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„Да пораснеш е нещо много трудно. Далеч по-лесно е да го пропуснеш и да прескачаш от едно детство в друго“.
 Франсис Скот Фицджералд

МИСЪЛ НА БРОЯ

На 7 септември 1940 г., за-
вършват  преговорите между 
България и Румъния, които 
уреждат връщането на Южна 
Добруджа на България. Подпи-
сани са един договор, няколко 
спогодби и приложения към 
договора, които уреждат дъл-
гия българо-румънски спор. 
Крайовският договор устано-
вява границата между Бълга-
рия и Румъния в Добруджа. Той 
санкционира принципа на за-
дължителното репатриране на 
равен брой българи и румънци 
и урежда финансовите въпроси. 
Най-важното приложение към 
договора е протоколът за оп-
ределяне на границата. Според 
него “новата граница ще тръгва 
от Дунава непосредствено под 
Силистра, за да стигне до Черно 
море на 8 км южно от Мангалия.”. 
Второто приложение опре-
деля начина на опразване на 
Южна Добруджа и завзема-
нето й от български войски. 
Това трябвало да стане на 
четири етапа между 20 сеп-

тември и 1 октомври 1940 г. 
В резултат на този договор с ма-
нифест от 21 септември 1940 г. 
цар Борис нарежда на армията да 
вземе възвърнатата на България 
южнодобруджанска територия.

Във фонда на Военноморски 
музей – Варна се съхранява те-
леграма (любезно предоставена 
ни за публикуване от директора 
му, д-р Марияна Кръстева) носе-
ща дата 28 септември 1940 г. От 
текста на телеграмата става ясно 
кога българската армия заема те-
риторията най-близка до грани-
цата с Румъния.

Капитан II-ри ранг Цицелков, 
подал телеграмата донася на ви-
сшестоящото командване:

„Донасям, че днес 28.09. в 
11 часа моряшката погранична 
рота зае селото (Шабла) и поста 
Шабла, всичко спокойно населе-
нието ликува.“

Ликува Шабла, ликува Добру-
джа, ликува България.

След 21 години Добруджа 
отново е в територията на Бъл-
гария. 

ОТ 78 ГОДИНИ ШАБЛА ОТНОВО 
Е В ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ! 

Асфалтирането на улица „Добруджа“.

През изминалата седмица 
приключи асфалтирането на 
някои от най-важните за дви-
жението в Шабла отсечки от 
улици в града ни. Асфалтирани 
бяха: ул. „Добруджа“ - от нача-
лото на улицата до кръстови-
щето с ул. „Възраждане“ и ул. 
„Кубрат“; ул. „2-ри юни“ - от 
пресечката с ул. „Струма“ до 

пресечката с ул. „Поморие“; ул. 
„Изгрев“ – от пресечката с ул. 
„Комсомолска“ до пресечката с 
ул. „Кубрат“. Извършени бяха и 
„зачиствания“ към всички пре-
сечени улици и междублокови 
пространства. Част от поръч-
ката беше и изпълненото чакъ-
лиране на ул. „2-ра“ в с. Езерец. 

Продължава на стр.2

АСФАЛТИРАХМЕ ОСНОВНИ УЛИЧНИ 
АРТЕРИИ В ШАБЛА ЗА 500 ХИЛ. ЛВ.
Догодина ще бъдат ремонтирани и други  
улици в града, този път с 1,5 милиона

Очакваното от шабленци 
представяне на книгата „Те за-
гинаха за Добруджа“ се състоя 
на 10-ти септември във фоайето 
на НЧ „Зора 1894“ в Шабла. Ор-
ганизаторите на срещата-раз-
говор с авторите на книгата, 
историците Петър Бойчев и 
Радослав Симеонов, предвид-
ливо бяха определили фоайето 
за място на събитието, защото 
картинната сбирка в съседство 
нямаше да побере всички ша-
бленски граждани, които жела-
еха да присъстват.   

В началото, авторите бяха 
представени на аудиторията 
от ст. експ. КИН в Общинска 
администрация Шабла, Илиян 
Христакиев.

