодиак“.

Изграждането на паметника налага не-
обходимостта от продължаване на кампа-
нията за набиране на средства.

Припомняме ви банковата сметка на 
Сдружението: 

Сметка: BG23BUIB98881045900400
BIC BUIBBGSF

Банка СИБ Добрич
„Сдружение с нестопанска  

цел Шабла – 1900“
Предварително благодарим на всички 

жители на община Шабла.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА

Улрих Беман: „МОЯТА ПОДКРЕПА КЪМ БЪЛГАРИТЕ ИДВА 
ОТ СЪРЦЕТО МИ И МЕ ПРАВИ МНОГО ЩАСТЛИВ ЧОВЕК“



3Вторник, 31 юли 2018 г.КУЛТУРА
ПОЕТИЧЕН КЪТ

НЕПРИМИРИМИТЕ
Много са малко.
Все пак ги има.
А пък аз точно такива харесвам -
дето ги няма.
Непримирими.
И към земята строго отвесни.
Биват прочути
и забранени.
Те са измислили дясно и ляво
и мислят
петото измерение.
Непримирими към бог и дявол.
Все са поети -
без варианти.
И политици да ги направиш,
В своите черни
служебни чанти
ще носят само лирични държави!
Обикновено
не са щастливи.
(В простия смисъл, прост като „здрасти“.)

А им завиждат,
и то - красиво -
всички, които си имат щастие.
Още са малко.
Чакаме нови!
Трябва да дойдат, ако сме хора!
Ако сме дух,
материя, слово -
с божествена аудитория.

И кой ги знае
отде се взимат...
Е, пак оттам, отдето и всички.
Но и с природата
са НЕПРИМИРИМИ!
А пък аз точно такива обичам.

Миряна Башева

„И тъжно светва
в сляпата стихия
безименната песен на щурче.
Чиста. Вечна. И неповторима.

Единствена без врагове.“ 
– Това и още много други сти-
хотворения на балчишкия 
трубадур Йордан Кръчмаров 
(1948-1986) прозвучаха в Зе-
ления образователен център в 
Шабла на 23-ти юли следобед. 
Ден преди седемдесетгодишни-
ната от рождението на поета, 
членовете на литературен клуб 
„Йордан Кръчмаров“ от Балчик 
гостуваха в нашия град, по по-
вод рождения ден на патрона 
си. Те бяха дошли в компанията 
на добричките лирици Камелия 
Кондова и Сашо Серафимов, 
както и на големия български 
актьор Любен Чаталов.

Председателят на литера-
турния клуб, Росица Шалтева 
откри срещата с думите, че с 
посещение на любимите край-
брежни кътчета на Данчо и 
рецитиране там на неговите 
стихотворения, те показват на 
младите хора, тези, които не са 
го познавали кой е бил Йордан 
Кръчмаров „Той не само харес-
ваше тези места по морето, той 
ги усещаше“, каза още Шалтева.

Сашо Серафимов и Любен 
Чаталов се редуваха да рецити-
рат стихове на Кръчмаров.

„…Дали могъщата душа усеща 
края
на волната си мъжка веселба?
Внезапен изстрел.
С грохот пада
върху коленете гордата гла-
ва…“ – почитателите на изящ-
ното слово, които не са слуша-
ли кръчмаровото „Убиване на 
бик“ в изпълнение на Любен 
Чаталов губят страшно много!

Камелия Кондова изпълни 
своята „Отсрочка“. Стихотво-
рението, посветено на Йордан 
Кръчмаров, разчувства аудито-
рията. Повечето от балчишки-
те литератори прочетоха свои 
стихотворения, написани в 
памет на без време напусналия 
този свят поет.

„Данчо бе човек, комуто бе 
чужда светската суета, а думите 
му идваха до нас с такъв ари-
стократизъм!“, сподели за при-
ятеля си Сашо Серафимов.

Росица Шалтева закри по-
етичната вечер с изпълнение 
на стихотворението на Йор-
дан Кръчмаров „Рождения“.  
„Неговите стихове са неговите 
рожби, полето и морето – него-
вият свят, а човекът е неговата 
вселена“,  завърши Шалтева. 
На изпроводяк бе отправено и 
пожеланието за нови срещи с 
шабленската публика.

