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 „Времето е пари, но е трудно да използваш парите, за да получиш време.“
Древна китайска мъдрост

МИСЪЛ НА БРОЯ

Нова забрана за опъване на 
палатки и поставяне на хавлии 
и чадъри върху дюни по Черно-
морието се предлага в проект 
за промени в Закона за устрой-
ството на черноморското край-
брежие (ЗУЧК), изготвен от 
Министерството на туризма.

Поправките са публикувани 
на 8-ми август, 2018 год., в Пор-
тала за обществени консулта-
ции на Министерски съвет.

Поставянето на плажни при-
надлежности и палатки се за-
бранява върху подвижни бели 
дюни, неподвижни дюни с трев-
на растителност (сиви дюни) и 
облесени дюни. Припомняме на 
нашите читатели, че всички от 
изброените се срещат на тери-
торията на община Шабла.

С измененията се забранява 
също и преминаването, пар-
кирането и престоя на пътни 
превозни средства, ремаркета 
и полуремаркета върху дюните. 
Това на практика значи и забра-
на за каравани върху пясъчните 
дюни. 

От ръководството на Общи-
на Шабла неведнъж са сигнали-
зирали в съответните институ-

ции за проблема с незаконно 
пребиваващите на нашите пла-
жове туристи. На „Дуранкулак 
– Север“, „Шабленска Тузла“ 
и особено на бреговата ивица 
край Крапец  ситуацията може 
да се види и в момента. Опитът 
на Общината преди няколко 
години да въведе т. нар. бива-
куване, не се увенча с успех. 
Това е така, защото досега ня-
маше закон, който да забрани  
на плажуващите да посещават, 

заедно със своите превозни 
средства и плажни принадлеж-
ности, местата, извън регла-
ментираните от Общината за 
бивакуване.

Вероятно проверяващите 
служебни лица ще глобяват на-
рушителите с палатки, каравани 
и хавлии на базата на специали-
зираните карти, в които дюните 
са нанесени и описани, каквото 
е изискването в ЗУЧК.

Идеята на законотвореца  е 

да се разработи работещ меха-
низъм, чрез който да се намали 
броя на неохраняемите плажо-
ве, като се създадат условия за 
повишаване на интереса към 
тях от страна на потенциалните 
концесионери или наематели.

Очаква се, след преминава-
нето на конституционно изис-
куемите процедури, новите про-
мени в Закона за устройството 
на черноморското крайбрежие, 
да влязат в сила преди началото 
на следващия летен сезон.

„Не мога да не съм доволен 
от новия проект за промени в 
ЗУЧК, защото това, което се 
случва на нашите плажове в мо-
мента, граничи с глупостта. А 
имаме зони, които трябва да се 
опазват! Надявам се и вярвам, 
че законодателните инициати-
ви в тази посока ще продължат. 
Единственото ми притеснение е 
под каква форма ще бъдат отра-
зени границите и вида дюни на 
терен и кой ще го направи. Из-
общо, ясна ли ще бъде техниче-
ската процедура. “, каза за „Из-
грев“ кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев.

Изгрев

Това е обичайната лятна гледка на голяма част от плажната 
ивица на община Шабла.

НОВ ЗАКОН ПРЕМАХВА ПАЛАТКИТЕ И ХАВЛИИТЕ ВЪРХУ ДЮНИТЕ
Караваните и автомобилите, също извън пясъка от догодина

На 13 август 2018 година, в 
Зеления образователен център, 
се състоя пресконференция  по 
проект: “ Безгранично здраве 
чрез спорт и сътрудничество – 
обединени в битката срещу за-
боляванията”, № 16.5.2.063, фи-
нансиран по Договор за БФП № 
47404/03.04.2017 г., по програма 
INTERREG V-A Румъния-Бъл-
гария 2014 – 2020, съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез 
Европейски фонд за регионал-
но развитие и Националния 
бюджет на Република Бълга-
рия.

Събитието откри кметът 
на община Шабла г-н Мари-
ян Жечев. Той обясни, че това 
е първа пресконференция за 
изпълнението на проекта, по 
който партньори са град Хър-
шова, община Шабла и Румън-
ската федерация по ойна. По 
време на пресконференцията 
бяха посочени основните и спе-
цифични цели на проекта. Г-н 
Жечев съобщи, че е предвидено 
модернизирането на стадиона в 
град Хършова, а в гр. Шабла се 
обновява спортната зала.

За основните дейности, оч-
акваните резултати и строител-
но-монтажните дейности гово-

ри Петър Атанасов – началник 
отдел „Европейски програми и 
икономическо развитие“, коор-
динатор по проекта.

Добрата новина, която той 
съобщи е, че една от залите в 
обновения комплекс ще бъде 
превърната в рехабилитацио-
нен център и предоставена за 
нуждите на потребителите на 
Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция гр. Ша-
бла.

Очаква се ремонтните дей-
ности да приключат до 11 де-
кември, тази година.

Гости от румънска страна 
бяха г-н Елена Маня – личен 
съветник на кмета на град Хър-
шова и г-н Николае Добре – 
председател на Румънската фе-

дерация по ойна (традиционна 
румънска игра, която се играе с 
топки и бухалка).

Госпожа Маня разказа на-
кратко за проекта и важността 
му за подобряването на здра-
вословното състояние на на-
селението на двете държави и 
представи екипа, който я при-
дружава – представители на 
НПО, на градската болница в 
Хършова и други.

Г-н Николае Добре изрази 
готовността си за участие като 
партньор. Той каза, че ще рабо-
ти играта ойна да стане спорт 
№1 в рамките на град Хършова 
и изрази желанието си да на-
блюдава играта народна топка 
при следващата си визита в гр. 
Шабла. Съответно делегати от 

нашата община да проследят 
мач на тяхната традиционна 
игра.

