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“Ако искаш да разбереш думата щастие, приеми я като награда, а не като цел.” 
Антоан Сент Екзюпери

МИСЪЛ НА БРОЯ

На свое извънредно заседа-
ние, проведено на 4-ти септем-
ври, Общински съвет Шабла, 
гласува две решения. 

В докладните си записки 
до Общинския съвет, кметът 
на Общината, Мариян Жечев 
аргументира предложенията 
си със силно влошената  демо-
графската характеристика на 
района - отрицателен естествен 
прираст в резултат на ниска 

раждаемост и висока смърт-
ност, застаряване на население-
то в Общината, преструктури-
ране на населението.

На основание на Наредбата 
за финансирането на инсти-
туциите в системата на преду-
чилищното и училищното об-
разование, Общинският съвет 
утвърди маломерни паралелки 
за учебната 2018/2019 в СУ 
„Асен Златаров“ Шабла, както 

следва:
ІІІ „а“ клас – 15 (петнадесет) 

ученици;
VІІ клас – 17 (седемнадесет) 

ученици;
VІІІ клас – 12 (дванадесет) 

ученици;
-  ХІ клас - 14 четиринадесет) 

ученици.
Според приложения от На-

редбата, минималният брой 
за І до ІV клас е 16 ученици в 
паралелка,  минималният брой 
за V до VІІ клас е 18 ученици в 
паралелка, а за VІІІ до ХІІ клас, 
също е 18 ученици в паралелка. 

Съществуването на пара-
лелките е възможно в съответ-
ствие с чл. 68, ал. 1, т. 2 от На-
редбата за финансирането на 
институциите в системата на 
предучилищното и училищно-
то образование

Общинският съвет утвърди 
и формирането на изнесена-
та група на ДГ „Дора Габе“ в с. 
Крапец    за учебната 2018/ 2019 
година.

Съветниците гласуваха също, 
изнесената група на ДГ „Дора 
Габе“ в с. Дуранкулак  да получи 
статут на „защитена“. Според За-
кона за предучилищното и учи-

лищното образование (ЗПУО), 
„за защитена се определя детска 
градина, която, ако бъде закрита, 
най-малко 8 деца в задължител-
на предучилищна възраст ще 
пътуват на не по-малко от 14 
километра, или 5 деца в задъл-
жителна предучилищна възраст 
ще пътуват на не по-малко от 
20 километра по наличната път-
на мрежа до най-близката друга 
детска градина или училище, 
които организират задължител-
но предучилищно образование.“ 
Също така за защитена може 
да се определи и част от детска 
градина, която се намира в дру-
го населено място, ако отговаря 
на критериите, установени от 
ЗПУО, което важи за изнесената 
група в Дуранкулак.

Общинският съвет възло-
жи на кмета на община Шабла 
да предприеме необходимите 
мерки и действия, свързани с 
включването на детска градина 
„Дора Габе“ в Списъка със за-
щитените детски градини и за-
щитените училища в страната.

Общинските съветници гла-
суваха единодушно решенията, 
с кворум 8 от 11.

Изгрев

ЗАЩИТЕНА ИЗНЕСЕНА ГРУПА НА ДГ „ДОРА ГАБЕ“ В ДУРАНКУЛАК

Шабленските деца се веселят в двора на ДГ „Дора Габе“. (Снимка 
– архив „Изгрев“).

На 5-ти септември, Об-
ластният управител Красимир 
Кирилов свика и проведе за-
седание на Областния коор-
динационен щаб във връзка с 
констатирано огнище на забо-
ляването Африканска чума по 
свинете (АЧС) на територията 
на област Варна. Пред при-
състващите кметове, предста-
вители на ОД МВР, Държавно 
горско стопанство, Гранична 
полиция, ОДЗХГ, ОДБХ и дру-
ги, Кирилов подчерта нуждата 
от сериозно внимание към ви-
сокия риск от зараза в област 
Добрич, като заяви, че огнища 
има констатирани на 30 км от 
границата на областта, както и 
в съседната Варненска област 
и затова е важно да се спазват 
стриктно мерките за биосигур-
ност. Той запозна участниците 
в заседанието с указанията на 
Българска агенция по безопас-
ност на храните и добави, че те 
ще бъдат разпратени на всич-
ки общини. Областният упра-
вител се обърна с молба към 
кметовете на общините в об-
ласт Добрич, мерките да бъдат 
разпространени и в малките 
населени места в общините, и 
с тях да се запознаят, и кмето-
вете, и кметските наместници 
в селата на територията на ця-
лата Област. 

Директорът на ОДБХ До-
брич, д-р Борислав Каменов 
накратко запозна участниците 
в заседанието със случая в с. 
Тутраканци, обл. Варна и до-
бави, че до момента на тери-
торията на област Добрич има 
подавани сигнали(единият е в 
Дуранкулак), вземани са проби 
от животните, но няма положи-
телни резултати.

Директорът на Областна 
дирекция „Земеделие, храни и 
гори“ инж. Десислава Иванова 
докладва, че към  05.09.2018 г., 
общинските администрации и 
общинските служби по земе-

делие са установили на тери-
торията на цялата област общо 
853 стопанства тип „заден 
двор“ с общо 1736 прасета, от-
глеждани в тях. В община Ша-
бла по този начин се отглеждат 
132 свине (толкова са регистри-
раните).

