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„Поезия е, когато емоцията намери своята мисъл, а мисълта намери думи”.
Робърт Фрост 

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

Д-р З. ЖИВКОВА
специалист-невролог,

към медицински център „Каварна“ (в сградата на болница-
та), разполага с високотехнологична медицинска апара-
тура: цветен скенер, сонограф за изследване на мозъчни 
кръвоносни съдове и крайници, ЕЕГ на главен мозък, ЕМГ.
РАБОТИ СЪС ЗДРАВНАТА КАСА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ.

Прегледи по домовете.
Иглотерапия.

Всеки ден от 8.30 до 12.30 часа.

Телефон: 0888 70 79 79

LIONS GROUP REAL ESTATE
ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ!

Също съдейства за закупуването и 
продажбата на имоти в община Шабла.

Ако вие имате имот, за който искате да намерите най-добрия 
собственик, или познавате човек, който има такъв имот, 

можете да се обадите на:

 тел. 0886/22-85-99 -  Донка Ангелова и 
0887/57-10-14 – Николай Дончев

 ДНЕВЕН РЕД
 на  заседание   на Общински съвет - Шабла, което ще се 
проведе  на   03.09.2020 г.  ( четвъртък ) от 14.00  часа:

Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1.Докладна записка относно приемане отчета за изпълне-

нието на бюджетните, на сметките за средства от Европейския 
съюз и на сметките за чужди средства на община Шабла за пе-
риода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 година.

Комисия по управление на общинската собственост, ико-
номическа и инвестиционна политика и земеделие

2. Продажба на имот - частна общинска собственост в с.
Ваклино, чрез публичен търг с тайно наддаване.

3.Докладна записка относно придобиване право на собстве-
ност, чрез приемане на дарение.

4.Докладна записка относно продажба на имот-частна об-
щинска собственост.

5.Докладна записка относно отдаване под наем на имот 
частна общинска собственост  ПИ 83017.503.3173 – автосервиз.

6. Докладна записка относно отдаване под наем на терени в 
регулация за 3 години.

7.Докладна записка относно продажба на имот - частна об-
щинска собственост.

Комисия  по  образование, култура, спорт, здравеопазва-
не, социална политика и  вероизповедания 

8.Докладна  записка относно утвърждаване на маломер-
ни паралелки в СУ „Ас.Златаров“ гр.Шабла и маломерна гру-
па в ДГ „Дора Габе“ – изнесена група в с.Крапец, за учебната 
2020/2021 година.

9. Други.

ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА СЕ 
УДЪЛЖАВА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ. 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ШАБЛА

Общинска администрация - 
град Шабла кани всички земе-
делски стопани и председатели 
на земеделски кооперации на 
територията на община Шабла 
на работна среща, която ще се 
проведе на 2 септември 2020 г. 
от 15:00 часа в пленарната зала 
на Общинска администрация – 
гр. Шабла, (II етаж).  

Ще бъде обсъдена темата за 

продължилото засушаване, в 
района на общината, повлияло 
на добивите и търсене на съ-
действие от Министерството 
на земеделието за компенсира-
не на пропадналите площи.

На срещата са поканени и 
ще вземат участие представи-
тели на Добруджанския съюз 
на зърнопроизводителите и на 
ОС „Земеделие“ – гр. Шабла.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 2019 ГОДИНА

По покана на председателя на Общински съвет Шабла, д-р 
Йорданка Стоева на 26.08.2020 година в Пленарната зала на 
общината се състоя обществено обсъждане на отчета за из-
пълнението на бюджета на община Шабла за 2019 година.

Ани Хараламбиева – нач. 
отдел „Счетоводство“ на об-
щина Шабла представи на 
присъстващите информацията 
в цифри. Ето какво се казва в 
доклада й:

Приходно-разходната част 
на бюджета на община Шабла 
към 1 януари 2019 година е 
била 6  458 145 лв., а в края на 
годината е станала 7 690 154 лв.

Приходната част на отчета 
обхваща:

1. Приходи за покриване на 
разходите в държавните дей-
ности-за отчетния период при 
годишен разчет от 3 309 074 лв. 
от Републиканския бюджет и 
др. източници са предоставе-

ни 3 178 541 лв. или 96,06% от 
приходоизточници-държавни 
дейности.