Радослав Симеонов и Петър 
Бойчев са от музеите съответно 
в Добрич и Тутракан, двата гра-
да, в чиито гробищни паркове 
лежат костите на най-много ге-
рои в битките за Добруджа през 
Първата световна война. Къде 
са погребани хилядите други 
български войници и офицери, 
които са пролели кръвта си за 
освобождението на нашия край 
в сраженията за обединението 
на България? Кои са имената 
на героите и къде е последният 
им пристан? На тези въпроси, 
които вълнуват потомците днес, 
са отговорили Симеонов и Бой-
чев в „Те загинаха за Добруджа“. 
След повече от десетгодишен 
труд с архиви и пет експедиции 

по бойните полета отпреди век, 
двамата патриоти  са системати-
зирани близо 16 хиляди имена 
на български войници и офице-
ри, загинали за освобождението 
на Добруджа по време на Пър-
вата световна война в това уни-
кално за българската историог-
рафия изследване. Освен данни 
за жертвите на Добруджанския 
и Серетския фронт, изданието 

съдържа множество архивни 
документи, скици, снимки, как-
то и богат справочен апарат.

Фотоалбумът „Добруджа във 
войните за национално обеди-
нение” е едно своеобразно до-
пълнение към книгата. Албумът 
съдържа над 200 оригинални 
снимки, фотографии и пощен-
ски картички. Те показват съби-
тията от хода на войната между 

1 септември 1916 год. и 5 януа-
ри 1917 год. (когато последните 
руски и румънски военни части 
са прогонени от Добруджа). Ос-
вен това тук са включени и уни-
кални фотоси, илюстриращи 
присъствието на българските 
войски в Северна Добруджа.

Петър Бойчев разказа на хо-
рата в залата за „реконквистата“ 
на Тутракан, за разбиването на 

40 хилядния румънски гарни-
зон разположен в стратегиче-
ския град. За паническия масов 
опит  за бягство на победените 
окупатори през Дунав. Също, 
той припомни, че реката е по-
синяла от униформите на изда-
вените неприятелски войници. 
Публиката разбра и, че тези 
плувни опити  на румънците 
през септември, 1916-та година 

са станали повод в българския 
фолклор да се появи поговорка-
та „Власите се давят накрая на 
Дунава“.

Паметните победи на бъл-
гарската кавалерия, водена от 
Ген. Иван Колев над руско-ру-
мънските войски край Кочмар 
и Карапелит, след това и ос-
таналата в световната военна 
история битка при Добрич на 
7-ми септември,1916-та, бяха 
припомнени на шабленци от 
Радослав Симеонов. Историкът 
също каза, че Кочмар и Карапе-
лит единствени от добруджан-
ските села и досега запазват 
старите си имена, защото са 
символ на българската победа. 
Поради същата причина, но с 
обратен знак,  „втората Шипка“ 
– Добрич, символът на руското 
военно поражение в България, 
е преименуван през 1949-та го-
дина, от просъветската тогава 
власт на Толбухин. Може би 
това е направено в опит да бъде 
заличена историческата памет, 
както и думите на родения в 
Бесарабия, иначе русофил, ген. 
Колев пред неговата конница: 
„Кавалеристи, Бог ми е сви-
детел, че съм признателен на 
Русия, задето ни освободи. Но 
какво търсят сега казаците в 
нашата Добруджа? Ще ги бием 
и прогоним както всеки враг, 
който пречи за обединението 
на България.“

Следва на стр.2

КНИГАТА „ТЕ ЗАГИНАХА ЗА ДОБРУДЖА“ - И В ШАБЛА
 Представен бе и фотоалбум „Добруджа във войните за национално обединение”

Петър Бойчев, Илиян Христакиев и Радослав Симеонов (от ляво 
надясно) на представянето на книгата и фотоалбума

На 21-ви септември,   На-
родното събрание единодушно 
реши Добрич и Тутракан да бъ-
дат обявени за “Град на Българ-
ската бойна слава”. Решението 
бе взето със 130 гласа „За”, 0 
гласа  „Против” и 0 гласа  „Въз-
държал се”.

В пленарна зала мотивите 
бяха представени от народния 
представител от ПГ на ГЕРБ 
вицеадмирал Пламен Ману-
шев. Той е един от вносите-
лите на проекта за решение, 
заедно с Цвета Караянчева, 
Константин Попов, Христо Га-
джев, Алтимир Адамов, Алек-
сандър Сабанов, Даниела Ди-
митрова.