Областният управител 
обърна внимание на кметовете, 
че трябва да имат на терито-
рията на общините си осигу-
рени площадки за загробване 
на животни при възникване на 
зараза, като добави, че е съз-
дадена организация и всички 
институции, имащи отношение 

към обособяването на такива 
терени – Басейновите дирек-
ции „Черно море“ и Плевен, 
РИОСВ Варна, ОДЗХГ и РЗИ, 
са в готовност да окажат съдей-
ствие за обособяването на нуж-
ните площадки.

 „Чисто процедурно ще ни 
отнеме около четири месеца 
обособяването на една пло-
щадка. А и се съмнявам, че 
административно е възможно“ 
– бе скептичен към идеята на 
Щаба, кметът на нашата Об-
щина, Мариян Жечев от ефира 
на областна телевизия. Спо-
ред санитарните изисквания 
за „три километровата зона“, 
това е максималното отстояние 
от всяко огнище на чумата, на 
което трябва да се изгради пло-
щадка за загробване на заразе-
ните животни. Иначе казано, 
при възникване на зараза, за 
всяко село трябва да има такава 
площадка.

Кметът на Генерал Тошево, 
Валентин Димитров, посъве-
тва стопаните да заколят сега 
животните си, защото при 
евентуално възникване на ог-
нище на болестта, свинете ще 
бъдат евтаназирани и който 
не ги е регистрирал, няма да 
получи обезщетение от дър-
жавата. 

Изгрев

ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В ОБЛАСТТА ЗАСЕГА НЯМА

Според Областния щаб, свинете, отглеждани в т.нар. „задни 
дворове“ носят риск от разпростанение на заразата

Общинският съвет утвърди маломерните паралелки в СУ „Асен Златаров“

Община Шабла отново 
ще подкрепи кампанията на 
БТВ Медия Груп „Да изчис-
тим България заедно“, която 
през тази година ще се прове-
де на 15-ти септември – Све-
товния ден на почистването. 
Основен логистичен партньор 
е Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ), чрез 
Предприятието за управле-
ние на дейности за опазване 
на околната среда (ПУДООС), 
което подкрепя усилията на 
всички общински и област-
ни администрации за участие 
в кампанията. И тази година 
дейностите по осигуряване на 

чували, ръкавици, транспорт 
и депониране на отпадъците 
ще бъдат обезпечени със сред-
ства от бюджета на МОСВ. 
Община Шабла ще окаже съ-
действие на всички граждани, 
организации и фирми, които 
желаят да почистят плажовете 
и други любими места за отдих, 
замърсени пространства около 
домове и офиси, зелени площи, 
спортни и детски площадки. 
Можете да заявявате своето 
участие с избрано от Вас мяс-
то за почистване на тел.: 05743/ 
5037, ел. адрес: eco@ob-shabla.
org или на място в Община Ша-
бла. 

ДА ИЗЧИСТИМ 
БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО – 2018

Неделно матине
ОБЩИНА ШАБЛА

кани жителите и гостите на града на  
солов концерт на 

СТЕФАН ГОШЕВ
на роял

Младият български пианист е 
лауреат  на множество национални 
и международни конкурси.Той 
има концертни изпълнения в Стокхолм, Копенхаген, 
Хелзинки, Мюнхен, Виена, Залцбург, Белград. 
На 16-ти септември (неделя) от 11 часа в Зелен 
образователен център Шабла.
Моля, заповядайте!

   

 
 

  
 

ПРОГРАМА
9:00 часа – 
15:00 часа

 Изложба-базар на гълъби, кокошки и други деко-
ративни птици

13:00 часа – 
16:00 часа

Кулинарно шоу на Ути Бъчваров. Ути ще приготви 
свински кебап със зеленчуци.

13:00 часа – 
16:00 часа

„Кметът може И да готви“ – кулинарно шоу с учас-
тието на кмета на община Шабла и кмета на общи-
на Терешин (Р. Полша).  

14:00 часа – 
15:00 часа

Подготовка и подреждане на щандовете.

14:45 часа – 
15:00 часа

Изпълнение на Духов оркестър при НЧ „Зора1894“ 
– гр. Шабла

15:00 часа – 
15:10 часа

Благословение на празника от отец Павел

15:10 часа – 
15:20 часа

„Зеленчуци, който не яде….“ – представят децата 
от ДГ „Дора Габе“ – гр. Шабла

15:30 часа – 
16:30 часа

Преглед и оценка на щандовете от специално 
жури, водено от Ути Бъчваров.
Награждаване на победителите от обявените кон-
курси.

15:20 часа – 
17:30 часа

Изпълнения на фолклорни групи и танцови съста-
ви от област Добрич.

17:30 часа   Концерт на фолклорен оркестър „Канарите“ с ръ-
ководител Атанас Стоев.
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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

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

Телефон: 0884 52 50 80

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПЕКАРНА „ДРАГОМИРА 96“ ШАБЛА

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ПЕКАР. 
Молби и автобиографии се приемат в пекарната.

Тел. за контакт:0899/52-50-52

Земеделските производи-
тели започват да се връщат 
към семената за посев, се-
лектирани в България зая-
ви  проф. Иван Киряков  - за-
веждащ секция   „Селекция на 
зърнено-житните и бобовите 
култури” в Добруджанския 
земеделски институт (ДЗИ).
„Имаше доста стабилен отлив 
към вносните сортове, но земе-
делците започнаха да се връщат 
към нашата селекция. Много 
се търсят сортовете на ДЗИ 
„Енола“, „Косара“ и „Калина“. 
Просто стопаните видяха, че са 
добри”, посочи проф. Киряков.
„Многократно сме   заявявали, 
че нашата селекция е направена 
на територията на България, в 
Добруджа. Нашите сортовете са 
подбрани при нашите метеоро-
логични условия, за разлика от 
чуждите, и са подлагани на екс-
тремни условия през годините.
Например през април т.г. се 
появи кафява ръжда. Наши-
те сортове се оказаха мно-
го по-устойчиви на ръж-
дите и маната, отколкото 

чуждите селекции”, сподели 
професорът. Той съветва зе-
меделците да сеят поне един 
сорт българска селекция, за да 
им се гарантира стабилност.
Агротехническите срокове за 
сеитба на есенниците старти-
рат около 10 септември, в зави-
симост от района. За Добруджа 
оптималните срокове са   25 
септември - до 25 октомври.