Изгрев

ЙОРДАН КРЪЧМАРОВ 
ГОВОРИ В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР

Историкът Цочо Билярски 
е дългогодишен служител, зам. 
директор и директор на Цен-
тралния държавен архив и спе-
циалист в областта. Билярски 
участва в съставянето и издава-
нето на близо 300 книги и сбор-
ници. Последната книга, която 
той селектира и съставя е „Чер-
вени страници“ на Антон Стра-
шимиров. На 23-ти юли, в Зе-
ления образователен център в 
Шабла, Цочо Билярски презен-
тира над 100 годишното произ-
ведение пред шабленската об-
щественост. Преди две години, 
Цочо Билярски за пръв път се 
срещна с шабленци и тогава, 
той обеща на нашите съгражда-
ни,че ще направи всичко въз-
можно книга, даваща светлина 
на Добруджанския въпрос, да 
види отново бял свят. Биляр-
ски удържа на обещанието си 
– „Червени страници“ вече е на 
пазара! Съставителят на книга-
та бе представен на аудитория-
та от добре познатия в нашия 
град културен журналист и ис-
торик на превода, Емил Басат. 

„Малцина още чувствуват 
тоя беден дявол, наричан бъл-
гарин, който от четири годи-
ни се мята, като ранен лев, и 
сътриса със своя гороломен 
устрем – и със смъртелната си 
болка, и с всепобедната си яр-
ост окървавените поднебия на 
своята зле орисана земя.

Много врагове!“ – начални-
те редове на „Червени страни-
ци“ на Антон Страшимиров  
синтезират както болката и 
страданието на българина през 
войните в началото на ХХ век, 
които за народа ни се сливат в 
една, така и героизма и подви-
зите на българския войник на 
Добруджанския фронт. Както 

и факта, че през годините при-
ятелите на България си „сменят 
окопа“ и обръщат пушките си 
срещу нас. 

Големият български писа-
тел, публицист и драматург 
Антон Страшимиров пише и 
издава сборника си с разкази 
„Червени страници“ в разгара 
на Първата световна война – 
през 1917-та година. По думите 

на Билярски въпреки лошото 
качество на хартия и печат, 
първото издание на книгата, на 
базата на което той е работил, 
е поднесено на читателя без 
всякаква цензура. В по-късни 
времена, на заглавието се при-
дава даже политическа окраска, 
въпреки че авторът асоциира 
„червен“ с цвета на кръвта на 
десетките хиляди невинни и 
невъоръжени българи, напоила 
тази „най-българска земя – До-
бруджа“, по време на жестоката 
румънска окупация. В книга-
та(приложенията на Тодор Па-
нов и проф.Тодор Иширков) , 
терорът, на който са подложени 
хората, чиито наследници сме 
ние, е описан със смразяващи 
кръвта подробности. Клане-

то над румънските, сръбски и 
руски агресори, с което е от-
върнала през 1915-та, I-ва Ка-
валерийска дивизия на „бащата 
на българската конница“, ген. 
Иван Колев също има своята 
трактовка в „Червени страни-
ци“ – „Не, ние не мъстим, а ду-
шите си перем, много ни омър-
сиха нашите врагове!“

Според Цочо Билярски ни-

коя война не може да се поста-
ви под знаменателя „нормал-
на“, по време и след края си, I-та 
Световна война се превръща в 
арена на политически, идеоло-
гически и конюнктурни битки 
– „Определено трябва да под-
чертаем, че не само тази книга 
на Антон Страшимиров е ос-
танала неизвестна и непозната, 
но и тази война е неизвестна и 
непозната за българската об-
щественост. В средношколски-
те учебници тя е показана по 
най-извратения начин. Там не 
става дума за съпротивата на 
добруджанските българи сре-
щу румънското потисничество 
и за героизма на българския 
войник, който за съвсем крат-
ко време успява да отхвърли 

агресорите далеч зад Дунава, а 
за мнимото побратимяване на 
българските и руските войници 
при река Серет.“ 

Билярски изложи пред 
аудиторията и факта, че до 
момента нито Букурещкият 
мирен договор от 1918 год., 
нито Крайовската спогодба от 
1941-ва са официално преведе-
ни в целостта си на български 
език! Това шокира част от ау-
диторията толкова, колкото и 
хорор-моментите в „Червената 
книга“. На част от назряващите 
у хората в залата въпроси бе от-
говорено предварително.