Инициативата за обявява-
не на двата града за „Град на 
Българската бойна слава“ е по-
дета с решения на Общинския 
съвет на град Добрич от 26-и 
юни т. г. и от 21-ви септември, 
2017 г. на Общинския съвет в 

Тутракан.
Обявяването на двата до-

бруджански града за градове 
герои, е символ на въжделе-
нията на много родолюбиви 
добруджанци, които през го-

дините активно работиха, за 
да могат да бъдат възстанове-
ни събития, които по една или 
друга причина не намираха 
място в дневния ред на обще-
ството (бел. ред. - за плода на 

дългогодишния труд на двама 
такива добруджанци – четете 
на стр. 2-ра). Тези исторически 
събития и героите, отдали жи-
вота си, за да бъдем свободни, 
ще намерят достойно място в 
историческата ни памет. При 
Тутракан от 3-ти до 6-ти сеп-
тември 1916-та година нами-
рат смъртта си над 8000 воини, 
от които 1800 български. В 
боевете за Добрич от 5-ти до 
7-ми септември, загиват над 
3000 воини от шест национал-
ни армии (българска, герман-
ска, румънска, руска, сръбска 
и турска) и повече от десет на-
ционалности.

 Славните войници на ген. 
Иван Колев, ген. Пантелей Ки-
селов, ген. Стефан Тошев, ген. 
Тодор Кантарджиев получиха 
част от признанието, което за-
служават.  .

Вечна слава на героите!
Изгрев

За празника

ДЕН ПРЕДИ ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА, ПАРЛАМЕНТЪТ ОБЯВИ
ДОБРИЧ И ТУТРАКАН  ЗА ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА БОЙНА СЛАВА

Паметникът на генерал Колев в Добрич, открит преди две го-
дини, по повод 100-годишнината от Добричката епопея.

Факсимиле на телеграмата, която кап. II-ри ранг Цицелков из-
праща до командването, на 28-ми септември, 1940-та година
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 октомври 2018 година 

се навършват
8 ГОДИНИ 

от смъртта на 

ЕНЧО ВЪЛЕВ КОЛЕВ
починал на 54 години

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

Никога забрава няма!
Поклон пред светлата ти памет.

От семейството

На 25 септември, 
2018 година 

се навършват 
7 ГОДИНИ

от смъртта на

АТАНАС ИВАНОВ 
АТАНАСОВ

починал на 63 години

На 22 септември, 
2018 година 

се навършиха
5 ГОДИНИ

от смъртта на

ТОДОРКА ХРИСТОВА 
ХАДЖИИВАНОВА

починала на 86 години

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

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

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

ПРЕГЛЕДИ
ПРИ 

Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

26 септември (сряда),
13:30 часа - Шабла

ТЪЖЕН ПОМЕН

Времето е безсилно да заличи болката и тъгата ни!
С обич се прекланяме пред светлата ви памет!

От вечно скърбящите: Иван, Лиляна, Данаил и Томи

Продължава от стр.1.
Симеонов и Бойчев она-

гледиха пред публиката отно-
шението на румънците към 
гробовете на българските вой-
ници и офицери, загинали на 
територията на днешна Румъ-
ния. Те показаха в залата, чрез 
мултимедия, снимки отпреди 
век и сегашни фотографии на 
същите места. От видяното 
се разбра, че някъде, където е 
имало български гробове с па-
метници, сега паметните плочи 
или са унищожени, или са пра-
вени опити за заличаването им.

 „За съжаление не можем да 
се похвалим с уважителни съ-
седи“, сподели Петър Бойчев и 
това бяха най-меките думи, с 
които можеше да се опише на 
места вандалското отношение 
към паметта на хора, загинали 
във война, без значение кога и 
срещу кого са воювали.

След като авторите на „Те 
загинаха за Добруджа“ пред-
ставиха книгата и фотоалбу-
ма „Добруджа във войните за 
национално обединение”, те 
дадоха думата на шабленци 
за въпроси. Тогава срещата се 
превърна в дискусия между ис-
ториците и хората в залата – и 
едните и другите потомци на 
някои от загиналите във Вой-
ната герои.

От името на присъстващите, 
кметът на община Шабла, Ма-

риян Жечев, благодари на Ра-
дослав Симеонов и Петър Бой-
чев за интересната беседа и им 
пожела за в бъдеще повече сили 
и средства в патриотичната им, 
будителска дейност.