Проф. Киряков посъветва 
стопаните да спазват торовите 
норми и да не изтеглят много 
напред сроковете за сеитба. По 
думите му в Добруджа не тряб-
ва да се сее по-рано от 22 – 23 
септември, защото има опас-
ност от развитие на житни мухи 
и листни въшки, които може да 
доведат до появата на вируси.
Тази година ДЗИ предлага  13 
сорта обикновена зимна пше-
ница.  Между тях са високока-
чествените „Мерилин“, „Ла-
зарка“, „Галатея“ и „Пчелина“. 
Институтът предлага 2 сорта 
твърда пшеница, 5 сорта трити-
кале, 2 сорта ечемик.

Дарик Добрич

Въздвижение на Светия 
кръст Господен или по-попу-
лярното Кръстовден е един от 
Дванадесетте велики христи-
янски празника. Празнува се 
на 14 септември. Българската 
православна църква извършва 
поклонение на кръста Госпо-
ден четири пъти в годината – 
на третата неделя от Великия 
пост, наречена Кръстопоклон-
на, на Велики петък, на 1 август 
и на 14 септември.

Според църковното преда-
ние Света Елена – майката на 
император Константин Вели-
ки – е ревностна християнка. 
През 326 година тя се отправя 
към светите места в Палестина, 
за да потърси гроба Господен, 
който два века по-рано е затру-
пан от гонителите на христия-
ните. Усилията й се увенчават 
с успех. Намерени са пещерата 
на гроба, както и трите кръста, 
зарити в земята. Кой от трите е 
Христовият кръст се разбира, 
когато чрез докосване с един от 
тях е възкресен наскоро почи-
нал човек.

Частица от този животво-
рящ кръст Елена изпраща на 
сина си в Константинопол, а 
самият кръст е положен в йеру-
салимския храм „Възкресение 
Христово“. На Велики петък се 
изнасяла на Голгота за покло-
нение.

След време над пещерата 
на гроба Господен построяват 
храм, който съществува и до 
днес. Той е осветен тържест-
вено на 14 септември 335 г. На 
този ден се събират хиляди по-
клонници. За да могат всички да 
видят Светия кръст, епископът 
го повдига или го „въздвижва“ 
над главите на присъстващите. 
От това „въздвижение“ получа-
ва своето име и празникът.

На Кръстовден кръстът се 
изнася в средата на храма, за да 
се поклонят вярващите. Пра-
ви се водосвет и свещениците 
ръсят с кръст по домовете за 

благословение. По традиция се 
поръсват със светена вода къ-
щата и харманът, поднасянето 
на трапеза, на която свещени-
кът полага църковния кръст 
върху нова тъкана покривка. 
Стопаните даряват свещеника с 
варива и зеленчуци и най-вече 
с жито от новата реколта.

Според фолклорните пред-
стави от Кръстовден слънцето 
„тръгва назад“ към зимата и 
денят се „кръстосва“ с нощта 
– изравняват се. Времето за-
студява, водите на морето и 
реките изстиват. Настъпва кра-
ят на летния и началото на ес-
енния селскостопански сезон. 
От Кръстовден или от Симео-
новден (1 септември) може да 
започне сеитбата на зимните 
житни култури. На Кръстовден 
се „осветява“ семето за посев. 
В някои райони на България 
празникът е наречен Гроздо-
берник, защото започва гроз-
доберът, а първото откъснато 
грозде се освещава в църква и 
се раздава за здраве и плодоро-
дие. На този ден жените „кръс-
тосват“ (загърлят) многого-
дишните цветя в градинките си 
– за да не се „пресекат“ китките 
им, защото вече може да се оч-
акват и първите слани. А мъже-
те си пазят кръста (опасват го с 
пояс) поради захлаждането.

По традиция на Кръстовден 
се спазва строг пост, „говеее се 
за кръста“ и не се хапва нищо 
червено, като червен пипер, до-
мати, репички, червени ябълки 
и червено грозде. На трапезата 
има само постни храни. Яде се 
зелник с праз лук, печена тиква, 
грозде. Най-възрастната жена в 
домакинството опича Кръсто-
ва пита (кръсташка) – обреден 
хляб с украса от кръст върху 
него. За празника се раздават 
пресни пити – тази „житна 
жертва“ умилостивява стихии-
те, за да дарят стопанина с бе-
рекет.

По материали от Интернет

КРЪСТОВДЕН

ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ СЕ ЗАВРЪЩАТ КЪМ 
БЪЛГАРСКИТЕ СОРТОВЕ ПШЕНИЦА

ПОКАНА
 ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА 
ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – 
Балчик и във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Управителния 
съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо 
събрание, което да се проведе на 12.09.2018 година от 17.00 часа 
в гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35 в Голямата зала на общинска 
администрация, а при липса на кворум, в същият ден, един час 
по - късно при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на годишният доклад за дейността и финансо-

вият отчет на юридическото лице с нестопанска цел Сдружение 
„МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ за 2017 г.

