
На 27.08.2018г. Центърът за 
социална рехабилитация и ин-
теграция отбелязва своя 9-ти 
рожден ден. През този период 
ЦСРИ се утвърждава като не-
обходима услуга за хората с ув-
реждания. Към настоящия мо-
мент може да се твърди, че той 
е едно пълноценно функциони-
ращо звено. 

От началото на 2015 г. Центъ-
рът  предлага нова краткосроч-
на услуга, насочена към хора с 
временни физически затруд-
нения. Тя включва двигателна,  
социална рехабилитация и ме-
дицинска профилактика.

В момента екипът включва 
следните специалисти:  трудо-
терапевт, рехабилитатор, социа-
лен работник, психолог и меди-
цинска сестра.

Целта на Центъра за соци-

ална рехабилитация и интегра-
ция е комплексно въздействие, 
водещо до създаване на умения 
за социално включване, осмис-
ляне на свободното време,  раз-
виване потенциала на хората с 
увреждания, подпомагане со-
циалната им адаптация, пови-
шаване на тяхната пригодност 
за самостоятелен и качествен 
живот. Дейностите се осъщест-
вяват едновременно на няколко 
нива - индивидуално планиране 
и прилагане на терапии:

- социална, трудова, двига-
телна, психологическа и меди-
цинска;

- обучение в компютърна 
грамотност;

- осмисляне и организиране 
на свободното време;

- други дейности за социали-
зация.

Капацитетът на ЦСРИ е 30 
души. От началото  до сега са 
обслужени 272 възрастни по-
требители и 38 деца.

Екипът работи непрекъс-
нато за създаването на ведра 
и творческа атмосфера сред 
потребителите. Предоставя 
се възможност за избор на ус-
луги, според потребностите и 
възможностите. Създадената 
атмосфера е добра предпос-
тавка за системност в посеще-
нията и интеграция на нови 
потребители. Осъществява се 
посредничество пред различни 
институции, за осигуряване на 
социални помощи, решаване на 
битови проблеми, съдействие 
пред медицински специалисти. 
Оказва се психологическа под-
крепа. Осигурява се достъп до 
културни събития - посещения 
на изложба, музей, театрална 

постановка, концерт и други. 
 Материалната база на Цен-

търа е значително подобрена. 
Кабинетът по двигателна ре-
хабилитация разполага с богат 
набор от уреди: магнит, ултраз-
вук, Солукс лампа, електрости-
мулатори, масажни столове, 
масажно  легло, фитнес уреди 
и други.

Различието е белег на жи-
вота. Нашият екип е готов да 
поеме предизвикателството и 
да работи за тази кауза. Сме-
ло можем да кажем: ЦСРИ се 
превърна в едно голямо семей-
ство! За него няма невъзможни 
неща. Приемаме реалността и 
не се страхуваме от нея. Заедно 
имаме големия шанс да бъдем 
чути, да разрешим проблемите, 
да направим света на хората с 
увреждания значим и достоен.

ЦСРИ Шабла
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„Само малките скърби говорят, големите са безмълвни.“
Луций Аней Сенека

МИСЪЛ НА БРОЯ

Работи се върху повишаването на двигателната активност на 
потребителите

В кабинета по трудотерапия

РОЖДЕН  ДЕН! ДЕВЕТ ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО…

На 23 август, в село Граничар 
отбелязохме една година от от-
криването на паметната плоча 
на отвлечените и загиналите по 
време на румънските репресии 
в Молдова през 1916 – 1918 го-
дина.

На събитието присъстваха 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев, заместникът му 
Цветелин Йорданов, жители и 
гости на селото.

Кметът на Граничар, Донка 
Иванова приветства с „Добре 
дошли” присъстващите и раз-

каза за едно от най-чудовищни-
те масови престъпления срещу 
човечеството, а именно отвли-
чането на жители от Добруджа.

Отец Атанас отслужи заупо-
койна служба в памет на заги-
налите.

Статистиката сочи, че над 40 
хиляди са депортирани, а се за-
връщат по-малко от 10 хиляди. 
Село Граничар, тогава Акан-
джий дава 13 жертви, имената 
на които днес за изписани на 
паметната плоча.

Идеята за учредяване на 

паметна плоча идва от иници-
ативен комитет, в чийто състав 
влизат близки на загиналите. 
Сред дарителите са Сезгин Ке-
рим, община Шабла, коопера-
ция „Граница”, Добри Добрев, 
Стоян Кискинов.

Венци и цветя бяха подне-
сени с поклон пред паметта на 
загиналите.

Вчера, 27-ми август, когато 
бе обявен Ден на национален 
траур, с поднасянето на венци 
и цветя, признателни шаблен-
ци почетоха паметта на отка-

раните в Молдова през 1916 
година. През паметната плоча в 
градинката между ул.“Волга“ и 
ул.“Равно поле“ молитва за за-
гиналите в катастрофата край 
Своге и откараните шабленци 
прочете отец Павел Максимов 
при храм „Св.свщмчк Харалам-
пий“ Шабла.

Паметните плочи остават за 
вечни времена и е признател-
ност към героизма, за да знаят 
бъдещите поколения своята 
история.

Изгрев

Служба в памет на загиналите в Граничар

В ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ, СТАНАЛИ ЖЕРТВА 
НА РУМЪНСКИТЕ РЕПРЕСИИ

Пред паметната плоча в Шабла

ПРЕГЛЕДИ
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
29 август (сряда), 13:30 часа - Шабла

ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО 
ШАБЛА 2018

Начало - 15 септември 2018 г., от 15:00 часа, в Градския парк

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАЗНИКА:
Празникът на плодородието е събитие с конкурсен характер и 

наградите ще бъдат поделени в няколко категории: най-едри зе-
ленчуци (лук, морков, тиква, диня, грозде, картоф, домат, капия 
и др.); най-добре аранжиран щанд; най-богат щанд; най-вкусни 
местни и национални ястия; най-характерен обреден хляб.