В края на пресконференци-
ята, Кметът на Общината съ-
общи, че предстои последен се-
минар и към тогавашна дата се 
надява да може да докладва за 
почти цялостното изпълнение 
на проекта.

Припомняме ви, че на 11 
юни т. г. стартира очакваният 
от шабленци ремонт на сгра-
дата на Спортния комплекс в 
Шабла. 

Фирмата изпълнител е 
„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, а 
стойността на договора за 
строително-монтажните рабо-
ти е  949 489,38 лв. без ДДС. 

Изгрев

Кметът на община Шабла, Мариян Жечев(първият вдясно), заедно с румънските си партньори 
по проекта

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБНОВЯВАНЕТО НА 
СПОРТНАТА ЗАЛА

На 16-ти август започва 
„Арт фест – тюлеНово 2018“

Откриването на феста ще е в 19:00 часа  
на площад „Морски“ в Тюленово.

За желаещите от град Шабла да посещават събитието 
през фестивалните дни от 16-ти до 19-ти август, ще има 

осигурен транспорт, който ще тръгва в 18:45 часа  
от спирка „Общината”.

Общинска администрация град Шабла кани всички 
граждани и гости на общината в Празника  на 

плодородието Шабла 2018 на 15 септември 2018 г., от 
15:00 часа, в Градския парк

ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО 
ШАБЛА 2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАЗНИКА:
По вече утвърдената традиция и тази година ще дадем въз-
можност на всички местни и гостуващи ни производители да 
подредят свои щандове, а на самодейните колективи да участ-
ват в културната програма.  
Събитието е с конкурсен характер и наградите ще бъдат по-
делени в няколко категории: най-едри зеленчуци (лук, морков, 
тиква, диня, грозде, картоф, домат, капия и др.); най-добре 
аранжиран щанд; най-богат щанд; най-вкусни местни и нацио-
нални ястия; най-характерен обреден хляб.
Специално жури, под председателството на Ути Бъчваров, ще 
отличи победителите, а община Шабла ще връчи парични на-
гради и грамоти.   
Един срещу друг ще се изправят кметовете на Шабла и на по-
братимената на Шабла община Терешин, Полша. Всеки от тях 
ще има възможност да покаже своите майсторски умения в 
приготвянето на храна, характерна за региона, в който живее. 
Каква ще бъде тя ще разберете в самия ден на плодородието. 
Уверяваме Ви ще бъде вкусно!  
В края на празника всички ще могат да опитат от вкусно 
приготвения от Ути  гювеч със свинско и зеленчуци, и от 
гозбите на двамата кметове.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Желанието за участие трябва да бъде потвърдено до 31 август 
2018 г. Допуска се участие в повече от един конкурс. На канди-
датите за участие ще бъде предоставена безплатно изложбена 
площ,  върху която те трябва да аранжират своите продукти 
или ястия. Това трябва да стане между 14:00 и 15:00 часа на 15 
септември т.г. 
Преди обяд от 09:00 часа, отново в парка, ще бъде органи-
зирана изложба-базар на декоративни птици и животни. За 
най-малките жители и гости на Шабла базарът ще  предложи 
декоративни зайчета, вълнисти папагали, хамстери, рибки и др. 
Празникът ще приключи с концерт на прочутият фолклорен 
оркестър „Канарите“ с ръководител Атанас Стоев.

ПъТНИТЕ РАЗхОДИ НА ГОСТУВАщИТЕ 
ГРУПИ СА ЗА ТЯхНА СМЕТКА.
За контакти и повече информация:

Иванка Господинова, гл. специалист „Връзки с 
обществеността“

тел. 05743 41 45/ 0882 29 90 20
Заявки за участие на e-mail: obshtina@ob-shabla.org
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ВъЗПОМЕНАНИЕ
На 15.08.2018 г.

се навършват 20 години от смъртта  
на

СТЕФАН ТОДОРОВ ТАШЕВ
Времето минава, но болката остава!

Ти остана завинаги в сърцата ни!
Обичаме те!

Почивай в мир!

От семейството

ВъЗПОМЕНАНИЕ
На 8 август 2018 година 

се навършиха 31 години 
от смъртта на 

ЦВЕТАН ТОДОРОВ 
ХАДжииВАНОВ

(Пенко)
починал на 68 години

Минават месеци, години, 
но ние никога няма да те забравим!

Поклон пред паметта ти!
От семейството

ВъЗПОМЕНАНИЕ
На 17 август 2018 година се 

навършват 32 години 
 от смъртта на

АНГЕЛ СТОЯНОВ ДРАГАНОВ 
(ЯВАША)

Починал на 56 години
Добрите хора нивга не умират,

Не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги остават светла диря

И честен път, по който да вървим.
Почивай в мир.
От семейството

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

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

ПРОДАВАМ

дворно място в село ваклино, 1 дка.
Тел. за контакт: 0899/742-879

 Гергина Стоянова

Резултатите от пробите, взе-
ти от умрялото диво прасе, от-
крито миналата седмица край 
Езерец категорично отхвърлят 
наличие на вирус за африканска 
чума по свинете. Това съобщи 
директорът на Националната 
референтна лаборатория за кла-
сическа и африканска чума по 
свинете, д-р Емилия Иванова. 
Това стана на 6-ти август (по-
неделник) вечерта, след редак-
ционното приключване на бр. 
29-ти на „Изгрев“. Съобщението 
е качено и на интернет страни-
цата на Българската агенция по 
безопасност на храните (БАБХ).