2. Одобряване на бюджет за 2018 година.
3. Други.
Общото събрание се състои от всички членове на сдруже-

нието или техни представители/законни или изрично упълно-
мощени такива/ и същото на осн. чл. 36, ал. 1 от Устава на Сдру-
жението е законно, ако присъстват делегати, представляващи 
повече от половината  членове. Началото на регистрацията на 
делегатите е в 16.00ч. 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.36 
ал. 2 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе съ-
щия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен 
ред.

Идеята за издигане 
на паметник, посве-
тен на събитията през 
юни 1900та година е на 
„Сдружение с нестопан-
ска цел Шабла – 1900“, 
чийто членове възложи-
ха изработката на про-
ект за паметник.

Паметникът ще бъде 
изграден върху общин-
ски терен в централна 
градска част – зелената 
площ на триъгълника, 
който се оформя меж-
ду ул. „Равно поле“, ул. 
„Петко Българанов“ и снек-бар 
„Зодиак“.

Изграждането на паметника 
налага необходимостта от про-
дължаване на кампанията 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.

Над 10 млн. лева 
доход от получени 
субсидии през 2017 
година не са декла-
рирали 1456  регис-
трирани земеделски 
производители от област Доб-
рич, стана ясно след като НАП 
получи данни от Държавен 
фонд „Земеделие“ за изплате-
ните през миналата година суб-
сидии. В това число има и зна-
чителен брой земеделци, които 
са подали данъчни декларации, 
но в тях са посочили по-малък 
доход от получения. 789 добру-
джанци, регистрирани като зе-
меделски стопани, и 13 фирми 
от областта не са декларирали 
доходите си за изминалата 2017 
година, като общият размер на 
недекларираните доходи над-
хвърля 3 млн. лева. 7 123 620 
лева по-малък доход от полу-
чени субсидии са декларирали 
654 добруджански земеделци. 
Други 225 земеделски стопа-
ни са декларирали получените 
субсидии, но не са декларирали 
друг доход за изминалата годи-
на.

Национална агенция за при-

ходите започва ин-
формационна кам-
пания към всички 
земеделски произ-
водители, които са 
допуснали неточно-

сти в данъчните си документи. 
Според закона те имат право да 
подадат коригираща деклара-
ция за доходите до 1 октомври 
2018 г. Освен с писма по елек-
тронната поща, гражданите ще 
бъдат уведомени и по телефона, 
допълват от приходната аген-
ция. От офиса на приходната 
агенция в Добрич започва из-
пращане на съобщения по по-
щата на земеделските стопани, 
за които НАП не разполага с 
електронен адрес или телефо-
нен номер. Ръководството на 
местния офис ще проведе сре-
щи с кметовете на общини от 
областта, в които са открити 
най-много пропуски. Консул-
тация по въпроса заинтересо-
ваните лица могат да  получат  
на телефона на Информацион-
ния център на НАП 0700 18 700 
и в  офиса на Агенцията в гр. 
Добрич.

НАП Добрич

СТОПАНИТЕ ОТ ДОБРИЧКО 
КРИЯТ ДОХОДИ ОТ НАП

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
и ремонт на покриви със цигли. 

Газопламъчни покриви. 
Тенекеджийски услуги, ремонт на олуци.
Работи качествено и коректно, с гаранция 15 години!

Телефон за връзка:0879/98-40-79

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ – 85 лв. трупчета, 90 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 95 лв.трупчета 
и 100 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ЗИДАМ
 подмазвам и чистя комини, подменям керемиди, 

поставям битумни керемиди. Поставям и 
хидроизолация на покриви. Качествено!

Телефон за контакт: 

0896/49-71-40

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА
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СТЕЛА
Какво постигнахте през 

трите години след училищния 
звънец? 

Стела Добрева - Както пове-
чето хора,  завършили средно-
то си образование, ежедниеви-
ето ми се промени в известна 
степен. Това включва смяна на 
града, на учебното заведение, 
промяна в обкръжаваща ме 
среда и околните, както и в ми-
сленето ми, което стана някак 
по- дългосрочно. През трите 
години след последния учили-
щен звънец се случиха доста 
вълнуващи за мен неща- пъ-
тувах до далечни места, видях 
напълно различни култури 
и невероятно красиви места, 
имах и имам възможност да об-
меням опит с различни нации и 
да погледна от друга гледна точ-
ка, като дори в момента пиша 
това от Англия. Най-важното, 
което извлякох от пътуванията 
ми досега, е това, че видях как 
хората се държат помежду си, 
възпитанието и учтивостта, с 
които се отнасят един към друг, 
позитивизмът е на преден план 
и това малко или много прави 
деня ти по- добър. За съжале-
ние това не са масови черти на 
нашите сънародници, но ми се 
иска да е така - защото една ус-
мивка и един поздрав могат да 
оправят нечий ден! :)

-  Как гледате днес на свое-
то училище, беше ли ви по-

лезно то?
Стела Добрева - Определе-

но бих казала, че училището 
беше и все още ми е полезно,  
защото то изгради една стабил-
на основа за знанията ми, както 
и изигра важна роля във въз-
питанието ми като навлизащ в 
живота човек. Изключително 
съм благодарна на госпожа Ма-
рия Недялова за това, че насър-
чаваше въображебието ми и 
най- важното - успях да затвър-
дя отличния правопис, който е 
като огледало на човека. Благо-
даря и на всички останали учи-
тели от колектива, които пока-
заха желание и положиха труд, 
освен да си научим уроците, но 
и да развием различни качества 
у себе си. И да, аз твърдя, че съм 
попаднала на точното място, 
училище и колектив от учите-
ли, за което винаги ще съм бла-
годарна!