Специално жури, под председателството на Ути Бъчваров, ще 
отличи победителите, а община Шабла ще връчи парични награди 
и грамоти.   

Един срещу друг ще се изправят кметовете на Шабла , Мариян 
Жечев и на побратимената на Шабла община Терешин (Полша) 
- Марек Олечовски. 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 при-
готвения от Ути  гювеч със свинско и зеленчуци, и от гозбите на 
кметовете на Шабла и на Терешин.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Желанието за участие трябва да бъде потвърдено до 31 август 

2018 г. Допуска се участие в повече от един конкурс. На кандида-
тите 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 организира-
на изложба-базар на декоративни птици и животни. За най-мал-
ките жители и гости на Шабла, базарът ще  предложи декоративни 
зайчета, вълнисти папагали, хамстери, рибки и др. 

ПРАЗНИКЪТ щЕ ПРИКЛюЧИ С КОНЦЕРТ НА  
ПРОЧУТИЯ ФОЛКЛОРЕН ОРКЕСТЪР „КАНАРИТЕ“  

С РЪКОВОДИТЕЛ АТАНАС СТОЕВ.
За контакти и повече информация: тел. 05743 41 45/ 0882 29 90 20
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 31 август 2018 година 

се навършват 
34 години 

от смъртта на 

Йордан Костов Генов
починал на 42 години

За един живот живян достойно,
за един човек прекрасен и обичан,
за едно сърце голямо, всеотдайно

никога забрава няма!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 2 септември 2018 година се 
навършват 6 месеца  от смъртта на

ХрИсто дИМов ПоПов
(БАЛКАНДЖИЯТА)
Починал на 67 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.
В памет на Човека, който раздаваше само 

добрини, топлина и обич с пълни шепи!
От съпруга, дъщеря Маги, внучки, зет, брат, близки 

сродници и верни съседи

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 25 август 2018 година 

се навършиха
9 месеца

от смъртта на 

ГеорГИ стоянов янаКИев
Пътят е дълъг и труден, 

но ти го извървя достойно.
Затова обичта към теб ще  

тлее в нашите сърца –
чак до срещата ни във вечността!

От семейството

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

Всяка година на 15 август в 
съседна Румъния тържествено 
се отбелязва Денят на флота. 
Повече от 7 години продължа-
ват приятелските отношения 
между 2-те организации на за-
пасните офицери в България и 
Румъния – съответно СОСЗР 
– гр.Шабла и Съюза на резер-
вистите в град Мангалия.

През месец март 2018 год. 
в Дома на офицера в гр. Ман-
галия бе организирано тър-
жество по повод 140 годиш-
нината от освобождението на 
България от турско робство, на 
което присъстваха много бъл-
гарски и румънски граждани. 
Като продължение на това ме-
роприятие последва организи-
рана съвместна опознавателна 
екскурзия за членовете на 2-те 
организации до гр. Плевен.  
През месец април бяха посете-
ни „Плевенската панорама“, гр 
Гривица и гр. Пордим, местата, 
където са се развивали бойни 
действия, свързани с ключо-
ви моменти от Руско-Турската 
освободителна война. Нашите 
приятели от Румъния станаха 
свидетели на това, как българ-
ският народ и правителството 
пазят паметта на загиналите 
румънски и руски войни за ос-
вобождението на България.

По инициатива на ръковод-
ството на организацията на 
СОСЗР – Шабла, бе подготве-
на траурна урна със специал-
но послание към румънския 
народ. В урната бе положена 
пръст от Скобелевия парк – 
музей, от  румънските гробове 
край Гривица и от района, къ-
дето е била разположена глав-
ната квартира на Румънската 
армия по време на боевете за 
гр. Плевен и гр. Пордим.

Г-н Емил Тодоров – предсе-
дател на общинската организа-
ция на СОСЗР – Шабла връчи 
урната на г-жа Лиана Наум – 
директор на Дома на офицера 
в гр.Мангалия и на г-н Кон-
стантин Жива -  председател на 

организацията на резервистите  
„Адм. Григоре Мартеш“, които 
я поеха със сълзи на очи.

В отговор на това толкова 
емоционално преживяване за 
членовете на 2-те организации 
на 11 август 2018 г. в Дома на 
офицера в гр.Мангалия бе ор-
ганизирано тържество, посве-
тено на Българо – румънската 
дружба, на което освен пред-
ставителите на 2-те организа-
ции присъстваха депутати от 
Румънския парламент,  членове 
на ръководството на генерал-
ния щаб на армията и на флота 
на Република Румъния.

За вързките между СОСЗР – 
Шабла и Съюза на резервистите 
в гр.Мангалия  вече се говори и 
пише в местните и национал-
ните медии на 2-те страни.

Срещата на 11 август бе от-
разена във вестници и нацио-
налната телевизия на Румъния.

На нея от Румънска страна 
присъстваха: - г-н Капрал До-
рел Георгие – депутат от Румън-
ския парламент – председател 
на Парламентарна комисия;

Г-н Бенце Йосиф – замест-
ник на щаба на флота; 

Г-н Димитър Атанасов – во-
енен аташе на Република Бъл-
гария в Република Румъния;

Г-н Комодор Петру Първу 
– началник на флотския гарни-
зон в гр.Мангалия; офицери – 
генерали и адмирали от резер-
ва на Република Румъния.