Един от инициаторите на 
срещата-разговор - Даниела 
Димитрова, депутат от ГЕРБ, 
също беше в залата. От някол-
ко години тя, заедно с колега-
та си, също депутат от Добрич 
- Пламен Манушев,  дарява 
книги на читалищната библи-
отека (сборниците с изследва-
ния „Първата Световна война 
и събитията на добруджанския 
фронт“, „Тутраканската епопея 
и войната на северния фронт“ 
и „Сага за Балканската война“ 
са само някои от дарените от 
двамата на библиотеката, 15 
луксозни издания). Миналата 
година, по повод на 123 годиш-
нината от основаването на ша-
бленското читалище, г-жа Ди-
митрова участва и в даряването 
на лаптоп на културната инсти-
туция. Петър Бойчев спомена и 
за помощта й при възстановя-
ването на някои от българските 
военни паметници в Румъния.

На раздяла с шабленци, Ра-
дослав Симеонов изказа своята 
увереност, че „Малко по-па-
триоти ще си тръгнете.“ Крае-
ведът-родолюбец може да бъде 
сигурен в това!

Йордан Енев

ДНЕВЕН РЕД
НА ЗАСЕДАНИЕ   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШАБЛА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  

НА    26.09.2018 Г.  (СРЯДА) ОТ 13.30  ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка относно  издаване на запис на заповед от община Ша-

бла в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща аван-
совото плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-82/18.07.2018 
г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Споразумение № 
МДР-ИП-01-83/18.07.2018 г. по проект „Изпълнение на Стратегия за Водено 
от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, 
по програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

2. Докладна записка относно  актуализация на бюджета на община Шабла 
за 2018 г.;

3. Докладна записка относно приемане на проектобюджет за 2019 г. и ак-
туализирана бюджетна прогноза за местни дейности в община Шабла 2020 
г. и 2021 г.;

4. Докладна записка относно  поемане на краткосрочен общински дълг от 
финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

Комисия по управление на общинската собственост, икономическа и ин-
вестиционна политика и земеделие

5. Докладна записка  относно  продажба на имот - частна общинска собстве-
ност с. Тюленово;

6. Докладна записка  относно  продажба на имот - частна общинска собстве-
ност гр. Шабла;

7. Докладна записка  относно прекратяване на съсобственост, чрез продаж-
ба частта на общината;

8. Докладна записка  относно отдаване под наем на земеделска земя за 2 
години.

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, законност, об-
ществен ред и екология

9. Докладна записка  относно  предложение за смяна на досегашен член 
в борда на директорите на „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД, ЕИК 200830717  от 
квотата на община Шабла;

10. Докладна записка  относно  отчети за изпълнение на общинските про-
грами по Закона за енергията и възобновяемите източници /ЗЕВИ/ и Закона 
за енергийна ефективност / ЗЕЕ /;

11. Докладна записка  относно  утвърждаване  проект на Споразумение  за 
съвместна дейност между община Шабла и СНЦ „Шабла-1900“ във връзка 
с реализация на проекта за изграждане на паметник в гр.Шабла в памет на 
участниците и загиналите в бунта против закона за натуралния десятък от 1 
юни 1900 г.;

12. Докладна записка  относно  уведомление от акционера „РОСТ ИН-
ВЕСТ“ ООД, ЕИК 148051379, притежаващ акции в „Шабла Марина“ АД, ЕИК 
200831032;

13. Докладна записка  относно  отчет за изпълнение решения на Общински 
съвет – Шабла за първото шестмесечие на 2018 година;

14. Утвърждаване на платен годишен отпуск на председателя на Общински 
съвет – Шабла.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална поли-
тика и вероизповедание

15.Информации за дейността на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла и ОУ „Св. 
Климент Охридски“ с.Дуранкулак през учебната 2017/2018 година.

 16.Други.

ЗА УЧЕНИЦИ
Важно!
Научи се да се пазиш сам на 

пътя. Ако отиваш ПЕША на учи-
лище. Провери заедно с родите-
лите си кой е най-безопасният и 
кратък маршрут до училище.

Припомни си правилата за 
пешеходци.

Винаги:
* пресичай на зелено;
* се движи по тротоара и из-

ползвай подлезите и надлезите 
за пешеходци;

* върви по банкета, отляво, 
срещу автомобилното движение.

Използвай светлоотразител-
на жилетка или елементи, закре-
пени за облеклото или раницата.

Дори да закъсняваш за учи-
лище, не нарушавай правилата 
за движение на пътя, за да не ста-
неш жертва на катастрофа.

На натоварено кръстовището 
пресечи с основната група пеше-
ходци или с друг по-възрастен 
човек.