Изхвърленият от морето 
труп на диво прасе бе намерен 
на 1-ви август, в местността, из-
вестна като „плажа на Езерец“. 
Веднага бяха изпратени проби 
за изследване, а тялото на жи-
вотното бе загробено. От Об-
щинска администрация Шабла 
предупреждават да се наблюда-
ват животните в задните дворо-
ве и при най-малките съмнения 
да се сигнализират ветеринар-
ните лекари. 

Частта от телената ограда 
на румънската граница, която 
преминава през община Шабла, 
вече е изградена.            Изгрев

НАМЕРЕНОТО МЪРТВО ДИВО 
ПРАСЕ кРАЙ ЕЗЕРЕц НЯМА чуМА

Общинска администрация 
– Шабла напомня, че извърш-
ва регистрация на домашните 
прасета в гр. Шабла. Регистра-
цията се извършва във връзка 
с необходимостта от изплаща-
не на обезщетения при евен-
туално възникване на огнище 
на африканска чума по сви-
нетe.

За целта е необходимо сто-
паните на домашни прасета в 
гр. Шабла, отглеждани в зад-
ни дворове, за лични нужди, в 
срок до 17 август 2018 година, 

да подадат следната информа-
ция: трите имена на собстве-
ника, точен адрес, телефон за 
връзка и брой на отглежданите 
прасета. 

Информацията се пода-
ва на телефони 05743/4206 и 
0882/299033 или на място – на 
портала в сградата на община 
Шабла, ст. 107.

Собствениците на нерегис-
трирани животни не подлежат  
на обезщетения при евентуал-
но възникнало огнище на забо-
ляването.

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 
НА ДОМАШНИ ПРАСЕТА В ГРАД ШАБЛА

 ПРОМЕНи В НОАМТЦУ
Следва от бр.29
(2) За извършени други административни услуги се заплащат 

такси, както следва:
№ Вид административна услуга Такса/  

Мярка
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка
а) със срок на изготвяне 1 ден 20,00 лв./бр.
б) със срок на изготвяне 5 дни   8,00 лв./бр.
2. Издаване на удостоверение за платен данък върху 

превозните средства или издаване на дубликат от 
квитанция за платени местни данъци и такси

   5,00 лв./бр.

3. Удостоверение за декларирани данни  и за имотно 
състояние

   5,00 лв./бр.

4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на 
задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК

   5,00 лв./бр.

5. Издаване на копие от данъчна декларация   1,00 лв./бр.
6. Издаване на разрешение за извършване на таксиме-

тров превоз на пътници
10,00 лв./бр.

(3) Когато искането за издаване на удостоверение за наличие 
или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК е подадено до 
общината, служебно по електронен път, от компетентните органи 
и други правоимащи лица по комплексното административно об-
служване, такса за издаване на документа не се заплаща.

§ 8.  Чл. 33 се отменя.
§ 9. В чл. 42 от Глава трета, Цени на неуредени със закон услуги, 

оказвани или предоставяни от Общината на физически или юри-
дически лица се правят следните изменения и допълнения:

Алинея 1 и ал. 2 се отменят.
Тире 2 на т. 4 се изменя така:
„- за отдаване под наем или аренда на земеделски земи“
Точка 3, тире 4 и тире 5 на т. 4, т. 5, т. 7.1, т. 7.1.1., т. 7.1.2, т. 7.2, т.  

7.3, т. 7.4, т. 7.5 и т. 11 се отменят.
Точка 12, в частта „весел ритуал с фолклорна програма“ се от-

меня.
Точка 12, в частта „весел ритуал“ се изменя и допълва така: 

№ Вид услуга Цена
12. Весел ритуал в „Ритуална зала“

Весел ритуал извън ритуалната зала на място 
посочено от младоженците

30,00 лв.

160,00 лв.

Продължава в бр.31.

фотооко

ОПЕРАТИВНА ПРОгРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ 
ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАгАНЕ
фОНД ЗА ЕВРОПЕЙСкО ПОДПОМАгАНЕ НА 
НАЙ- НуЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИцА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“
BG05FMOP001-3.02

НОМЕР НА ДОгОВОРА:  
Договор № BG05FMOP001-3.002-0016-C02

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОгОВОРА: „ОСИгуРЯВАНЕ НА 
ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ШАБЛА 2016“

Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016“ 
по Оперативна програма за храни и/или основно подпомагане, Опера-

ция тип 3:“ Осигуряване на топъл обяд“. 
Основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд са следните:
-  Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на 
чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 
-  Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пен-
сии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени 
пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; 
-  Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, 
установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Необходимите документи, които се изискват от кандидат потреби-
телите са следните:
- Заявление по образец; 
- Копие от документ за самоличност;
 - Копие от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. ЛКК, копие от амбулаторен картон/ ако 
има такъв/, състояние на лицето, рецептурна книжка, ЛАК и др. /ако 
е приложимо/ 
- Документ, удостоверяващ предствителството /при наличие на та-
къв/; - 
- Копие на данни на личния лекар на лицето от здравноосигурителна 
книжка, рецептурна книжка ЛАК и др. / ако е приложимо/.
Заявления за кандидатстване за социалната услуга „Осигуряване на 
топъл обяд”следва да се подават в Деловодството на Община Шабла, 
ст. 106. Заявления ще се приемат и от здравния медиатор.
При предоставяне на услугата „топъл обяд“ и обхващане на по-голям 
брой нуждаещи се лица, документи от желаещите да ползват услу-
гата ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите 
по проекта. За всеки работен ден, храната се приготвя и раздава от 
Домашен социален патронаж. Предоставянето на социалната услуга 
ще стартира от 01.09.2018 г. 