От Българска страна специ-

ална покана бе изпратена до 
г-жа Цветелина Ангелова, пре-
водач и служител в Панорама-
та „Плевенска епопея – 1877“ , 
която присъства на тържество-
то и бе наш преводач.

Срещата водена от г-жа Ли-
ана Наум – директор на „Дома 
на офицера“ в гр. Мангалия за-
почна с изслушването на дър-
жавните химни на Р. България 
и Р. Румъния.

Кратки слова за съвместни-
те действия на двете органи-
зации за почитане паметта на 
загиналите руски, румънски, 
български и др. войни и всич-
ки участвали в освободителна-
та за България война 1877 – 78 
г., произнесоха Председателят 
на СОСЗР – Шабла о.з. майор 
Емил Тодоров и комадор Кон-
стантин Жива – Председател на 
организацията на резервисти-
те в Мангалия.  Приветствие и 
поздравителен адрес в качест-
вото на Председател на Об-
щински съвет – Шабла поднесе 
д-р Йорданка Стоева. Тя дари 
икона на „св. Богородица-Все-
царица“ на Дома на офицера 
в Мангалия с думите тя да за-
криля всички добри дела, които 
вършим заедно.

Порф. Емил Нину – исто-
рик, издател и общественик от 
гр. Мангалия и наследник на 
загинал във събитията за ос-
вобождението на Плевен, го-
вори за историята на войната 
и жертвите, които са дадени в 

нея. Кулминацията на вечерта 
бе църковната служба, посвете-
на на всички загинали за свобо-
дата на България.

Игуменът на манастира 
„Дервент“ от гр. Остров в Ру-
мъния отец Андрей привет-
ства организираната среща и с 
участието на свещеник от съ-
щия манастир,  свещеника на 
Флотския гарнизон в Манга-
лия и отец Павел Максимов от 
храма „Св. Хараламбий“ в град 
Шабла, отслужиха молебен и 
заупокойна панихида в памет 
на загиналите войни в освобо-
дителната за България война от 
1877 – 78 г. по каноните на пра-
вославната църква.

Урната с пръста от бойните 
полета край Плевен бе поста-
вена за вечни времена в специ-
ално подготвения кът на прия-
телството в Дома на офицера в 
гр. Мангалия. В знак на призна-
телност официалните гости по-
ложиха венци и цветя пред нея.

В своите изказвания Пред-
седателят на парламентарната 
комисия – депутатът Капрал 
Дорел Георгие, Военният ата-
ше на Р. България в Р. Румъния 
– Димитър Атанасов и зам. на 
генералния щаб на флота на 
Румъния – Бенце Йосиф, дадо-
ха висока оценка, за това което 
правят двете организации от 
България и Румъния за запаз-
ване на историческата памет 
от времето на Освободителната 
война  от 1877 – 78 г. и предава-
нето и на бъдещите поколения.

Срещата продължи с про-
грама на индивидуални изпъл-
нители от богатия фолклор на 
България и Румъния. От бъл-
гарска страна участие взе г-жа 
Росица Кръстева, а от румънска 
страна народният певец Йон 
Дордой.

След тържествената част 
всички се разделиха като прия-
тели, запазили спомена за една 
поредна, незабравима среща на 
Българо-румънската дружба.

Йордан Петров

ПРАЗНИК НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

сЪоБЩенИе
по чл.128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен  
ПУП-ППРЗ /Подробен устройствен план-план за  промяна на 
регулация  и застрояване в обхват УПИ  ХІІ, ХІІІ и ХІV, кв.4  по 
плана на с.Крапец, община Шабла.

В четиринадесетдневен срок от съобщението, 
заинтересованите лица могат да направят писменни 

възражения,  предложения и искания по проекта за 
подробен устройствен план до общинска администрация 

гр.Шабла /Техническа служба/ стая 105.

Той се намира в идеалния 
център на Шабла - на площад 
„Червено знаме“, паркинга в на-
чалото на ул. „Петко Българа-
нов“. Магазин „Елис“ предлага 
богат асортимент от пресни и 
замразени риба и други морски 
деликатеси. Работното му вре-
ме е от 8:30 до 18:30 в делнич-

ните дни и до 16:30 в събота. 
Идеята на собственика е, скоро 
шабленци и жителите на Об-
щината да могат си набавят от 
неговите продукти и в неделя 
преди обяд.

Вкусно, питително, здраво-
словно!

Моля, заповядайте!!!

НОВ МАГАЗИН ЗА РИБА И 
МОРСКИ ДАРОВЕ В ШАБЛА

От 27.08.2018 г. до 31.08.2018 
г. и резервен период от 03 до 
05.09.2018 г., за времето от 08.30 
часа до 19.00 часа на Зенитния 
полигон на ВВС – Шабла и приле-
жащата акватория на Черно море, 
ще се проведат стрелби с военни 
формирования.

През указания период над на-
селените места източно от град 
Добрич ще се извършват полети с 
военни самолети и вертолети, ня-
кои от които на малки височини.

За осигуряване безопасността 
по време на стрелбите се въвеж-

дат временни забрани на корабо-
плаването и въздухоплаването в 
морското и въздушно простран-
ство, заключено между ивицата 
на нос „Карталборун” (Дуранку-
лак), нос „Калиакра” и линията, 
отстояща на 55 мили (100 км) 
успоредно на бреговата ивица и 
пространството над тях на ви-
сочина до 20 000 м над морската 
повърхност.

С цел недопускане на инци-
денти, умоляваме всички гражда-
ни да ограничат пребиваването в 
района на стрелбите.