ДЕНИ
Какво постигнахте през 

трите години  след училищния 
звънец?

Деница Георгиева - 15-ти 
май 2015 г., 11:00ч...чува се 
училищен звънец, но не, не, не 
просто звънец, а последният.. 
сякаш беше вчера. Липсва ми 
ароматът на цветя и свежест, 
на еуфория и напиращи сълзи 
от радост и лека тъга, ароматът 
на ранните утрини в класна-
та стая. 15-ти май, една дата, а 
всъщност спомени за цял един 
младежки век. 

Животът след училище беше 
странен, осеян с трудности и 
трънливи пътища, мини- Гол-
гота, криеща се зад всеки ъгъл. 
Научих се да се справям сама, 
както в личен, така и в профе-
сионален план. Университе-
тът беше следващото ниво в 
моето духовно израстване, но 
огромната основа за хубавите 
оценки, похвалите и усмихна-
тите преподаватели, се дължи 
на училището, моето свидно 
училище. 

 Студентски купони, трудни 
изпити, истински приятелства 
и много позитивни емоции, 
държащи плътно за ръка и не-
гативните. И ето го, там беше, 
израстването, извисяването на 
мисълта, на духа. Три години 
минаха, а сякаш беше вчера. 
Животът ни засипва с отговор-
ности, с житейски уроци, дори 
и със сметката за ток. Но така 
правят големите, нали?

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

Деница Георгиева -  Споме-

нът за моето училище винаги 
ми носи едно сладко чувство 
на носталгия, гърдите ми се 
изпълват с въздух, усещам за-
доволство. Моето училище, 
малко по размер, но голямо по 
душа и емоции, ми даде толко-
ва много. Прекараните часове 
във веселие, но неотстъпващи-
те дни в кафенетата, пишейки 
ЛИС  и смятане на интеграли. 
Липсва ми, много!

  Училището не е нещо прос-
то важно, то е с първостепенно 
значение за възпитанието и 
израстването на всеки човек. 
Не само вкъщи се учим да бъ-
дем хора, но и в класната стая. 
Научих много, попих емоции 
и знания, които с лекота раз-
давам като закусвалня топли 
банички. Благодаря на моите 
учители, на усмихнатите ле-
лички, които чистиха след нас, 
на нашия респектиращ г-н Ми-
хайлов, винаги забързан, но 
никога твърде зает за нас. Бла-
годаря Ви, че ме направихте чо-
век, знаещ и можещ, благодаря 
Ви, че ме направихте..мен!

ЕДНА, ДВЕ, ТРИ И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ 
СЛЕД УЧИЛИЩНИЯ ЗВЪНЕЦ

От випуск 2015 на СУ „Асен Златаров“ (набор 1996), да отго-
варят на въпросите, зададени от литературен клуб „Творческо 
писане” към ОДК, останаха Стела Добрева и Деница Георгиева. 
Днес, от страниците на „Изгрев“   ще имате възможност да 
прочетете техните отговори.

От поведението на младите манекени на подиума личи, че са 
гледали много внимателно някои телевизионни предавания

На 31 август 2018г.,читалище 
„Слънце 1871”-с.Крапец , орга-
низира творческо занимание 
за деца „МЛАД МОДЕЛИЕР”, в 
което всеки участник , използ-
вайки само ножица, трябваше 
да преправи демодирали вече 

дрехи в такива, които да отго-
варят на модната тенденция 
лято 2018. Следвайки дадените 
им напътствия, децата израбо-
тиха своите тоалети  и си тръг-
наха с нови премени. 

  Мария Дончева

МЛАД МОДЕЛИЕР В СЕЛО КРАПЕЦ

„Изгрев“ – Господин Тотев, 
къде точно бяха разкопките 
това лято?

Б.Т – Тази година започнах-
ме един нов сектор в южната 
част на крепостта Кария. Това 
е крайната югозападна кула от 
общо две кули. Миналата годи-
на проучихме крайната северо-
западна кула, която е кръгла. А 
тази, която проучихме е право-
ъгълна на римски квадрибур-
гиум.

Това е най-ранната кула от 
4-5 век от н.е, която сме наме-
рили.

„Изгрев“ – Какво инфор-
мация получихте това лято?

Б.Т – Това място е било бре-
гоукрепително съоръжение. 

Намерихме сигурни останки 
от  кула, която е много масивна, 
друг вид градеж с размери 1.70 
м., а другата е 1.10 м.

Тази кула е била свързана с 
потънало пристанище, но през 
следващите години ни пред-
стои да го намерим и докажем 
това твърдение..

„Изгрев“ – Представете 
екипът, с който работихте?

Б.Т – Работихме с много го-
лям екип - археолози, колеги от 
Русенския музей, от Сливен и 
Карлово.

„Изгрев“ – С какво можете 
да се похвалите това лято?

Б.Т – Разкопките бяха две 
седмици, включително събота 
и неделя. Намерихме монети, 
римски лампички, керамика, 

печати от амфори, от остров 
Тасос, Родос, Тераклия, които 
ще бъдат експонирани. Тук се 
е развивала сериозна търговия. 
Това е било елинската колония 
Карол, важна спирка в търго-
вията по нашите земи.

„Изгрев“ – Кога жителите и 
гостите на Шабла ще могат да 
видят намерените от вас арте-
факти?

Б.Т – РИМ Добрич прави 
всяка година изложба за Деня 
на музеите с най-интересните 
намерени експонати през из-
миналото археологическо лято. 
Най-вероятно през месец май 
ще могат да бъдат видяни на-
ходките от лято 2018 година. В 
Зеления център в Шабла има 
много малка експозиционна 
площ, където могат да бъдат 
съхранявани предметите и за-
това се пазят в РИМ Добрич. 