НА ВНиМАНиЕТО НА ТЪРГОВЦиТЕ!
Общинска администрация Шабла Ви напомня, че ползване-

то на прилежащата тротоарна площ пред магазини и заведения 
се разрешава само на собственици или ползватели на същите, 
срещу заплащане съгласно Наредбата за търговската дейност 
на територията на Община Шабла. Заявление по образец за 
ползване на място върху терен Общинска собственост можете 
да подадете в сградата на Общината - стая 106, ет. 1.

Абсолютно забранено е отварянето и сервирането на спиртни 
напитки, бира, и вино пред и в магазините за хранителни стоки!

 За неизпълнение на изискванията уреждащи търговската 
дейност на територията на Община Шабла  се налагат глоби съ-
гласно Наредбата, с която можете да се запознаете по-подробно 
на официалния сайт на Община Шабла.

На 4-ти август, набор 1953 отбелязаха 65-години от рождение-
то си и 50 години откакто са завършили осми клас. „Нераздел-
ният клас“ се беше редуцирал до 14 човека, но всички изкараха 
повече от весело на механа „Герана“. Наздраве на патерица, 
момчета и момичета!
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ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЕАТЪР!

КУЛТУРА
ПОЕТИчЕН кЪТ

Силвия Недкова е родена в Пловдив, живее в София. Завърши-
ла българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Пише ли-
тературна критика и поезия. През годините се е занимавала с жур-
налистика, PR и реклама, но смята, че е най-вече страстен читател. 
Публикувала е стихове в поетичния сборник „Време за камъни“( 
изд. „Атеа“, 2013 г.), в списание „Жената днес“ и в електронни из-
дания. От повече от 15 години, Силвия Недкова и съпругът й Цве-
тан са избрали Шабла за мястото, където семейството им да пре-
карва летния си отдих. Поместваме ви едно нейно стихотворение:

ЖИВОТОПИСЪТ НА ЮДА
Чашата, отредената,
не свършва, не отминава.
Лесно е да си в сенките – 
всичко ти се прощава.
Винаги двама избрани –
слабостта срещу силата.
Кръстът му е изправен,
криво ти е бесилото.
Той дава хляба и виното,
ти обявяваш цената.
Идолът на невинните
срещу символа на вината.
Чака го възкресение,
трон, ореол и небето.
А за тебе – презрение,
трийсет и първа монета.
Тялото му ще разтерзаят.
Ти си жертваш душата.
Само двамата знаете –
няма бог без предател.

Силвия Недкова

Театър „Иван Димов“ 
Хасково ще гостува 

в Шабла 
с постановката 

„Свалячи“ 
на Елин Рахнев.
Участват: Малин 
Кръстев, Герасим 
Георгиев (Геро), 

Мариела Топалова.
На 30 август 2018 г.  

от 19.00 часа  
в салона на  

НЧ „Зора 1894“ Шабла.
Цена на билета:  

6.00 лв.

Чаровните репортерки на 
Нова телевизия и БНТ, съответ-
но Искра Урумова и Нивелина 
Няголова гостуваха на 6-ти 
август, понеделник в Зеления 
образователен център в Шабла. 
Поводът беше излизането от 
печат на последната книга от 
трилогията на Урумова „Откра-
днато“, „Обречено“, „Опазено“. 

Авторката на трилогията 
определи своите книги пред ша-
бленската аудитория накратко 
като „истории за чудеса“. Зараж-
дането на чудото – „Открадна-
то“ бе представена пред шаблен-
ци преди няколко месеца. Искра 
Урумова разказа, че основната 
сюжетна линия в трилогията й 
е една любовна история в раз-
витие, като в първата книга е 
отразен детският период, в „Об-
речено“ – зрелият, а „Опазено“ 
е екшънът, граничещ с хорор. 
Главните герои в произведение-
то са самодивата Неда и овчарят 
Марко. Урумова, естествено 
обясни повече за самодивите. Тя 
не дефинира точно „самодива“ 
като Борхес в неговата „Книга 
на въображаемите същества“, 
но освен на безспорно по-мал-
кия писателски опит на автор-

ката, можем да отдадем това и 
на стремежа й да запази мисти-
ката, загадъчното в образа на са-
модивите за въображението на 
своите читатели. В книгите си, 
Урумова е приложила и карти, 
на които са отбелязани местата 
в България, пропити с вълшеб-
на енергия.

Магическият дух на срещата 
допълни и Нивелина Няголова, 
която не присъстваше на сре-
щата само като колежка и прия-
телка на Урумова, а в качеството 
си и на опитна билкарка. А без 
билки, някой дори би подложил 

на съмнение и самото същест-
вуване на самодивите! Няголова 
почерпи присъстващите с чай 
от розмарин и раздаде стрък-
чета от растението на хората. 
Тя сподели, че допреди да за-
почне да се занимава с лечебни 
растения, не си е давала сметка, 
че 760-те билки които растат 
в България (с изключение на 
150-те от тях, които са отровни) 
лекуват всички болести. Хората 
разбраха също, защо нощта сре-
щу  Еньовден е най-подходящо-
то време за бране на билки.