Цочо Билярски бе донесъл 
петнадесет свои книги, които 
задочно подари на библиотека-
та към НЧ „Зора 1894“ в Шабла. 

Емил Басат благодари на 
кмета на община Шабла, Мари-
ян Жечев; председателя на Об-
щинския съвет, д-р Йорданка 
Стоева и директора на „Хумани-
тарни дейности“ към ОА Шабла, 
Тодор Димитров за културния 
климат в нашия град, който пра-
ви възможни изяви като тази.

Специални благодарности 
бяха поднесени и към ръково-
дителя на Зеления образовате-
лен център в града, д-р Даниела 
Тодорова, затова че водената от 
нея организация провежда тези 
срещи толкова професионално 
и отговорно.

На раздяла, д-р Стоева 
направи на Цочо Билярски 
скромен подарък – сувенир 
от Шабла. Той пък обеща, че 
при следващата ни среща ще 
ни представи нова своя книга, 
посветена на Добруджанската 
епопея. А както разбрахме на 
20-ти юли, Цочо Билярски е чо-
век, който държи на думата си!

Йордан Енев

„ЧЕРВЕНИ СТРАНИЦИ“ НА АНТОН 
СТРАШИМИРОВ - И В ШАБЛА
Цочо Билярски представи съставената от него книга в Зеления център

Така беше наречен урокът, 
макар и през лятната ваканция, 
който мл.експерт Севдалина 
Колева от РЗИ - Добрич изнесе 
пред учениците при Общински 
детски комплекс (ОДК) - Ша-
бла. Съвместно -  РЗИ и ОДК 
организираха този различен 
и вкусен урок. Казвам вкусен, 
защото присъстващите имаха 
възможността да дегустират 
различни продукти.

От Севдалина Колева учени-
ците научиха колко чаши вода 
са им необходими дневно. От-
говориха си на въпроса: Защо 
се храним? Припомниха си 
какво трябва да направят, ако 
не са вкъщи, а трябва по няка-
къв начин да почистят ръце-
те си преди хранене. Разбраха 
колко вредна е приеманата чрез 
храната сол и как да намалим 

употребата й.
По време на урока учени-

ците дегустираха бял и черен 
хляб. Тук разбраха кой и защо е 
по-полезен. Опитаха зряло си-
рене, като установиха, че е леко 
солено. Техният гост им обяс-
ни, че могат да обезсолят сами 
сиренето като поставят пар-
ченца в айрян. Последва дегус-
тацията на шоколадови бонбо-
ни, където малките дегустатори 
отгатнаха от кои съставки са 
направени.

Важен момент беше и тема-
та за профилактиката на дет-
ските зъби, които обичат да си 
похапват сладко – редовно ми-
ене с четка и паста. Когато ги 
нямаме под ръка, тази функ-
ция може да свърши и вкусна 
ябълка.

Изгрев

УРОК ПО ЗДРАВОСЛОВНО 
ХРАНЕНЕ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Общинската организация на Съюза на офицерите 

и сержантите от запаса и резерва Шабла

ПОЗДРАВЯВА СВОЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 Г-Н О.З М-Р. ЕМИЛ ТОДОРОВ

с неговия рожден ден! Желаем му здраве, издръжливост, за 
да посреща предизвикателствата в живота и да бъде все 
така всеотдаен към всичко, което организираме заедно!

Общинска организация на СОСЗР Шабла

ЧЕСТИТО!!!
На 26-ти юли, нашият верен капитан, Венелин Георгиев 

навърши 42 години! От тях кажи-речи половината са минали 
под водата, с харпун в ръка. Той е като виното – с годините става 

по-добър. Последните му резултати показват това.
Войник в професията и войник в живота – той ни служи за пример 
със своята всеотдайност, сериозност и най-вече човешка доброта!
Капитане, бъди здрав, силен и щастлив! Продължавай да израст-
ваш в спортното и риболовно майсторство! Пожелаваме ти много 
положителни емоции под и над водата, и късмет във всички начи-
нания!                   Морски клуб „Портус Кариа“