УЧЕБНИ СТРЕЛБИ 

седМИЦа на ПоЖарната БеЗоПасност
№ Дейности Място

Дата, час, 
период

1  Дни на отворените врати РС ПБЗН 
Шабла 

10.09  - 
16.09.2018 г.

2 Организиране на открити теле-
фонни линии за консултации, 
мнения и препоръки  в областта 
на пожарната и аварийна безопас-
ност.

РС ПБЗН Ша-
бла – 
тел. 05743/ 44 
49

10.09  - 
16.09.2018 г.

3 Поклон и поставяне на венец пред   
възпоменателна плоча  на Тодор 
Енчев – загинал при изпълнение 
на служебния си дълг .  

Рибарско се-
лище „Кария“

10.09.2018 г. от  
9.00 ч.

4 Организиране на празнично ме-
роприятие с деца от  Община Ша-
бла. Провеждане на състезания, 
викторини с тематика в областта 
на ПБЗН, с материали предоста-
вени ни по програма „ERASMUS 
+ ” .Демонстрация на противопо-
жарна техника.

РС ПБЗН Ша-
бла

11.09.2018  г.
10.00 ч. - 12.00 

ч.

5 Провеждане на занятие по учебна 
евакуация с деца от ДГ ”Дора Габе”.

ДГ ”Дора Габе” 
гр.Шабла

19.09.2018 г. – 
от  10.00 часа
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Третото издание на тран-
сграничния маратон  Via 
Pontica  ще се състои на 2 сеп-
тември (неделя). Стартът е на 
северния плаж край Крапец, 
в 7:00 часа, а състезателите ще 
пробягат разстоянието до ру-
мънския курорт „2-ри Май“. 

Броят на участниците е над 
200.

Разстоянието между стар-
та в Крапец и „2-ри Май“ е 21 
километра - участниците в ма-
ратонската дистанция (42 кило-
метра) ще го пробягат и в двете 
посоки и два пъти ще пресекат 
държавната граница между 
България и Румъния.

Тези, които са избрали да 
се състезават в дисциплината 

полумаратон (21 километра) 
ще бъдат извозени с автобу-
си от Крапец до румънския 
курорт и ще преминат по 
трасето само от Румъния 
към България. Най-късата 
състезателна дистанция е 13 
километра, записалите се в 
нея ще бягат от Крапец до 
къмпинг „Космос“, край Ду-
ранкулак.

За децата се организира бя-
гане на 2 километра, а записва-
нето за него е на място. 

Повече подробности за ре-
гламента и графика на състе-
занието можете да прочетете в 
сайта на организаторите от „Зе-
лена стъпка“- green-foot.net/bg/
site/competition?id=22

ТРЕТИ ТРАНСГРАНИЧЕН 
МАРАТОН „VIA PONTICA“ 
С бягане през границата отбелязваме 
100 години мир в Добруджа

Писателката Янислава Въл-
кова е софиянка, юрист по об-
разование, омъжена с две деца. 
Дебютният и роман е „Преди 
изгрев слънце“, издаден през 
миналата година. На 23-ти ав-
густ, в картинната сбирка на 
НЧ „Зора 1894“, тя промотира  
новата си книга -„Светилище“ 
. Когато библиотекарят Дими-
трина Стефанова представи ав-
торката пред шабленската ауди-
тория, стана ясно, че Янислава 
Вълкова всъщност е домакин 
на срещата, защото инициати-
вата за презентацията е нейна. 
Разбра се също, че от 15 години 
Вълкова, заедно със семейство-
то си прекарва летния си отдих 
в нашата община и природата 
на шабленския край я е оча-
ровала, и й дава творчески за-
ряд. Така след София и Велико 
Търново, Шабла стана третата 
„спирка“ на „Светилище“.

 От разговора й с шабленци 
стана ясно още, че Янислава 
Вълкова е потомка на Захари 
Стоянов, също и че писателката 
е член на „Саламандър“ – клуб 
на писателите-криминалисти. 
Тя прочете в залата и откъс от 
„Светилище“. Хората разбраха, 
че книгите  на Вълкова са кри-
минални романи, с приключен-
ски и мистичен елемент. Също 
така, в духа на американските 
традиции в жанра, двата й ро-
мана са тематично свързани, но 
могат да се четат и поотделно. 
Например героят от „Преди 
изгрев слънце“ Борисов (бел. 
ред. Борис – следовател) e ос-
новно действащо лице и 
в „Светилище“. Автор-
ката  е вкарала в рома-
на си и героиня, чийто 
прототип е свекърва й. 
Аудиторията в залата с 
облекчение въздъхна, 
когато разбра, че този 
персонаж не е жертва на 
убийство в книгата.

 Според рецензия на 
един от най-известни-
те съвременни българ-
ски режисьори Стефан 
Командарев („Светът е 
голям и спасение дебне 
отвсякъде“), романите 
на Янислава Вълкова 
си заслужават да бъдат 
филмирани. На въпрос 
от публиката, ако кни-

гите й се филмират, като кои 
от известните филми ги вижда, 
Вълкова без колебание вдигна 
летвата – „тези за Индиана Джо-
унс“. Иначе любимият й автор е 
Джеймс Клавел („Цар плъх“, 
„Тай-Пан“, „Шогун“), харесва и 
творчеството на Агата Кристи.

Янислава Вълкова разказа 
истории за мистериите и тър-
сенето на съкровища, които 
са я вълнували още от дете. Тя 
също така обясни, че местата, 
на които са заровени съкрови-
щата в книгите й са реални и 
благодарение на задълбочени 
проучвания от нейна страна, 
тя е разбрала къде са, и ги е по-
сещавала. У публиката се про-
крадна усещането, че Вълкова е 
от съвременните български ав-
тори, които са прочели повече 
книги, отколкото са написали.