За да избегнем сравнение-

то на срещата с първа сцена от 
четвърто действие на „Макбет“, 
трябва да отбележим водещата 
роля на родния фолклор както 
в представените книги, така и в 
житейското кредо на двете дами. 
Не случайно, организаторите от 
Зеления център бяха поканили 
певческа група „Крапец“, с ръ-
ководител Пенка Христакиева, 
да поздрави гостенките ни от 
Варна.  Карапчанки изпълниха 
няколко песни и бяха закичени 
с розмарин от  Искра Урумова 
и Нивелина Няголова. Послед-
ните си направиха снимки за 
спомен с групата. Гости, певици 
и част от публиката се хванаха 
за ръце и под музикалния съ-
провод на акордеониста Добри 
Добрев, завъртяха едно българ-
ско хоро. Накрая на срещата се 
разигра томбола, като късмет-
лиите спечелиха гривни-аму-
лети, изработени от Нивелина 
Няголова.

На изпроводяк, Искра Уру-
мова сподели, че с удоволствие 
се е завърнала в Зеления обра-
зователен център и още, че „по-
каната за посещение на такова 
прекрасно място не се отказва“.

Йордан Енев

ИСТОРИИ ЗА чуДЕСА ОМАгЬОСАХА ЗЕЛЕНИЯ цЕНТЪР

Искра Урумова чете откъс от „Обречено“ пред публиката. Вля-
во от нея – Нивелина Няголова.

В бр.26 на в. „Изгрев“  бяха 
публикувани размисли на док-
тор Камен Кенов, които ме 
предизвикаха да напиша тези 
редове, с малко закъснение.

Първо не проумях защо това 
беше  водеща статия на броя, по 
принцип на това място стои но-
вината за най-важното, случи-
ло се в общината. 

Подробната информация за 
разположението на силите по 
онова време, в което е живял 
Апостола, за мощта на импери-
ите и прочее, може да бъде про-
четена навсякъде в необятното 
интернет-пространство. Подна-
сянето на тези факти чрез пуб-
ликацията, според мен е подце-
няване на читателския интелект.

Като човек, имал отношение 
към списването на вестника, 
ще вметна, че е много по-отго-
ворно да правиш малък вест-
ник, като нашия, защото всеки 
ден се срещаш с читателите си и 
отговаряш са написаното.

Всеки има право на мнение, 
но аз не приемам направеното 
сравнение между бюста на Лев-
ски и паметника на Иван Загу-

бански. Делото на Апостола е 
несъизмеримо.

Това, обаче не значи, че 
трябва да омаловажаваме оста-
налите исторически личности 
и факти, независимо дали ни 
харесват, или не. Да, спорна е 
личността на Загубански, но 
паметникът оцеля и по време 
на „демокрацията“, въпреки 
споровете дали да го има, или  
не. Според ме е похвално, че 
беше вписан в проектантските 
решения, при обновявянето на 
площадното пространство. И 
едно отклонение, в подкрепа на 
това, дали трябва да се рушат 
паметниците – французойка, 
бидейки в София по време на 
взривявянето на мавзолея ка-
зала, че ако французите следват 
нашата логика, трябва да сри-
нат Париж до основи.

И последно, какво значи ко-
лективна вина, господин Кенов, 
на кого я вменявате и кой тряб-
ва да я  измие, аз не се чувст-
вам виновна и с чиста съвест се 
прекланям пред гения и духа на 
Дякона.

Димитричка Иванова 

ОТ РЕДАкцИОННАТА НИ ПОЩА…

ПРЕДИЗВИКАНО
Проблемът, за който искам 

да сигнализирам, чрез стра-
ниците на нашия вестник не 
е само мой, а на десетки още 
хора в Шабла. Инвалид съм 
със 100% нетрудоспособност с 
чужда помощ, имам назначен 
лична асистентка по програ-
ма. Жената си върши съвест-
но работата – готви, чисти, 
подрежда в къщи. Из града се 
придвижвам с акумулаторна 
количка. И тук започват труд-
ностите и дори невъзможното 
за мен. Всеки бордюр ми е като 
стена, не че няма рампи за ин-
валиди, има, но проблемът ни 
е как да стигнем ДО рампите! 
Добри хора, когато наоколо ги 
има, ми помагат да преодоля-
вам препятствията , например, 
помагат ми да пазарувам. Все 
пак количката тежи над 100 кг., 
а и е неудобно хората да те мес-
тят като мебел! Хората пазару-
ват вместо мен, но там, където 
се изисква лично присъствие – 
банката, общината, социалното 

подпомагане? Когато щяха да 
започват реконструкцията на 
площада, беше обещано, че ще 
се съобразят с инвалидите. И 
след това съм чувал още обеща-
ния… 

Не съм нито архитект, нито 
инженер, но според мен да се 
направят на няколко възлови 
места в града плавни преходи 
между улиците и тротоарите не 
е много сложна работа.

Знам, че на когото не му е 
дошло до главата (не го поже-
лавам на никого) не може да 
разбере нас – инвалидите и 
тези „стени“, с които се сблъск-
ваме ежедневно. Да се обличаме 
от second hand магазини, както 
повечето ни сънародници за 
нас не е проблем, но да ни ка-
рат да се чувстваме втора ръка 
хора, това вече е съвсем друга 
работа!  Моята душа не е сака-
та и аз не мисля, че съм втора 
ръка човек! Искам просто дос-
тъпна среда.

георги Димитров - Ашила

ИНВАЛИДИТЕ НЕ СМЕ 
ХОРА ВТОРА РЪКА!

община Шабла и зелен образователен център ор-
ганизират в рамките на традиционните за Шабла 

„Дни на морето“

ЛиТЕРАТУРНО-МУЗиКАЛНи ВЕЧЕРи
15 август (сряда) от 18,00 ч. – „Пианото разказва“ – 
солов концерт на световно известния пианист Георги 
Славчев на роял.
17 август петък от 11,00 ч. – Литературно матине с 
Христо Караславов, част от програмата на „Тюленово 
арт-фест 2018“
18 август събота от 11,00 ч. – Литературно матине 
с Милена Караангова, част от програмата на „Тюленово 
арт-фест 2018“
20 август (понеделник) от 18,00 ч. – Поетична ве-
чер с Елица Виденова и представяне на най-новия й 
поетичен сборник „Хляб за утре“. Музикален съпровод 
Теофания Христова и Георги Колев.
каним ви да се насладите на проникновените срещи 
между слово и музика и да извисите духа си чрез тях.