Време е Шабла да има място 
където предметите да могат да 
се съхраняват на сигурно място 
и да бъдат представяни на жи-
телите и гостите на града.

„Изгрев“ – Какви са надеж-
дите ви за лято 2019 година?

Б.Т –Надявам се през 2019 
година Министерството на 
културата отново да отпусне 
средства, защото крепостта 
Кария е много важна. Също 
община Шабла да ни осигури 
както досега логистична под-
крепа.

Разговаря  
Йорданка Радушева

Боян Тотев: 

„ВРЕМЕ Е В ШАБЛА ДА ИМА 
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ“

Приключиха археологически-
те разкопки, лято 2018 година.

За трета поредна година, 
екип воден от Боян Тотев, от 
Регионалния исторически му-
зей (РИМ) Добрич изследва кре-
постта Кария при нос Шабла. 
След приключване на разкопки-
те, потърсихме за разговор гос-
подин Тотев. Ето какво разказа 
той за вас, нашите читатели?

ПОЕТИЧЕН КЪТ

АНТИМОЛИТВА
Може би, ще се смиря накрая.
Може би, ще спра да богохулствам.
Някой ден, когато си признаеш
всичките религиозни блудства.
Беше със брада, едва набола.
Вече бях решила да те чакам.
Помниш ли, когато ти се молех
да не даваш слово на глупака?
Да не даваш красота на тези —
празните и грозните отвътре.
Само че се мъкне със протеза
най-добрият под небето смъртен.
После над телата осолени
майките се тръшнаха да плачат.
Помниш ли, когато те заклевах
да не даваш брадва на палача?
Пука ми за висшата ти воля!
По-добре — на дявола момиче.
 
Ала Окуджава ти се моли.
Явно, по-добрият коленичи.

Камелия Кондова

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
 През месец август нашата колежка  Станка 

Костова навърши 60 години . Дългогодишен  
учител, преподавател по математика, добър 
педагог, а през учителската й практика са ми-
нали успешно стотици деца. Колегите от СУ 
”Асен Златаров” и лично аз я поздравяваме (на 
патерица) с лично творчество и  желаем здра-
ве и щастлив живот на нея и многобройното й 
семейство.

Когато станеш на 60 години               
и за вечеря стигат  
къшей хляб и няколко маслини,
Когато филмовата лента те завръща
в спомена за детството и бащината къща,
Когато се погледнеш в огледалото 
промяна виждаш в образа и в тялото.
Когато и косите побелели
напомнят ти за радост и проблеми.
Когато внуците край теб играят
и ти усмихнат си от щастие,
това е твоето причастие.

Елена Маринова

                     

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 60 годишен юбилей на
Мебеджел Исмет  
Ферадова 
от с. Граничар
Скъпа приятелко,
животът е безкрайно любопитен, 
той е извор и порив към промяната и 
новото, шанс да опознаем непознато и неповторимо.
Всяка човешка съдба е уникална и значима точно поради то-
ва,че е неповторима.
За навършването на твоите 60 години мъдрост, вдъхнове-
ние и любов, ние вдигаме пълни чаши и пием с уважение към 
теб - нашата приятелка, като ти желаем крепко здраве и 
дълъг живот изпълнен с много хубави емоции.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! Невена Огнева, 

читалищен секретар

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА  - 2018

Петък – 21 септември
18.00 часа – Официално от-
криване  в    
Зелен образователен център;                   
изложба „Шесто чувство“,                       
музика и поезия                                         
на Светлин Трендафилов.   

Събота – 22 септември
От 10.00 часа до мръкване  -
„Хвърчаща феерия“;
14.00 часа – Музикално фест 
настроение с Фара бенд;
15.00 часа (гост изпълните-
ли) – Антони Рикев, Радо-
слав Славчев, Николай Данев,     
Елена Кокорска  и БЕЛОСЛА-
ВА.     
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ПРОДАВАМ

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

 Гергина Стоянова

ТЪРСЯ 
ПРОДАВАЧКА ЗА РИБЕН  

МАГАЗИН „ЕЛИС“
Телефон за контакт: 0888/485-144

фОТООКО

За бъдещите звезди на подиума „котешката пътечка“ е пред 
библиотеката. ( Подробности на стр. 3)

Децата шият и кроят на поляната, подготвят тоалетите за 
седмицата на модата „Крапец 2018“

С изложбата „Родена в До-
бруджа”, Регионална библиоте-
ка „Дора Габе“ в Добрич, отбе-
лязва 130 години от рождението 
на видната добруджанка  Дора 
Габе  - поетеса, преводачка и 
общественичка, и  78 години 
от Възвръщането на Южна До-
бруджа към пределите на Бъл-
гария. Изложбата бе открита 
на 10 септември. В нея са вклю-
чени библиотечни документи, 
свързани със съдбата и бор-
бите на добруджанци, подпис-
ването на Крайовския мирен 
договор и приноса на поетесата 
Дора Габе за присъединяването 
на Южна Добруджа към преде-
лите на България. Представени 
са книги, периодични и юби-
лейни издания, сборници и фо-
тографии   от фонда на сектор 
„Краезнание“. Проявата е част 
от инициативите на библиоте-
ката по повод Европейска го-
дина на културното наследство 
2018 „Изкуството да споделяш”. 
Експозицията отразява знаме-
нателните за Добруджа събития 
от 1940 година. Особен интерес  
представляват книгите  „До-
бруджа. Историческите засе-
дания на Народното събрание 
по присъединяването на Южна 
Добруджа към Майката-Оте-
чество - 20 и 21 септемврий 
1940 година”, „Книга за Добру-
джа”(съставител  Борис Маков-
ски, 1940 г.), книгата на Асен 
Кемилев „Преселението на 
северно-добруджанските бъл-
гари през 1940 година”, (1941 
г.), „Златна книга за Златна До-
бруджа” (под редакцията на Хр. 