Актьорът Любен Чаталов чете стиховете на Йордан Кръчма-
ров пред публиката 

Емил Басат (вдясно на снимката) представя Цочо Билярски на 
аудиторията
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Получи се едно много при-
ятно и рибно състезание в Ка-
варна на 28.07. 2018 г., в което 
Морски клуб „Портус Кариа“ 
отново се представи страхот-
но под водата и на брега.  В 
турнира участваха: Капитанът 
ни Венко Георгиев, ветеранът 
Иван Минчев-Хапчето, Йовчо 
Николов-Паламуда, Димитър 
Дражев, Николай  Николов и 
дебютантът в този сезон Ан-
гел Златанов. Всички наши 
състезатели удариха риба, като 
най-напред в класирането, на 
11-то място се нареди  капита-
нът ни Венко Георгиев, с пре-
дадени 5 валидни платерини. 
На 13-то място, с 4 предадени 
валидни платерини се класира 
ветеранът Иван Минчев - Хап-
чето; младите надежди Йовчо 
Николов - Паламуда и Митака 
Дражев се класираха съответно 
18-ти и 22-ри, а дебютантът на 
отбора Ангел Златанов предаде 
първата си риба в официално 
състезание - платерина с тегло 
310 гр., за което получи награ-
дата за „най-добре представил 
се млад състезател“ и неопрен. 
Геле, оттук нататък само повече 
и по-големи риби да харпуни-
раш и още много купи да спе-
челиш. Николай Николов реши 
да не предава ударената от него 
риба, тъй като прецени, че няма 
да е валидна.

 Първо място в трети подво-
ден риболов завоюва Валентин 
Люцканов от КПР „Черномо-

рец“- Бургас с девет хванати 
риби с общо тегло 4, 430 кг. Вто-
ри стана Веселин Томов от КПР 
“Несебър“ с осем риби с общо 
тегло 3, 735 кг., а третото място 
зае Мирослав Илчев също от 
КПР “Несебър“ с 3, 540 кг.

Както стана дума, Морски 
клуб „Портус Кариа“ направи 
едно страхотно представяне на 
състезанието по подводен ри-
болов за купа „Каварна – 2018“ 
не само под водата, а и на брега. 
Ветеранът в отбора ни по под-
воден риболов, Иван Минчев 
- Хапчето, който както мнози-
на знаете напоследък се отдаде 
и на друго хоби - изкуството, 
реши да награди 4-ия в класи-
рането с една от своите творби 
- гравиран скорпид върху стък-
ло с LED осветление. Повод за 
това негово решение му дават 
множеството четвърти места, 
които е постигал през годините, 
все на косъм от челната тройка, 
което за съжаление не ти оси-
гурява награда. Проявявайки 
солидарност към четвъртите 
класирани състезатели, 

 Много добро представя-
не, момчета! Очертава се един 
много силен сезон за нас!

В не много благоприятни 
условия и с намалена видимост 
под водата, участниците в под-
водния турнир се върнаха с ре-
корден брой уловени риби!

Димитър франгов,  
председател на  

МК „Портус Кариа“ 

ПОРЕДНО СИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
ШАБЛЕНСКИТЕ ХАРПУНДЖИИ
Ветеранът Иван Минчев внесе художествен колорит в състезанието

Продължава от стр.1
На терен са около 480 човека 

от 6-те държавни горски пред-
приятия, от регионалните упра-
вления по горите във Варна, 
Русе и Шумен и Изпълнителна 
агенция по горите. Паралелно 
с изграждането на оградата те 
извършват и засилен контрол 
с патрулиращи двойки, особе-
но през нощта, за пресичане на 
евентуално движение на диви 
свине от Румъния.

“Добре е, че в момента дивата 

свиня не е склонна да прави мно-
го набези. Тя стои там, където си 
е намерила храна – в случая ца-
ревица. По-засилена миграция 
се очаква да има след приключ-
ването на реколтата”, обясни още 
земеделският министър.

Част от визитата на ми-
нистъра включваше и ин-
спектиране на направеното 
на Гранично-контролно про-
пусквателните пунктове Ду-
ранкулак и Кардам.