Литературната вечер завър-
ши с изненада за гостенката/
домакинята на срещата. Наши-
ят съгражданин Стефан Жечев 
поздрави писателката с едно 
свое стихотворение, които тя 
сама прочете. Ето и последните 
строфи от него:

„Няма път.
И пристанище няма.
Може би затова,
може би затова
ще останем при изгрева
двама.“ – думите на шаблен-

ския бард видимо развълнуваха 
авторката на кримки и тя обе-
ща догодина пак да се срещне с 
местната публика, пък било то 
и на плажовете край Крапец.

Йордан Енев

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР 
И В ЧИТАЛИЩЕТО
Янислава Вълкова представи втората 
си книга „Светилище“

Янислава Вълкова чете поздрава си от 
Стефан Жечев

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЕАТЪР!
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 година от 19.00 часа в салона  

на НЧ „Зора 1894“ Шабла.

Цена на билета: 6.00 лв.

На 26 август, неделя, в градския парк на Шабла се състоя 
джаз концерт, с участието на Антони Дончев и Лили Илиева.

Интервю с маестро Дончев, четете в следващия ни брой.

ДЖАЗ В ПАРКА

На 22 август 2018 г., читали-
ще „Слънце 1871”- с.Крапец, 
организира конкурс за рисун-
ка на асфалт, в който всеки 
участник трябваше да изобра-
зи в  творбата си дадения  еле-
мент, който  си е изтеглил чрез 
жребий. Всички деца се спра-
виха с  поставеното условие, а 

след конкурса ги изненадахме 
с ново предизвикателство-да 
изработят фигури с помощта 
на три продълговати балона, с 
което те демонстрираха свое-
то въображение и творческо 
виждане. 

Мария Дончева, 
читалищен секретар

ДЕТСКО ВЪОБРАЖЕНИЕ 
И ТВОРЧЕСКО ВИЖДАНЕ

Камен Кенов: „ДОБРЕ ЩЕ  
Е ДА СЛОЖИМ РОЯЛ  
И В ЧИТАЛИЩЕТО“

Малките творци от село Крапец

ОБЩИНА ШАБЛА 
организира

КОНЦЕРТ КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА НА ТРИО 
„ДАЛЧЕВИ“.

На 31 август (петък) от 18.00 часа 
в Зеления образователен център.

Вход свободен.

„Изгрев“ – Ваша 
е заслугата да се 
радваме на клавир-
ни концерти в Зеле-
ния образователен 
център (предоста-
веният роял е от 
Камен Кенов). Смя-
тате ли, че той се 
използва по предназначение?

Камен Кенов – Да, сматам и 
не само клавирни. Има всякак-
ви концерти, в които пианото 
присъства като съпътстващ ин-
струмент. В началото на месец 
септември ще имаме концерт 
на клавирно трио – цигулка, 
чело и пиано. Има и певци, кои-
то могат да бъдат акомпанира-
ни. Така че не само клавирната 
литература, е тази която ще на-
пълни залата.

„Изгрев“ – Организирани-
те от Вас концерти през Дни 
на морето, Шабла 2018 година 
ни срещнаха с известни из-
пълнители. Какво да очакваме 
през лято 2019 година?

К.К – Още е много рано да 
се каже какво ще очакваме 
през следващото лято. Важно-
то е, че трябва да има пред-
виден бюджет, ако искаме да 
направим един музикално-те-
атрално-драматичен фестивал 
– „Летен бриз“ или „Кария“. 
Думата „фестивал“ звучи мно-
го сериозно, в смисъл всяка 
седмица да има поне по един 

концерт или през цялото лято 
поне 8 - 10 концерта. Сматам, 
че ще бъде добре да сложим 
втори роял в читалището. 
Жалко е, че този хубав салон 
не се ползва.

„Изгрев“ – В началото на 
месец август дарихте книги на 
читалищната ни библиотека. 
Каква литература съдържа да-
рението?

К.К - Това е един тритомник, 
антология на българщината, 
където нашите най-известни-
те личности през последните 
200 години са систематизирано 
описани от покойния извес-
тен културолог, художествен 
критик и главен  редактор на 
списание „Изкуство“, Евгени 
Клинчаров, в тритомник, който 
е много скъп и е библиографска 
рядкост.

„Изгрев“ – Благодаря ви за 
този разговор господин кенов 
и до срещи.

К.К – И аз благодаря за ви-
манието.

Разговаря  
Йорданка Радушева

В последната от организираните през 
лятото от Зеления образователен център в 
Шабла литературни вечери, Елица Виденова 
представи последната си стихосбирка „Хляб 
за утре“. Четенето премина под музикалния 
съпровод на Теофания Христова и Георги 
Колев. За Елица не можем да кажем, че е 
варненка, както и трудно можем да уточним 
точната й професия. Трудовата биография 
на поетесата е богата и пъстра като стихове-
те й – репортер, редактор, водещ, директор 
във варненски ефирни медии, сега пиар.

Елица Виденова не изглежда, нито се 
държи като мастит автор, въпреки че биб-
лиографията й говори обратното („Хляб за 
утре“ е седмата й стихосбирка). Тя е раз-
делила книгата си на два цикъла: новите й 
стихове - „В подножието на есента“ и „Шепа 
зрънца“, които са стари нейни стихотворе-
ния, подбрани за „Хляб за утре“ . Елица спо-
дели пред шабленската аудитория, че в но-
вите си творби, тя е „по-тъжна, помъдряла“:

Остана ми толкова малко Луна
и толкова малко небе ми остана!
Не скътах и шепа звезди настрана – 
небесна валута за земна размяна.