ТУТУРУТКА В ШАБлА
НА 18 АВгуСТ, кОМЕДИАНТИТЕ  ЩЕ ЗАРАДВАТ 

ШАБЛЕНцИ С НОВ, 
ПО-ЗАБАВЕН И гРАНДИОЗЕН СПЕкТАкЪЛ.

„Подготвили сме 1 час и 40 минути чисто нов хумор и песни! 
Елате на нашата смехотерапия да се забавляваме!“, 

канят от „Тутурутка“.
На 18 август от 20.00 часа в Градския парк.

Цена на билета: 10.00 лв.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 80 годишен юбилей на

Вълкана ДимоВа
ДимоВа 
от с.Граничар

Изминалия от теб път е наситен с много преодолени труд-
ности, но и с много незабравими мигове. Изпитала голе-
мите човешки радости-да създадеш семейство, да отгле-
даш и възпиташ свидни рожби и още по свидни внуци.
Удивляваме се на тази родителска душевност,от където 
се плискат чисти извори от нежност, любов и всеотдай-
ност.
Желаем ти от сърце здраве, дълголетие, да бъдеш все 
така добросърдечна, отзивчива - гордост и подкрепа за 
своето семейство и пример за младите хора.

невена огнева,
читалищен секретар

ПРЕГлЕДИ
ПРИ Д-Р НИкОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
29 август (сряда), 13:30 часа - Шабла
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Сериозни успехи и много 
незабравими спомени – това на 
кратко е равносметката от меж-
дународните участия на Деян 
Димитров и неговият ученик 
Явор Николов през лятото до 
сега. Нашите състезатели иг-
раха два турнира в Белград (25 
юни-1 юли) и Пардубице (21-29 
юли). Равносметката за Деян е 
впечатляваща – дележ на вто-
ро-четвърто място в Сърбия и 
първо-трето в Чехия. Явор на-
трупа ценен опит и повиши с 
почти 100 точки Ело рейтинга 
си. 

„Белград е един от световно 
признатите шахматни центро-
ве. Сърбите много обичат шаха, 
въпреки че никога не са имали 
сериозни успехи. Турнирът бе 
доста масов. Участваха 193 със-
тезатели от над 10 държави. Аз 
стартирах силно с три победи в 
първите три кръга. В четвъртия 
дойде и единствената ми загуба 
от Сандра Джукич – национал 
на Сърбия и Международен 
майстор. След това успях да се 
„събера” и направих четири 
поредни победи. В последния 
девети кръг реших да не риску-
вам и завърших реми с младо 
момче от Турция. Резултатът 
задоволяваше и двама ни, тъй 
като нямах шанс да се боря за 
първото място. Победителят, 
Фиде майстор Боран Дога Ша-
хин ме изпревари с половин 
точка, а по ирония на съдба-
та не успяхме да се срещнем. 
В крайна сметка разделих 2-4 
място и това бе максимумът, 
който можех да извлека след 
загубата в 4-я кръг. Турнирът 
бе силен, а аз 39-ти стартов но-
мер. Не бях сред фаворитите и 
съперниците не ме познаваха. 
Доволен съм. Отново бих оти-
шъл на турнир в Белград. Явор 
завърши с 4 победи и 5 загуби. 
Добро представяне, но аз знам, 
че може и повече”, разказа Деян 
Димитров. 

Следващата дестинация от 
лятното турне на Деян и Явор 
бе Пардубице, Чехия. Там тра-
диционно през юли се про-
вежда един от най-масовите 
шахматни фестивали в света. 
Градът е доста спортен. Извес-
тен е най-вече със силния си 
хокеен отбор. В залата, където 
се проведе турнирът, виси фла-
нелката на легендарния Доми-

ник Хашек. Ето какво още спо-
дели Деян Димитров:

„Да играя на фестивала в 
Пардубице отдавна бе моя меч-
та. Гледката в залата е впечатля-
ваща – над 500 дъски и над 1000 
участници във всички събития. 
Турнирът, в който аз играх, бе 
най-масовият в състезателната 
ми практика до момента – 266 
шахматисти от над 40 държа-
ви. По ирония на съдбата, сце-
нарият от Белград се повтори 
1 към 1. Започнах с 3 от 3 и в 
четвъртия кръг загубих нелепо 
от доста по-слаб противник. 
След това отново продължих с 
победите, като особено ценна 
бе тази в седмия кръг срещу 
младия и много талантлив Ми-
хаил Друченко от Русия. Може 
би бъдещ гросмайстор. Пре-
ди партията ми срещу Мария 
Лисенко от последния девети 
кръг, всичко бе в мои ръце. 
При победа ставах едноличен 
победител. Мотивацията ми 
бе двойна, защото по време на 
награждаването, домакините 
бяха приготвили и химна на 
държавата от която е победите-
лят. Изиграх може би най-хуба-
вата си партия през последните 
няколко години. Имах спечеле-
на позиция. Вече виждах как 
над 1000 души на крака слушат 
„Мила Родина”… И още не мога 
да си обясня какво се случи. 
Умора, миг невнимание, пре-
калено много адреналин… Не 
знам, но допуснах единствени-
ят контра шанс, за който през 
цялата игра внимавах. В крайна 
сметка партията завърши реми. 
Със 7.5 от 9 разделих 1-3 място 
и останах втори по допълни-
телен показател. Първи стана 
състезател от Украйна, с когото 
не успяхме да се срещнем. Явор 
се представи много добре на 
турнира по ускорен шах. Спе-
чели 7 партии, загуби 2 и се 
класира в Топ 10. На класиче-
ския шах, за който ви разказах, 
завърши с 5 от 9. Изигра хубави 
партии срещу силни играчи, но 
имаше и доста пропуски, върху 
които трябва да работим”, спо-
дели Деян.