Йорданка Радушева

МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ ПРОВЕДЕ 
ОПЕРАТИВНО ЗАСЕДАНИЕ В ШАБЛА

Ученици от 2-ри, 3-ти, 5-ти 
и 6-ти клас препълниха детския 
отдел на библиотеката към НЧ 
„Зора 1894“ в Шабла през отми-
налия четвъртък, 26-ти юли. За-
служава да отбележим куриоза, 
че колкото лятото навлиза в пика 
си, толкова повече се увеличава 
броя на децата, които посещават 
лятната читалня! Този път ус-
пяхме да преброим 17, с уговор-
ката, че предвид конкретните им 
задачи  и присъщата по принцип 
на децата на тази възраст мобил-
ност, броят на малките палавни-
ци е условен.

Предварително зададената, 
седмица по-рано тема бе „Слу-
шане на аудиоприказка“. Още 
преди да започне втория абзац, 
приказката бе позната от пове-
чето деца - „Трите прасенца“. 
По нетърпеливите от малчуга-
ните започнаха да подсказват 
на невидимия четец, с цел слу-
шането да приключи по-бързо 
и да започва купона.

И той започна. В началото 
библиотекарят Дияна Дими-
трова зае малките читатели със 
сглобяване на фрагмент от при-

казка, посредством отговорите 
на текстови задачи. Последва 
решаване на кръстословица, 
след правилното решение на 
която, децата научиха народна 
мъдрост.

Кулминацията на следобеда 
беше изработването на главни-
те герои от приказката от хар-
тия, чрез апликация и оригами. 
Някои от направените пра-
сенца и вълци бяха като живи. 
Разбира се имаше и деца, които 
споделиха древната далекоиз-
точна мъдрост, че не е важен 
толкова крайния резултат, кол-
кото пътя, който изминаваме, 
докато го постигнем. Важното 
е, че накрая всички бяха довол-
ни и щастливи.

За тази седмица е предвиде-
но запознаване на децата със 
семейството на делфините. Пък 
може да има и още изненади…
Никой, освен Дияна Дими-
трова не знае. А тя не казва. В 
детския отдел на читалищната 
библиотека са точни като раз-
писание на японски влак – чет-
въртък, 15:30 часа.

NF                                     

ПРИКАЗКА И ИГРИ В ЛЯТНАТА ЧИТАЛНЯ

Някои вече са готови с изработените от тях хартиени прасен-
ца, а други – не съвсем

ДНЕВЕН РЕД
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШАБЛА,  

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА  31.07.2018 Г.  (ВТОРНИК)  
ОТ 13.00  ЧАСА 

Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка относно проект „Общи ресурси и инициативи, 

посветени на околната среда“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния 
– България 2014-2020 г.;

2. Докладна записка относно приемане отчета за изпълнението на 
бюджетните, на сметките за средства от Европейския съюз и на смет-
ките за чужди средства на община Шабла за периода от 01.01.2017г. до 
31.12.2017г.; 

3. Докладна записка относно  изменение на Наредбата за опреде-
лянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на 
територията на община Шабла;

4. Докладна записка относно  изменение и допълнение на Наред-
бата за определяне  размера на местните данъци на територията на 
община Шабла.

Комисия по  управление на общинската собственост, икономическа и 
инвестиционна политика и земеделие.

5. Докладна записка относно учредяване право на строеж за из-
граждане на църковен храм върху имот – частна общинска собстве-
ност в с.Тюленово;  

6. Докладна записка относно отдаване под наем на част от покрив-
на площадка от сградата на Общинска администрация Шабла.

7. Докладна записка  относно предложение за предоставяне на кон-
цесия за организиране на услуга от обществен интерес:  „Техническа 
експлоатация, поддържане и ремонт на обект рибарник, разположен в: 
поземлен имот с идентификатор 24102.37.182; поземлен имот с иден-
тификатор 24102.38.182; поземлен имот с идентификатор 24102.37.101, 
в землището на с. Дуранкулак и предоставяне на условия за индивиду-
ален и спортен риболов, туристически и спортни мероприятия”;

8. Докладна записка относно   отдаване под наем на орехови насаж-
дения – реколта 2018 година;

9. Докладна записка относно  Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество;

10. Докладна записка относно  договор за заем за послужване.
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, за-

конност, обществен ред и екология
11. Докладна записка  относно  одобряване на ПУП – Парцеларен 

план за елементи на техническата инфраструктура;
12. Докладна записка  относно  разрешение за изработване на ПУП 

за промяна предназначението на земеделска земя.
Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, соци-

ална политика и вероизповедания
 13.Докладна записка относно Отчет на Концепцията за интегри-

ране на ромите в община Шабла (2014 -2020 г.)  за периода (01.04.2017 
г. до 30.06.2018 г.)