Обичах безшумно и все по-невидимо,
но пак не успях да вървя по водата.
Така ще си ида – сама и без име,

с което да тръгнеш в следата ми.

Под черните облаци светвах слънца,
но бял не намерих – да му пристана…
Посях се в земята със шепа зрънца,
а толкова малко небе ми остана!
От „В подножието на есента“, Елица Ви-

денова прочете: „Дъжд“, Хоризонтално“, 
„Олтар за сбъдване“, „Пунктуация“, Море за 
двама“, „Ще се случи нещо“.

След като запозна аудиторията с 
„по-мъдрата“ част от стихосбирката си, 
Елица поде разговор с публиката. В него 
стана ясно, че в работата си по книгата, тя 
е срещнала опора на приятел-
ското рамо на Камелия Кондова. 
Авторката сподели, че освен Кон-
дова, на творчеството й от съвре-
менните поетеси са повлияли 
още Валентина Радинска и Елка 
Няголова. Атанас Далчев и Борис 
Христов също са поети, с които 
Виденова чувства духовна връз-
ка. Тя говори още за почитта си 
към словото, за убеждението си, 
че не всичко, което човек напише 
е нужно да излиза на показ.

Елица Виденова ни убеди, че 
търси увереност, че наистина има 
хляб (във всички смисли на дума-
та) за утре и после запозна залата 

със своята „Шепа зрънца“.
Едно от тях беше препратка към „В цъф-

налата ръж“ на „гласа на Шотландия“, Ро-
бърт Бърнс:

След толкова излишна самота
Забравила бях името на Джени,
Съвсем не знам дали цъфти ръжта –
В душата ми тя още е зелена.  
Искрено пожелаваме на Елица, ръжта в 

душата й да остане все така зелена и „В под-
ножието на есента“ да остане само заглавие 
от цикъл стихотворения в творчеството на 
Елица Виденова.

Йордан Енев

ЕЛИЦА ВИДЕНОВА ПРЕДСТАВИ НОВАТА СИ СТИХОСБИРКА

Елица Виденова представя новата си стихосбирка 
пред шабленските любители на мерената реч.

Камен Кенов е български музикант и преподавател по музика, 
меценат, който дълги години живее и работи в Швейцария.

Той е дарил повече от 700 пиана на училищата по изкуствата 
в България и други институции. На 15-ти август, със съдействие 
на Кенов, световно признатия пианист и композитор Георги 
Славчев, който живее в Калифорния, САЩ бе поканен за дебют в 
Шабла. Концертът му мина с огромен успех.

След музикалните изпълнения, „Изгрев“ се обърна с няколко въ-
проса към г-н Кенов:
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ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВсИЧКИ ВИДОВЕ 
зАсТРАХОВКИ

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

телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

„Изгрев“ – Ники, чести-
та втора титла от веригата 
„Лятна тенис-лига“, какво ти 
попречи да направиш „ша-
бленски Голям шлем“, да по-
бедиш и в юлския турнир от 
веригата?

Николай Николов – Благо-
даря ти, а на въпроса – няма 
смисъл да споменаваме конту-
зиите, тях всеки, който тренира 
какъвто и да е спорт ги полу-
чава, основната причина бе, че 
жребият ме изправи още в пър-
вия кръг срещу много силен 
противник. Той (бел. ред. три-
кратният шампион на Каварна 
Сава Караянев) впоследствие 
спечели турнира, силен тени-
сист е, а и близо 20 години по-
млад от мен... И аз не се дадох 
без бой, Сава ме победи в три 
сета, но това е риска на пълния 
жребий - с когото се паднеш. Аз 
съм доволен от представяне-
то си в този мач, радвам се, че 
имах възможността да премеря 
сили с много добър за нашите 
мащаби тенисист. Вярвам, че 
когато пак се срещнем на корта 
с него, ще взема реванш.

„Изгрев“ – Ние с теб сме 
съученици, помня, че ти от 
малък беше физически много 
активен, да не кажа хиперак-
тивен така си и до ден днешен. 
Според теб, с физика ли побе-
ди основните си конкуренти 
за купата?

Николай Николов – В ни-
какъв случай мисля, че съм 
по-добър тенисист нито от 
Женя (бел. ред. Илиева, която 
Николай победи на полуфи-
нала), нито от Борко (бел. ред. 
финалиста Петров). На откри-
та, нападателна игра, сигурно 
и двамата щяха да ме бият. Но 
от началото на турнира твърдо 
бях решил да „цедя“ физически  
противниците си на корта от 
първата до последната топка. И 
ето, че се получи.

„Изгрев“ – За всички е 
ясно, че само с физическа сила 
в спорт като тениса победи не 
се постигат. Зрителите на кор-
та видяха колко си надградил 
и в техническо отношение от 
предпоследния турнир до сега 
– само за около месец! Колко 
често тренираш на корта?

Николай Николов – За съ-
жаление много по-малко, от-
колкото ми се иска. И нямам 
предвид, че сме аматьори, че 
ходим на работа. Имаме само 
един годен за игра корт в гра-
да, този на стадиона не става. 
При само едно игрище, с лими-
тирано от жегите и дъждовете 
време за игра? До 18 часа пече, 
някъде към 20 часа пък започва 
да се мръква. Пък и не само аз 
искам да тренирам – има други 
шабленци, които искат да игра-

ят тенис, някои от туристите 
също… Сам можеш да сметнеш 
колко мога да тренирам. Ще 
е много хубаво, ако след ре-
монта на Спортната зала, през 
пролетно-летния сезон освет-
лението се включва с таймер, 
както е на игрището в училищ-
ния двор. Не само аз, всички в 
Шабла, които се занимаваме с 
тенис ще сме благодарни на та-
къв жест към нас.