Обсъди с родителите си кои са 
хората, към които може и трябва 
да се обърнеш за помощ, ако на-
стъпи пътен инцидент. Запамети 
номерата им в телефона си.

Ако се придвижваш до учи-
лище с велосипед

Преди началото на учебната 
година заедно с родителите си 
провери изправността на коле-

лото.
Припомнете си заедно 

най-безопасния маршрут до 
училище.

Преговорете заедно основни-
те правила за движение на вело-
сипедистите.

Не забравяй, че:
* велосипедът е пътно превоз-

но средство, а
* велосипедистът е водач и за 

него също важат правилата за 
движение;

* до 12-годишна възраст ве-
лосипедистите трябва да се дви-
жат по тротоара, а на платното 
за движение може да управляват 
колело само с придружител, на-
вършил 16 години;

* навършилият 12 години ве-
лосипедист трябва да кара коле-
лото си възможно най-вдясно на 
платното за движение;

* велосипедистът трябва да 
укаже с ръка накъде ще завие 
или ако иска да спре, но задъл-
жително трябва да се убеди, че 
не го застрашава друго превозно 
средство.

Винаги носи светлоотрази-
телна жилетка и други светлоот-
разителни елементи, закрепени 
за дрехите, ученическата раница 
или на подходящи места на коле-
лото.

Продължава в следващия 
брой.

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ 
НА ПЪТЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

КНИГАТА „ТЕ ЗАГИНАХА ЗА 
ДОБРУДЖА“ - И В ШАБЛА
Представен бе и фотоалбум „Добруджа 
във войните за национално обединение”

Следва от стр.1.
На ул. „Комсомолска“, към 

СУ „Асен Златаров“ бе напра-
вена и повдигната пешеходна 
пътека. 

Самата поръчка е на стой-
ност над 550 000 лв. с ДДС и 
независимия строителен над-
зор. От тях 500 000 лв. са целево 
финансиране от Централния 
бюджет (с ПМС от декември 
2017-та година), а 51 240 лв. – от 
бюджета на община Шабла. Из-
пълнител на поръчката е „Път-
но строителство“ АД – Добрич.

Избраните участъци за ре-
монт, с оглед на усвоените и 
налични  финансови средства, 
бяха избрани както заради ло-
шото състояние на настилката 
на изброените улици, така и за 
облекчаване на интензивния 
трафик (най-вече на тежкото-
варни автомобили) по улиците 
„Равно поле“ и „Нефтяник“.

От кмета на община Шабла 
Мариян Жечев, научихме, че в 
процес на одобряване е и про-
ект по Програмата за развитие 
на селските райони на стойност 
около 1,5 млн. лева. По него ще 
бъдат основно рехабилитирани 
улиците „Комсомолска“, „Ма-
рица“, „Нов живот“, „Беласица“ 
и „Заводска“ до кръстовището 
със „Струма“. Предвид тежките 
административни процедури 
по Програмата, се очаква ре-
монтът да започне след около 
година.

Както видяхме на първия 
учебен ден, спортната площад-
ка в двора на СУ „Асен Злата-
ров“ е асфалтирана. За извър-
шените и предстоящи ремонти 
в шабленското училище и в ОУ 
„Климент Охридски“ в Дуран-
кулак, четете в следващия  брой 
на „Изгрев“.

Йордан Енев

АСФАЛТИРАХМЕ ОСНОВНИ УЛИЧНИ 
АРТЕРИИ В ШАБЛА ЗА 500 ХИЛ.ЛВ.
Догодина ще бъдат ремонтирани и други 
улици в града, този път с 1,5 милиона

Продавам чесън
Телефон: 0876 786 152, Панчо Паскалев

ТЪРСЯ 
ДА ЗАКУПЯ КЪЩА 

в прилично състояние, 
до 30 хил.лв. в центъра на града 

или в близост до него.
Телефон: 0889 103 827
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Честит 60-годишен юбилей

 на Ердинч Джевджедов  
Алишев
 от с.Граничар

От сърце му желаем крепко здраве, дълъг
живот и много щастливи мигове.

Да се радва на деца и внуци.

От читалищното настоятелство

Самодейците от детски танцов състав „Бърборино“ бяха на 
фестивал в Балчик. Подробности очаквайте в следващия ни 
брой.