 14.Други.

ляТНА ТЕНИС лИГА-2018
3-ти

турнир по тенис на корт
За любители

6-12 АВГУСТ
Уважаеми приятели, каним ви на третия  

Турнир по тенис на корт от веригата турнири   
ЛЯТНА ТЕНИС ЛИГА - 2018 

на
6 АВГУСТ от 19,00ч. в 

Спортен комплекс ,,Шабла”.

За информация и записване на тел: 0878 233 154 -  
организатор

Около 20:30 часа във втор-
ник, 24-ти юли, на Централния 
корт на Шабла бе отиграна по-
следната топка на финалния 
мач на втория турнир от вери-
гата  „Лятна тенис-лига Шабла 
2018“. В решаващия титлата 
мач, Сава Караянев от Българе-
во се наложи над съграждани-
на ни Драгомир Димов с 6:3, 5:3 
и отказване поради контузия 
на Драго. Непосредствено след 
награждаването, щастливият 
шампион сподели за „Изгрев“ – 
„Играя тенис от около две годи-
ни редовно, спечелил съм два 
турнира в Каварна. За пръв път 
играя в Шабла, хареса ми орга-
низацията, обстановката, пуб-
ликата. Също така се радвам, 
че премерих сили с нови, не-
познати тенисисти. Играх тук с 
удоволствие. Надявам се пак да 
получа покана за участие.

Схемата на турнира се със-
тоеше от 16 състезатели. Освен 
Сава и Драго, участие взеха 
още: шабленците Петър Ата-
насов, Кольо Василев, Росен 
Христов, Християн Христов, 
Николай Николов, Александър 
Николов и Живко Янев; Пенчо 
Владов от Каварна; Господин 
Кючуков от София; Петър Ви-
танов и Радостин Добромиров 
от Българево и великотърнов-
ските тенисисти Милен Ми-
хайлов, Борислав Петров, Ро-
сен Хинов и  Пламен Топалов. 
Трябва да уточним, че послед-
ните четирима пристигнаха от 
старопрестолния град специал-
но за турнира.

Във втория турнир от вери-
гата публиката се наслади на 
по-качествен тенис, отколкото 
на откриващото състезание 
(11 – 15 юни). Сега можеха да 
се видят по 14-15 отигравания 
за точка, станахме свидетели 
на майсторски изпълнения от 
двете страни на мрежата. 

Според зрителите на корта, 
най-красивият и оспорван мач 
в надпреварата се състоя още 
в първия кръг. Тогава пълният 
жребий на турнира противо-
постави шампиона от първото 
състезание от веригата, Нико-
лай Николов на (както впослед-
ствие се получи) сегашния пър-
венец Караянев. Българевецът 
наложи волята си в три сета 
– 6:7, 6:2, 6:4. Третото, заключи-
телно състезание ще започне на 
6-ти август.

Организаторът и главен съ-
дия на веригата турнири „Лятна 
тенис-лига Шабла 2018“, Живко 
Янев приветства всички любите-
ли на този аристократичен спорт 
от нашия град, както и гостите 
на Шабла и ги кани на закрива-
щия Лигата турнир, стартиращ 
след по-малко от седмица на 
Централния корт зад Спортната 
зала. Янев също така използва 
възможността да благодари на  
Борислав Петров от Велико Тър-
ново, за осигурените специално 
за втория турнир екипи, с логото 
на тенис-лигата. 

Изгрев

ШАМПИОН ОТ БЪЛГАРЕВО 
НА „ЛЯТНА ТЕНИС – ЛИГА“
Шестнадесет тенисисти участваха 
във втория турнир от веригата

Финалистът Драгомир Ди-
мов, главният съдия Живко 
Янев и победителят Сава Ка-
раянев

фотооко

На 28-ми юли, въпреки дъждовното време, на баскетболното 
игрище на градския стадион се изигра мемориален баскетболен 
мач в памет на Добромир Неделчев – Дочето. За трета поредна 
година, приятели, съотборници и треньори на Дочето, почето-
ха паметта му по този начин

Нашият Ангел Златанов получава наградата си от организа-
торите на каварненското състезание