„Изгрев“ – При теб има 
едно интересно съчетание на 
спортовете. Състезател си на 
клуба по подводен риболов 
„Портус Кариа“. Помагат ли 
заниманията с харпунджий-
ство на тениса.

Николай Николов – На пър-
во четене двата спорта нямат 
нищо общо един с друг, но в 
смисъла, че гмуркането осигу-
рява допълнителна физическа 
подготовка, допълнителни уси-
лия и натоварване – разбира се, 
че помага.

„Изгрев“ – Накъде върви 
шабленския тенис, според теб, 
в сравнение с Каварна напри-
мер?

Николай Николов – Като 
качество на показвания тенис, 
мисля, че ги достигаме. Поне 
показваните на шабленските 
турнири резултати говорят 
това. Иначе като организация и 
база са много напред. Може би, 
защото са пет пъти по-голям 
град от нас, може би, защото 
тенис там се играе отдавна. Но 
имат кортове, треньори, което 
е много важно за децата, кои-
то искат да се занимават с този 
красив спорт. А ние гледаме 
как играят професионалисти-
те по телевизията и се учим да 
го правим на корта. Понякога 
на корта ни се получава, това, 
което сме видели от екрана, но 
меко казано много рядко.

„Изгрев“ – Би ли споделил 
рецептата си за успех в спор-
та с младите ни съграждани, 
които спортуват, или тепърва 
смятат да започват? Какво ще 
им пожелаеш от страниците 
на нашия вестник?

Николай Николов – Ти моя-
та рецепта я знаеш, не че вина-
ги съм успявал в начинанията 
си, но пък без нея съвсем…
Накратко – постоянно спорту-
ване, много труд и да правиш 
всичко със сърце, да харесваш 
и обичаш това, с което се зани-
маваш, да се влагаш до край в 
делата си. А към младите ша-
бленски спортисти – по-малко 
контузии и да отделят повече 
време за тренировки.

„Изгрев“ – Ники, благода-
ря ти за разговора.

Николай Николов – И аз ти 
благодаря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев

Николай Николов: „БЯХ РЕШИЛ 
ДА ГИ ЦЕДЯ НА КОРТА“

На 12-ти август (неде-
ля), на централния корт в 
Шабла се изигра финалът 
на третия турнир по те-
нис на корт за аматьори 
от „Лятна тенис-лига 
Шабла 2018“. В него, шам-
пионът на Шабла, Нико-
лай Николов победи Бо-
рислав Петров от Велико 
Търново с 6:2,6:4. След 
края на финала, Ники от-
говори на няколко въпроса 
на „Изгрев“:

Поредната сбирка на „Лят-
ната читалня“ на детския отдел 
на библиотеката при НЧ „Зора 
1894“, беше организирана като 
художествен пленер на градския 
площад в Шабла. В четвъртък, 
23-ти август, децата онагледиха с 
тебешир върху плочките на пло-
щада това, което им е направило 
най-силно впечатление през лят-
ната ваканция. Този път шаблен-
ските млади художници имаха 
количествен превес над софий-
ските си „колеги“ с наши корени.

Столичанинът Явор реши, че 
щом площадът така и така е раз-
графен на квадратчета, то той е 
шахматна дъска. Естественият 
му ход бе да я запълни с нарису-
вани фигури. Малката фермер-
ка Полина Овчарова отначало 
изобрази на плочките сладолед, 
надписа го „Поли“ и след като 
си „маркира територията“, даде 
ход на въображението си с те-
бешира. Виж, фреската на софи-
янката Рая (внучка на известния 
треньор по тенис на маса Найден 
Конов) беше мащабна творба. 
Докато идеята се избистри в гла-
вата на детето, рисунката имаше 
сюрреалистичен характер, но 
постепенно и зрителят без спе-

циална художествена подготов-
ка разбра какво е впечатлило Рая 
най-много през лятото – морето. 
Другата основна цел на творбата 
явно бе да остане на плочките 
поне до зимата. Йони беше за-
ложил на полагането на колко-
то се може повече тебешир на 
една единствена плочка и плана 
му видимо успя. Ивчо закъсня 
за началото на заниманието, но 
предвид замаха, с който действа-
ше, бързо настигна другите.

След като оставиха изку-
ството и тебешира си на плоч-

ките, децата се впуснаха в игра 
на дама и ластик зад паметника 
на Иван Загубански (безспорен 
комплимент за всеки, който се 
занимава с направата и раз-
пространението на вестници). 

Интересното в играта на дама 
бе, че само момчетата се вклю-
чиха в нея. При ластика участи-
ето беше значително по-масово. 
По-нетърпеливите майки дадоха 
тон на синовете и дъщерите си в 
играта, която не са забравили от 
детските си години. Излишно е 
да споменаваме, че библиотека-
рят Дияна Димитрова сама се 
включи в рисуването и игрите, 
които организира.

Трите месеца почивка от учи-
лището отминават, искат или не, 
малките читатели ще си починат 
две седмици и от библиотеката. 
Последната сбирка на „Лятната 
читалня“ е с променен ден и мяс-
то – петък, 31 август, във фоайе-
то на читалня на НЧ „Зора 1894“. 
Часът е същият -  15:30. За тези, 
които през това лято предпоче-
тоха книгите пред плажа ще има 
празненство и почерпка!          NF

МАЛКИТЕ ЧИТАТЕЛИ РИСУВАХА НА ПЛОЩАДА

Снимка № 20- Рая полага мащабната си творба, Поли оглежда 
своята от птичи поглед, Йони се е съсредоточил върху люби-
мата си плочка, а Иво наблюдава как се движи конкуренцията

ПресЛав

ваЛЬо

данЧето

десИ

EДНА, ДВЕ, ТРИ И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ 
СЛЕД УЧИЛИщНИЯ ЗВЪНЕЦ

В настоящия брой на „Изгрев“, в нашата рубрика „Една, две, 
три и повече години след училищния звънец, ние от Литерату-
рен клуб „Творческо писане” към ОДК Шабла,  ще дадем думата 
на: Преслав Панайотов, Йорданка Трифонова, Валентин Арна-
удов и Десислава Георгиева от випуск 2016 (набор 1997).