Цанков-Дерижан, 1940 г.) и др. 
Експонирани са изданията 
„Дора Габе и Добруджа”, „До-
бруджа и Дора Габе”, „Жените 
на Добруджа, свободата и ми-
лосърдието” на Станка Геор-
гиева; „Влогове”, „Добруджа 
възпява себе си …” на Йордан 
Дачев; „Личности и събития” 
на Атанас Пеев и др., които от-
разяват участието и приноса на 
Дора Габе за Освобождението 
на Южна Добруджа. Предста-
вена е една от речите на по-
етесата „Стига жестокости”, 
поместена в бр. 104 на вестник 
„Добруджа” от 23 февр. 1930 г. 
В изложбата място са намерили 
и произведения на Дора Габе, 
свързани с Добруджа - „Мал-
кият добруджанец, „Земен път”, 
(1928 г.), „Някога” (1938 г.) и др. 
Показани са фотографии 
от фонда на библиотеката, 
свързани с посрещането на 
освободителните войски в 
Добрич, 25 септември 1940 
г. - с поетесите Дора Габе и 
Елисавета Багряна във воен-
ни униформи,   факсимиле на 
Крайовския договор, Златната 
писалка, с която са очертани 
границите на Добруджа и др.   
Посетителите ще могат да раз-
гледат и пътуващата фотодоку-
ментална изложба, разкриваща 
житейския и творчески път на 
видната добруджанка.

Изложбите са подредени във 
фоайето на Регионална библио-
тека „Дора Габе” и могат да бъ-
дат разгледани  до 28 септември 
2018 г.

Дарик Добрич

ОТКРИХА ИЗЛОЖБАТА ЗА ДОРА 
ГАБЕ „РОДЕНА В ДОБРУДЖА“

„Изгрев“ – Лина, в марато-
на, било то и на половината 
от класическата дистанция 
(42,195 км.) хората се радват 
на самото завършване, като 
на победа. Ти надбяга много 
мъже, какво е чувството?

Лина Христова - Както след 
всеки маратон, в който съм 
участвла  чувството е страхотно 
- силно сърцебиене, леко напра-
жение в мускулите на краката и 
радост, че съм успяла. Да бягам 
след мъже не е моят спорт, за 
това може би са останали зад 
мен (ха-ха-ха). Шегувам се, не 
се конкурирам с никого и не 
изпитвам спортна злоба. Бър-
зината не е силната ми страна, 
а по-скоро издражливостта. За 
това препочитам да се пускам в 
по-дълги дистанции.

“Изгрев“ – Обикновено 
изтощителните маратонски 
бягания са свързани с някак-
ви каузи. Ти в името на какво 
си бягала и къде? И ако имаш 
някаква лична кауза би ли я 
споделила с нашите читатели?

Лина Христова - Изтощи-
телните маратонски бягания 
ми носят удоволствие. Вина-
ги се опитвам да подобрявам 
личните си резултати и нико-
га досега не съм се отказвала. 
Участвала съм в много събот-

ни 5-километрови бягания във 
Варна и София, който поняко-
га са обвързани с дарения или 
призив към спорт и здраво-
словен начин на живот. Моята 
лична кауза също е да привле-
ка вниманието на хората и да 
ги подкания да спортуват. За 
сега мисията е успешна с моята 
по-малка сестра Вероника, коя-
то върви (или по-скоро бяга) 
по стъпките ми. 

“Изгрев“ – От рубриката 
ни „Една, две, три и повече 
години след училищния звъ-
нец“, нашите читатели разбра-
ха, че през миналото лято по 
студентска линия си посетила 
САЩ. Градовете, в които си 
била са Чикаго, Бостън, Ню 
Йорк – три от петте града, в 
които се провеждат най-ма-
совите маратони в света (дру-
гите два са Токио и Лондон), 
чиста случайност ли е това 
според теб или намигване от-
страна на съдбата. 

Лина Христова - Мисля, че 
няма случайни неща.  Изглежда 
моята съдба си знае работата и 
тичам по правилния път.

“Изгрев“ – Как гледаш на 
възможността някой ден да 
участваш в тези мегамарато-
ни? Лично аз виждам чаров-
ната ти усмивка да украсява 

банери там… 
Лина Христова - Силно се 

надявам някой ден да участвам 
в по-мащабно спортно съби-
тие. Колкото повече спортисти 
има около мен, толкова по-мо-
тивирана се чувствам. Самата 
атмосфера е различна, когато 
около теб има хора със същата 
страст.

„Изгрев“ – Бягането е 
най-масовият спорт, защото 
не изисква специален техни-
чески съпорт, а и възрастови 
граници на практика няма. 
Какви съвети би дала на на-
шите читатели, които смятат 
да започнат да бягат редовно?

Лина Христова - Ползите от 
бягането са безбройно много. 
На мен ми помага да се спра-
вям със стреса и да поддър-
жам форма. Не го правя, само 
защото е полезно, а защото ми 
харесва. Бягането не ме изма-
ря, напротив дава ми енергия.  