Състезателния сезон за на-
шите шахматисти продължава 
с участие в един от най-старите 
и традиционни турнири у нас – 
Тетевен, 11-19 август. 

Христо Жечев

СЪРБИЯ И ЧЕХИЯ РАЗБРАХА 
ЗА ШАХМАТНА ШАБЛА

дни на морето „Шабла 2018“
община Шабла организира

ТУРНИР 
ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ 

ЗА ЛЮБИТЕЛИ
с. Крапец, плаж  „Север“

На 18-ти август от 16:30 часа 
Краен срок за подаване на заявки за 

участие – 17-ти август, до 18:00 часа
За информация и записване, тел. 

0878/233-154
Осигурен е и награден фонд

„Хайде сбогом, моя златна рибке!
Твоят откуп мене ми не трябва;
в синьото море си поминувай,
в синьото море на воля плувай.“
– с тези думи, според Алексан-
дър Сергеевич Пушкин, риба-
рят се е сбогувал със златната 
рибка. Малките читатели на 
библиотеката към НЧ „Зора 
1894“ пък, съвсем нямаха наме-
рение да се сбогуват с детския 
отдел през изминалия четвър-
тък. Децата отново плуваха на 
воля и в свои води на поредната 
си среща с библиотекаря Дияна 
Димитрова и изненадите, кои-
то тя им беше подготвила. 

Те изчетоха щафетно при-
казката „Рибарят и златната 
рибка“, като не мина и без ко-
ментар на магическите способ-
ности на рибката и климата в 
семейството на рибаря. Както 
си му е редът, всеки, който е бил 
послушен и ученолюбив през 
годината (естествено всички 

присъстващи) отправиха по 
три желания към златната риб-
ка. Дияна Димитрова обеща, 
че ще им съдейства доколкото 
може, до следващата им среща 
те да бъдат изпълнени.

Децата изработиха от кар-
тон златни рибки и въдици (от 
дървени шишчета и конец), с 
които да ги уловят.

В няколко поредни занятия, 
посетителите на детския отдел 
на библиотеката се запознават 
с фауната, обитаваща морета-
та и океаните. С приближаване 
на първия учебен ден, Дими-
трова е решила да хуманизира 
героите, с които децата се сре-
щат. В четвъртък, 16-ти август, 
те ще се запознаят с някои от 
смелите мореплаватели, които 
с корабите си кръстосват оке-
анската шир. И ще изработ-
ват…разбира се корабите на 
моряците.

NF 

ДЕЦАТА ХВАНАХА ЗЛАТНАТА 
РИБКА В „ЛЯТНАТА ЧИТАЛНЯ“

какво постигнахте през 
първата година след училищ-
ния звънец?

Мила Лозанова - Безспор-
но всеки би отговорил, че след 
последния училищен звънец 
настъпва рязка и категорична 
промяна в живота му. Познати-
те училищни стаи, обособеното 
място на любимия чин, се заме-
нят с объркващата и плашеща 
атмосфера във висшето заве-
дение. Напълно непознатото и 
далечно място всява страх от 
новата среда. Познатите лица 
изчезват и се заменят с напъл-
но чужди. Идеята, че поемаш 
отговорност за своето бъдеще 
замества някак безгрижните, 
щастливи училищни дни. Този 
период може би много напомня 
на т.нар. „Криза на първоклас-
ника“ – водене на самостоятел-
на „битка“ за утвърждаване на 
собствено място отново. Но 
тук се появява голяма разлика 
– липсват игрите, гонениците и 
боричканията. Вече са нужни 
търпение, упоритост и знания. 
Топлата приятелска среда, към 
която си привързан цели 12 
години изведнъж се превръ-
ща в мираж и на нейно място 
пристига сблъсъкът с неспра-
ведливостта и реалността . Раз-
бира се, не можем да кажем, че 
новата среда носи единствено 
негативни емоции. Постепен-
но периодът на объркване и 
несигурност отминава, зараж-
дат се нови запознанства, нови 
навици, нови интереси. Заин-
тересоваността от избраната 
професия те зарежда с позити-
визъм и още по-силно желание 
за постигане на крайната цел. 
Преходът от познатата среда 
към новата реалност е „барие-
ра“, чието преодоляване, макар 
понякога трудно, трябва да се 
осъществи, за да се изградим 
като личности и да открием 
най – подходящото за нас приз-

вание. 
как гледате днес на своето 

училище, беше ли ви полезно 
то?

 Мила Лозанова - Катего-
рично мога да кажа, че получе-
ното образование е полезно за 
мен. За специалност като мо-
ята, (Логопедия) натрупаните 
знания в часовете, работата с 
учениците и методите за тях-
ното възпитание безспорно ми 
оказват голяма помощ. Добре 
положената основа в училище 
помага за по-успешно надграж-
дане и усъвършенстване. Ут-
върдените навици и поведение 
подпомагат за по-лесното пре-
одоляване на „кризата“ в ново-
то учебно заведение. Вярвам, 
че всеки си спомня с топлота и 
привързаност за своето родно 
училище. Та нали там сме из-
писали правилно първите си 
думи, научили сме се да смя-
таме, да общуваме, да обичаме 
езика и родината си. Първите 
успехи и загуби също сме пре-
одолели там – дали с подкрепа-
та или забележката на нашите 
учители, това е без значение, 
тъй като те винаги са били до 
нас и са ни подкрепяли. Тези 
хиляди моменти остават не-
заменими и незабравими. Все 
пак кой би забравил и разру-
шил „втория си дом“, в който е 
прекарал цели 12 години ?! Аз 
не бих!