В рамките на Седмицата на пожарната безопастност, пожар-
никарите от местната служба ПБЗН гостуваха на малчугани-
те от ДГ „Дора Габе“ - Шабла. По-смелите хванаха пожарникар-
ския шланг и с това дадоха заявките си, когато пораснат да 
си изберат именно тази професия. За Петко Франгов на (сним-
ката с шланга в ръце), още не знаем какъв ще стане, когато 
порасне, но на занятието показа, че смелата и самоотвержена 
работа на пожарникаря му се отдава.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

КАК ИСКАМ ДА ТИ ПОДАРЯ ХВЪРЧИЛО!
Ти помниш ли – когато бе дете,
светът ухаеше на обич и канела.
И искаше по-бързо да растеш,
а мислите ти бяха чисто бели.
И възрастният беше великан,
а детската градина бе досадна.
Дали си спомняш онзи пеликан,
в съня ти който хищно те нападна?
Висок ти беше всеки парапет,
широки – всичките пространства.
Мечтите ти летяха все пред теб,
чаровни в своето непостоянство.
А днес се крият свити насред страх –
пробити хвърчила, неоцветени.
Намирам те там някъде под тях –
броиш минутите. И няма време...
Цигарен дим се стича върху тях,
пътеката за някъде изтрива.
И ти си друг, а аз не те познах...
Как искам да ти подаря хвърчило!

Елена Биларева

В първия за 2018/2019-та 
година учебен ден, в двора на 
СУ „Асен Златаров“, се срещ-
нах с авторките на рубриката 
„Една, две, три и повече годи-
ни след училищния звънец“, 
която вървя на страниците 
на „Изгрев“ в продължение 
на повече от месец. Зад „Клуб 
„Творческо писане“към ОДК“ 
стоят четири лъчезарни млади 
творци – десетокласничките от 
шабленското училище Зорница 
Трифонова, Ивет Красимирова 
и Саня Цонкова, както и Дария 
Казанлийска от девети клас. 
От разговора с тях стана ясно, 
че някои от 14-те интервюта, 
публикувани в нашия вестник 
са взети чрез Фейсбук, някои 
на живо. Идеята за своеобраз-
ната анкета е била на препо-
давателката им и ръководител 
на литературния клуб, Мария 

Недялова. Момичетата с радост 
и усърдие са заели с осъщест-
вяването на първоначалния 
замисъл. А какво е поникнало 
от малкото посято зрънце, раз-
браха читателите на „Изгрев“ в 
течение на пет броя. 

Две от момичетата са рабо-
тили през цялото лято – Саня 
като сервитьорка и Зорница в 
бизнеса на семейството си, и 
пак са имали време за креатив-
ното си, творческо хоби. „Така 
си разнообразихме лятото“ – 
думите на Саня изказват удо-
волствието, с което момичетата 
са се занимавали с анкетата. 

Клуб „Творческо писане“ 
към ОДК обещаха, че ще про-
дължат със своите изяви. Дали 
вид продължение, дали нещо 
ново, с което да ни изненадат? 
Въпрос на време е да разберем!

Йордан Енев

СЛЕД ПЪРВИЯ УЧИЛИЩЕН ЗВЪНЕЦ

Клуб „Творческо писане“ към ОДК, отляво надясно – Зорница Три-
фонова, Ивет Красимирова, Саня Цонкова и Дария Казанлийска.

В празничния и слънчев  22 
септември, община Шабла и 
Зелен образователен център 
(ЗОЦ) предложиха на жители-
те и гостите на Общината един 
пъстроцветен и незабравим 
ден, а именно провеждането на 
Фестивала на хвърчилата. Мяс-
тото всички го знаят – мест-
ността „Малкото море“, южно 
от Фара на нос Шабла. 

Фестивалът е посветен на 
хората и птиците от Примор-
ска Добруджа, като тази година 
отбелязваме неговото осмо из-
дание.

Необичайно топлият сеп-
темврийски ден, събра плажу-
ващи, малки и големи на мор-
ския бряг, дошли да пуснат 
хвърчило или мечтите си на 
воля.

Посетителите имаха въз-
можността да разгледат и за-

купят от щандове ръчно на-
правени сувенири, бижута и 
апликации от естествени мате-
риали. Имаше както редовни 
участници - потребителите от 
Центъра за социална рехаби-
литация  и интеграция, така 
и дебютанти, но все с красиви 
ръчно изработени изделия.

Със свой щанд гостува и 
медена къща „Михови“ от село 
Прилеп (госпожа Михова и 
нейните малки помагачи - вну-
ците). 