Дори след тежък ден на рабо-
та и в университета намирам 
сили да изляза да тичам, защо-
то знам, че това ще ме ободри. 
Започнах с къси дистаниции, 
които с времето ми станаха 
скучни и усещах, че мога още и 
така постепено си вдигах летва-
та. За сега най-дългото ми про-
бягано разтояние, с контузия и 
много сълзи, е 42км. (Маратон 
Варна 2017 г.)  Повярвайте ми, 
първият километър винаги е 
най-труден. Правете го за здра-
ве, тонус, добро психическо и 
физическо състояние, няма да 
съжалявате!

„Изгрев“ Много ти благо-
даря за разговора, искрено ти 
пожелавам да пробягаш раз-
стоянието до там, накъдето си 
тръгнала. С усмивка на лице-
то, разбира се!

Лина Христова – Благодаря 
за пожеланието.

Разговаря Йордан Енев

В последния си брой ви информирахме за резултатите от 
провелия се на 2-ри септември, за трети път, трансграничен 
маратон Via Pontica. Шабленците Андон Донев (33) и сестрите 
Лина (22) и Вероника( 12) Христови взеха участие в пробягване-
то на различни дистанции от това издание на състезанието. 
На 13 км., Андон завърши 7-ми от 36 участници. При децата, 
които бягаха 2 км., Рони се нареди 7-ма от момичетата от 37 
участници.  Ще спрем своето внимание на сестра й Лина пора-
ди няколко факта. Лина Христова бяга на полумаратона, на 
21 км. – най-дългата, пробягана от шабленец  дистанция на 
надбягването. Това бе и най-масовата дисциплина в маратона 
– 102-ма души я завършиха! Лина се нареди 10-та от дамите, 
като остави доста мъже зад себе си. Познаваме Лина Христова  
като лъчезарен и отзивчив човек. И сега тя бе любезна да отго-
вори на няколко въпроса на „Изгрев“:

„Изгрев“ – Радо, от Велико 
Търново в Шабла, как стана 
така?

Радослав Дермански – При-
родата ви е прекрасна, море, 
чудесни плажове! Аз съм довел 
тук три деца, които тренирам 
във Велико Търново. Съчетава-
ме тренировките с почивката, 
което е идеалното  за тениси-
сти, на възрастта на моите със-
тезатели. По настойчивата мол-
ба на организатора на вашата 
тенис-лига, Живко Янев и със 
съдействието на съгражданина 
ми Борислав Петров, (Борето 
също е любител-тенисист и от 
години прекарва лятото със се-
мейството си на Фара Шабла) 

аз с удоволствие се съгласих да 
тренирам малките и по-големи 
шабленски любители на нашия 
спорт.

„Изгрев“ – Лесно ли се тре-
нират деца?

Р. Д. – Няма лесна педагоги-
ческа работа, във всяко начина-
ние, не само в тренировките по 
тенис, началото е най-трудно. 
Много ни помага програмата 
на Министерството на Спор-
та, „Тенисът – спорт за всички. 
По нея, 30 деца от клуб имат 
възможността да тренират без-
платно. Това е огромен бонус за 
всички – треньори, родители, 
самите деца.

„Изгрев“ – За това кратко-

то време, какви са впечатле-
нията ти от шабленските деца, 
които тренира?

Р. Д. – .След една седмица 
тренировки, за наченки на так-
тически и технически умения 
у децата е трудно да се говори, 
но важното е, че желанието е 
огромно. А в началото, това е 
основното, за да тръгне посте-
пенно тренировъчният процес 
в правилната посока. В нашия 
клуб работя с 15 до 20 деца и 
съм се убедил в това.

„Изгрев“ – Как ти се стори 
корта?

Р. Д. – Във Велико Търново 
тренираме на същата настил-
ка, вашата има нужда от мал-
ко кварцов пясък за по-добро 
сцепление на тенис-обувките, 
както и за по-хубав контакт на 
топката с корта. И от поддръж-
ка, разбира се.

Сигурно е ясно, че в тениса, 
на един корт не могат нито да се 
водят пълноценни тренировки 

на група, нито да се обучат ка-
чествени състезатели. Тенисът 
се води за елитарен спорт, но на 
един корт можеш да тренираш 
пълноценно 2-ма, 3-ма души. 
Чак толкова елитарни не сме, 
в края на краищата целта ни е 
колкото се може повече деца да 
имат възможността да се докос-
нат до нашия спорт!  А за това 
трябва база с повече кортове.  

„Изгрев“ – Да те очакваме 
ли пак в Шабла?

Р. Д – Може да се повторя, но 
природата тук е чудесна, хора-
та също. С удоволствие бих се 
завърнал в Шабла догодина, за 
направя отново отворени уро-
ци. Вече имам понятие на какво 
ниво са вашите деца, ще се рад-
вам, разбира се да има подгот-
вена група.

„Изгрев“ – Благодаря ти за 
отделеното време.

Р. Д. – И аз ти благодаря за 
вниманието.

Йордан Енев

Радослав Дермански: „В НАЧАЛОТО ОСНОВНОТО Е ЖЕЛАНИЕТО“
Радослав Дермански е от Велико Търново, от деветгодишен 

играе тенис на корт. От двадесет години тренира любители и 
деца. Преди петнадесет години участва в създаването на те-
нис-клуб „Престиж“ в родния си град. В края на август, за около 
седмица, той тренира шабленски деца и възрастни любители 
на тениса, на корта до Спортната зала в града ни. „Изгрев“ се 
обърна с няколко въпроса към Радослав:

Лина Христова: "ПЪРВИЯТ КИЛОМЕТЪР 
ВИНАГИ Е НАЙ-ТРУДЕН"