EДНА, ДВЕ, ТРИ И ПОВЕчЕ гОДИНИ
СЛЕД учИЛИЩНИЯ ЗВЪНЕц

Уважаеми читатели на „Изгрев“, продължаваме започната-
та в миналия брой на вестника рубрика „Една, две, три и пове-
че години след училищния звънец“ със същите въпроси към Мила 
Лозанова от випуск 2017 (набор 1998) 

Мила Лозанова

Точно преди седмица, екип на 
радио „Варна“ от „Пътешествие-
то“ с Марто и Митака или по-точ-
но казано с Мартин Николов и 
Димитър Проданов гостува в об-
щина Шабла.

Нашата община е част от мес-
тата, които екипът е планирал да 
посети – от Дуранкулак до Обзор. 
Това е лятното репортерско тур-
не по брега на Черно море. Пред 
микрофона на водещите заста-
наха туристи, представители на 
местната власт, къмпингуващи и 
други интересни събеседници.

„Всичко се случва на момента, 
без предварителен сценарий или 
набелязани събеседници. Сре-
щаме разбиране или недоверие.“ 
– каза Мартин Николов.

„Пътешествието“ е нов фор-
мат, който запознава слушателите 
с историята и забележителности-
те на съответното място, акцен-
тите в културната програма, по-
стигнатото в областта на туризма, 
мненията на случайни минувачи 
по наболели теми.

Екипът посети Шабленска-
та тузла, срещна се с рибари от 
РС „Кария“, разговаря с хотели-
ер от село Крапец, с туристи от 
чужбина в село Езерец, научи 
историята на село Тюленово и за 
първото нефтено находище от 
кметския наместник на селото 
Невена Георгиева. В Зеления об-
разователен център събеседник 
на Марто и Митака беше Тодор 
Димитров – директор дирекция 
„Хуманитарни дейности“ в об-
щинска администрация Шабла. 
Димитров акцентира върху три 
събития, част от проявите през 
Дните на морето, Шабла 2018 
година, а именно: посрещането 
на луната на 27-ми този месец, 
Празникът на плодородието, 
който ще отбележим на 15 сеп-
тември и Парадът на хвърчила-
та, който ще се състои в Деня на 
независимостта на България, 22 
септември.

Радио „Варна“ можете да на-
мерите на честоти 103.4 Мhz.

Йорданка Радушева

„ПЪТЕШЕСТВИЕТО“  ПРЕМИНА 
И ПРЕЗ ОБЩИНА ШАБЛА

„Изгрев“ – Здравей гери и 
честита победа. Би ли разказала 
на нашите читатели за себе си!

Героника Станчева – Живея 
във Варна. До тази учебна година 
учих в Хуманитарната гимназия, 
но от есента продължавам об-
разованието си в София, в На-
ционалното училище за танцови 
изкуства с профил „Народни 
танци“.

„Изгрев“ – как реши да 
участваш?

Г.С – Приятелите ми ме под-
крепиха в избора да участвам и 
тази година (през 2017 година 
става втора на конкурса).

„Изгрев“ – каква беше кон-
куренцията през твоите очи?

Г.С – Тази година имаше много 
участнички и голяма конкурен-
ция.

„Изгрев“ – Ако ти беше на 
мястото на журито, коя щеше да 
бъде твоята фаворитка?

Г.С –Класираната на второ 
място Христина Ганчева от Варна.

„Изгрев“ – какво прави  ге-
роника Станчева през свобод-
ното си време?

Г.С – Излизам с приятели или 
гледам филм, който са ми препо-
ръчали.

„Изгрев“ – Отиваш в столи-
цата, какво ти предстои?

Г.С – В моето училище три 
години се занимавах с народни 
танци и в тази насока искам да се 
развивам. Предпочетох народни-

те танци пред балета или друго 
изкуство. Затова избрах това учи-
лище с история.

„Изгрев“ – Ако имаш въл-
шебна пръчица…

Г.С – Не бих променила нищо 
от живота си. Харесвам прияте-
лите си и мога да се нарека щаст-
лив човек.

„Изгрев“ – В края на нашия 
разговор какво би пожелала на 
момичетата, които се колебаят 
дали да се запишат?

Г.С – Да участват смело, защо-
то няма нищо страшно. Да не ми-
слят за победата като цел, а да се 
забавляват на подиума.

Йорданка Радушева

Бел.ред: Корените на Гери 
всъщност са от Шабла – нейна-
та майка е родом от града ни. 
Ако погледнем назад, през послед-
ните години титлата „Мис Ша-
бла“ е ставала притежание на 
шабленки, които живеят извън 
града - в Пловдив, Варна, София…

героника Станчева: 

„НЕ БИХ ПРОМЕНИЛА 
НИЩО ОТ ЖИВОТА СИ“

На 4 август 2018 година в Градския парк на Шабла се проведе 
45-то издание на конкурса за красиво и хармонично тяло „Мис 
Шабла 2018 година“. Носителка на приза стана Героника Стан-
чева от Варна. Дни след конкурса се срещнах с Гери, за да ви по-
топя в нейния свят. Ето какво разказа тя за себе си.