На фестивала можеха да се 
видят демонстрации на ори-

гинални и атрактивни модели 
хвърчила - изработка на учас-
тниците, а който нямаше свое 
хвърчило можеше да закупи 
примамливи  и изкушаващи 
образи от щандовете. Предви-
дени бяха пешеходни екскур-
зии за наблюдение на птици до 
Шабленска Тузла и Тюленово.

Ароматен дим се носеше от 

местата обособени за хапване. 
 На сцената за публиката се 

изявиха танцови състави от 
общините Шабла и Каварна. 
Утвърдил се участник през го-
дините беше шабленската рок 
група „Фара бенд“. Тяхна бе 
задачата да подгреят феновете, 
преди на сцената да се качи ча-
ровната Белослава.

Ден преди това, на 21 сеп-
тември, в  Зеления образова-
телен център беше официал-
но открит осмия Фестивал на 
хвърчилата, Шабла 2018 година 
с изложбата  „Шесто чувство“ 
на Светлин Трендафилов.

Ръководителят на ЗОЦ д-р 
Даниела Тодорова привет-
ства присъстващите с „Добре 
дошли!“, тя разказа за праз-
ничната програма в събота и 
представи рекламното лице на 
Фестивала, Светлин Тренда-
филов. Негова картина стои на 
афиши и постери за тазгодиш-
ното издание.

Светлин Красимиров Трен-
дафилов – ,,Писателят на съ-
нища” е 26 годишен художник, 
поет, музикант, дизайнер на 
архитектурна среда и тан-
цьор от Каварна, България. 
Автор на пет самостоятелни 

изложби-живопис и участник 
в колективни представяния в 
България и чужбина.Автор на 
книгите:

,,Мълчаливи крясъци” 
(2010г.) ; ,,В търсене на светли-
на” (2012 г.)

,,Между вчера и днес” (2017 
г.) ; ,,Ти ли си Тя?” (2018 г.). На 
24 май 2018 г., негови произве-

дения влизат в Библиотеката на 
Конгреса на САЩ във Вашинг-
тон.

Специално за Фестивала, 
той написа стихотворението 
„Хвърчило“ :
Буреносни облаците плачат
над главите ни във есенен ар-
пеж.
Хора непознати крачат
изгубени в безименен копнеж.

А душата- кладенец бездънен-
следа от кал и стрък сено.
Мечтата блян е полусънен-
птици сгушени в едно.

Ще измислим своя климат,
ще отпуснем раменете мило.
Това което всички имат-
тъга и вчерашно венчило.

Няма между нас стена
щом се е навън здрачило.

Да прегърнем с теб света!
Да полетим като хвърчило!

Арт любителите имаха въз-
можността да се докоснат до 
творчеството на Трендафилов 
– да разгледат картините му, да 
се насладят на музикално-пое-
тичните му изпълнения.

Един хубав празник за всич-
ки свободни души, за всички 
мечтатели, за всички, които 
търсят усещане за безгранич-
ност и пространство. Праз-
ник за малки и големи, където 

всички си пожелаваха до дого-
дина, по същото време, на мор-
ския бряг под галещите лъчи 
на септемврийското шабленско 
слънце.

Йорданка Радушева

Бел.ред: Интервю с  Белос-
лава, четете в следващия ни 
брой.

ОСМИ ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА, ШАБЛА 2018 ГОДИНА

Светлин Трендафилов реци-
тира свои стихове на откри-
ването на фестивала

Белослава и нейната група

Щандът на ЦСРИ Дебютът на Елена Дафова на Фестивала

Ти лети, лети…
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Полина Марчева и Денислав 
Йорданов от скаутски клуб „Яс-
требите“ Шабла-Дуранкулак 
(котката в ръцете на Дени не е 
от изложбата на екзотични до-
машни любимци, а негов при-
дружител). Девет от скаутите 

помогнаха на организаторите 
на Празника на Плодородието. 
Четирима техни приятели от 
скаутски клуб „Морски вълк“ 
Варна,също се включиха в под-
готовката за Празник на Пло-
дородието Шабла 2018.

ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО - ПАЛИТРА

На 21-ви (септември петък), 
в картинната сбирка на НЧ 
“Зора 1894“ Шабла се състоя 
разяснителна среща по проект 
„BG-RO E-CoverNet – Създа-
ване на информационна мрежа 
за улесняване сътрудничество-
то между публичните власти, 
НПО, бизнеса и гражданите в 
трансграничния регион Бълга-
рия-Румъния, ROBG-168“.