Как се промени 
животът ви през 
двете години след 
училищния звънец? 

Преслав Панайо-
тов - За мен лично 
промяната беше ряз-
ка и малко като „Ами 
сега какво...“, но с 
влизането ми в уни-
верситет бързо ос-
ъзнах, че не е толкова различно 
спрямо училището, като може 
би разликата е в това, че всъщ-
ност уча това, с което смятам да 
изкарвам прехраната си.

Как гледате днес 
на своето училище, 
беше ли ви полезно 
то?

 Преслав Пана-
йотов - С абсолютна 
сигурност мога да 
кажа, че училището 
бе полезно. То беше 
прозорец за мно-
го различни науки 

и учения, които напътстваха 
крайното ми решение, тоест 
какъв искам да стана като по-
расна. Гледам на него с много 
радост и носталгия.

-  Как се проме-
ни животът ви през 
двете години след 
училищния звънец? 

Валентин Арна-
удов: След завърш-
ването на средното 
образование, аз се 
чувствам благодарен 
за наученото. Използ-
вам знания, които 
придобих във времето, прека-
рано в училище. Продължих да 
уча в университет и знам, че на-
ученото през миналите години е 
от полза, в ежедневието - също.

-  Как гледате днес 
на своето училище, 
беше ли ви полезно 
то?

 Валентин Арна-
удов: Днес гледам 
на моето училище с 
благодарност - към 
преподавателите, за 
наученото, за споме-
ните. Надявам се, че 

в настоящето, процесът на обу-
чение е сериозен и се гледа отго-
ворно към децата. Мога да кажа 
със сигурност, че училището бе 
полезно.

- Как се промени 
животът ви през две-
те години след учи-
лищния звънец? 

Йорданка Три-
фонова - След една 
учебна година на раз-
очарование, последва 
година пълна с нови 
емоции и вдъхнове-
ние. Крачка по крачка 
извървях пътя до желания от мен 
университет. Прекрачих прага му 
с щастие и удовлетворение. Ис-
тинско облекчение беше, че всич-
ки мои усилия дадоха резултат. 
Разбрах, че трябва постоянство, 
желание и време за постигане 
на целите ми. Попаднах в една 
по-различна среда от училищна-
та, където срещнах много нови 
хора, от страната и чужбина, и 

създадох приятел-
ства. Мисля, че там 
получавам изключи-
телно много знания, 
а преподавателите са 
компетентни и толе-
рантни.

Как гледате днес 
на своето училище, 
беше ли ви полезно 
то?

Йорданка Трифонова - Днес, 
от ролята на студентка, смятам, 
че родната гимназия в Шабла е 
на високо ниво. Знанията, полу-
чени там са много добра основа 
за следването ми. Преподавате-
лите са отзивчиви хора, винаги 
готови да дадат всичко от себе 
си. Те са тези, които ме вдъхно-
виха непрестанно да се развивам 
и самоусъвършенствам

Какво постигна-
хте през двете годи-
ни след училищния 
звънец? 

Десислава Геор-
гиева -  Двете годи-
ни след последния 
училищен звънец 
бяха незабравими, 
изобилстващи от 
емоции и прежи-
вявания. Постигнах целта, 
за която дълго работих - бях 
приета в желания от мен 
университет. Това напълно 
промени живота ми, даде ми 
много нови възможности за 
реализация. Попаднах в сре-
да, по- различна от тази в 
училище. Срещнах хора от 
цялата страна, с които съз-
дадох приятелства. Разбрах, 
че бъдещето ми зависи един-
ствено от мен и затова трябва 
да подхождам към всеки урок 
и изпит с отговорност. Имах 
шанса да посетя Церн, където 
наблюдавах как се провеждат 
редица опити и изследвания в 
областта на физиката, астро-
номията и биотехнологиите. 
Гледам към бъдещето с още 
по- голям оптимизъм и се на-

дявам да се развия 
по най- добрия на-
чин в сферата, коя-
то съм избрала. 

Как гледате днес 
на своето училище, 
беше ли ви полезно 
то? 

Десислава Геор-
гиева - От ученичка 
вярвам, че знанията 

от училище са безценно богат-
ство, опит и основа, без които 
по- нататъшния успех е невъз-
можен. Затова и редовно участ-
вах в извънкласни дейности 
и състезания. По този начин 
получих много допълнителни 
знания. Научих се да си разпре-
делям времето - важно както 
през учебната година, така и 
по време на сесия. Преживя-
ванията през годините ме оф-
ормиха като личност. Разбрах, 
че трудът никога не е напразен, 
стига да вярваш в мечтите си 
и във възможностите си да ги 
осъществиш. Винаги ще бъда 
благодарна на учителите  про-
фесионалисти, готови винаги 
да подадат ръка и да превърнат 
учениците в достойни Злата-
ровци.

Преслав Панайотов

Йорданка Трифонова

Валентин Арнаудов

Десислава Георгиева

КУПУВАМ зЕМЕДЕЛсКА зЕМя
в землището на община Шабла.

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