Той се изпълнява в рамките 
на Програма за трансгранично 
сътрудничество Interreg V-A 
Румъния - България 2014-2020 
година. Началото е поставено 
на 20 април 2017 година и ще 
продължи до същата дата, 2019 
година. Водещ партньор е Биз-
нес център за подпомагане на 
малки и средни предприятия - 
Русе, от където бяха и лектори-
те на срещата.

Основната цел на проекта 
е насърчаване на дългосрочно 
сътрудничество между публич-
ните власти чрез създаване на 
ефикасен и ефективен инова-
тивен инструмент за по-добра 
координация между заинтере-
сованите страни от публичния 

и частния сектор на трансгра-
нично ниво, както и на подхо-
дящи средства за комуникация 
и насърчаване на електронното 
управление.

На срещата присъстваха 
представители на общинска ад-
минстрация Шабла, на Центъра 

за обществена подкрепа в гра-
да, читалищни дейци.

Ръководителят на Центъ-
ра Катя Горанова и екипа й 
- Илияна Драганова и Ивай-
ло Христофоров представиха 
проучване за възможностите, 
за предоставяне на електронни 
услуги в пограничния регион на 
двете съседни държави. В резул-
тат на това е написана Страте-
гия с включени в нея препоръки 
за фирми и граждани.

Госпожа Горанова, съоб-
щи, че биха оказали помощ на 
млади хора с иновативни идеи, 
които искат да започнат собст-
вен бизнес.

Трансграничната платформа 
може да бъде намерена на бъл-
гарски, румънски и английски 
езици.

Изгрев

ТРАНСГРАНИЧНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН НА 
ИНФОРМАЦИЯ БЕ ПРЕДСТАВЕНА В ШАБЛА

 Щандът, от който Домаш-
ният социален патронаж (ДСП) 
раздаде на шабленци агнешки 
курбан, рибена чорба и пър-
жена риба. Ути Бъчваров спе-
циално  поздрави колектива на 
патронажа и призна, че са му 
достойна конкуренция.  Ето и 
кои готвят за шабленци: отляво 
надясно - Светла Донева; Йор-

данка Гочева; Миглена Атана-
сова; Ути Бъчваров (не трябва 
да го изключваме от числото на 
тези, които хранят нашите съ-
граждани); ръководителят на 
ДСП, Севдалина Илиева; Ваня 
Великова, Даниела Банкова и 
зад нея, Калинка Жечева (Веска 
Цонкова също е от колектива 
на ДСП, но не е на снимката).

На изложбата на екзотични животни, гордите стопани показ-
ваха домашните си любимци.

Най-малките шабленци, възпитаниците на ДГ „Дора Габе“ поз-
дравиха всички на празника. Те направиха това с тематичната 
композиция „Зеленчуци който не яде..“.

Медопроизводителката, д-р Росица Йорданова позира гордо 
пред обектива ни. Час по-късно, пчеларската й фирма „Д-р Йор-
данови“ получи наградата за най-добър местен

Крапец – с най-нестандартния щанд.

Ферма „Овчарови“ грабна приза за семеен бизнес.

Пиарът на община Шабла, Иванка Господинова, кметовете на 
Шабла и Терешин получиха подарък – последната книга с рецеп-
ти на Ути Бъчваров от автора. Не че Мариян Жечев и Марек 
Олековски имаха нужда…

Морски куб „Портус Кариа“ направи най-доброто си класиране 
за сезона на 50-тото Републиканско първенство по подводен 
риболов – 4-то място! Подробности очаквайте в следващия ни 
брой.

Пенсионерите от клуб „Надежда“ с вкусотии в ръцете. Шаблен-
ци и гостите ни, си чакат реда и на този щанд.

Тюленовци дълго и акуратно подреждаха щанда си, и той неслу-
чайно бе признат от журито като един от двата най-богати 
и най-добре аранжирани.

Другият най-богат и добре аранжиран щанд – на общинска ад-
министрация Шабла. Снимки на всички останали отличени, оч-
аквайте в следващия ни брой.

ПОКАНА 
Общинската организация на БСП кани жите-
лите на община Шабла за среща с депутати 
от БСП – лява България на 27.09.2018 година 
(четвъртък) от 18.00 часа в клуба на БСП град 
Шабла.