2. Приходи за покриване 
на разходите в местните дей-
ности -при разчет от 4 381 080 
лв. е отчетен 3 820 391 лв. или 
87,21% от местни дейности, от 
имуществени и други данъци и 
от неданъчни приходи.

Разходите на община Шабла 
към 31 декември 2019 година 
възлизат на 6 998 932 лв., в това 
число: 

-делегирани държавни дей-
ности- 3 178 541 лв.;

-Общински местни дейнос-
ти – 3 451 410 лв.;

- Дофинансиране на ДД  - 

368 981 лв.
Средствата тук са разпре-

делени по функции: общо-
държавни служби, отбрана и 
сигурност, образование, здра-
веопазване, социално осигуря-
ване, жилищно строителство и 
БКС, почивно дело и култура и 
др., и разходи за финасирането 
им.

За 2019 година плана на ин-
вестниционната програма на 
община Шабла е утвърден на 
4 052 760 лв., а усвоените сред-
ства  в размер на 2 467 518лв.

Просрочените вземания 
възлизат на 74  673,41 лв. и 
произтичат от наеми на об-
щински жилища и имущество, 
и на земеделска земя. Просро-
чени задължения в размер на 
311 991,58лв.

След прочита на отчета, в 

залата постъпи въпрос към 
кмета, Мариян Жечев, относ-
но задълженията на общината 
– дали са изплатени към този 
момент. Тук кметът обясни, 
че да, старите задължения са 
изплатени, но предстои да се 
вземат нови, за да съществува 
общината.

Дали има забавяне на пла-
щанията по проекти, попитаха 
още присъстващите и полу-
чиха положителен отговор от 
кмета Жечев. Постъпи питане 
и за старта на новата учебна 
година. Тук отговорът беше, че 
още е рано за еднозначен отго-
вор и общините чакат напът-
ствия от Министерството на 
образованието за вида или ви-
довете обучение – дали ще бъде 
присъствено за всички или ще 
премине при смесена форма.

Изгрев

СОФИЯ МИЛЕВА, ЛАУРЕАТ НА ШЕСТИЯ 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА МОРСКА 
ТЕМА ЗА МЛАДИ ПОЕТИ, ШАБЛА, 2020

Крилете на младостта не се 
нуждаят от протези – те имат 
естествената подемна сила, 
която има дава висота, дързост 
и лудо умение да се издигнат 
над мечтите дори. Същото е и 
с крилете на младата поезия… 
Затова всеки национален ли-
тературен конкурс за млади 
автори е една Fiestabrava, един 
празник на дързостта. За онези, 
които са инициатори и домаки-
ни на такива конкурси остава 
сладката участ да се радват и да 
подкрепят новите участници 
с необичайните им втурвания 
в теми, темпоритъм, метафо-
рика, откривателство на нови 
словесни обеми…

Конкурсът на името на 

рано отишлия си поет Георги 
Давидов, който тази година се 
провежда ЗА ШЕСТИ ПЪТ, е 
една запазена марка на най-се-
верния ни черноморски град 
Шабла. Първото му издание 
беше през далечната вече 2005 
г., когато кмет на Общината бе 
Елка Димова, а своеобразен 
орисник – самият Евгений Ев-
тушенко! Жури с председател 
Николай Петев определи пър-
вата носителка на наградата 
(Радослава Лалева от Габрово). 
Това е по статистика. А зад 
имената, събитието и числата 
стои топлата добруджанска 
почит и обич към своя поет, 
на чието име е учреден На-
ционалният конкурс на мор-
ска тематика за млади поети. 
Свидетели сме през годините 
на това, как шабленци с душа и 
сърце, и със стил (и в детайла) 
поддържат този конкурс, кой-
то е вече част от съвременната 
културна политика на града. 
Лауреатите в последвалите 
издания са: Николай Влади-
миров от София, Юлиана Ис-
ева от Шабла, Елена Денева 
от Дряново, Милена Белчева 
от Варна и Анна Лазарова от 
Велинград. Съпътстващи на-
гради са получавали поетите 
Радостина Драгоева от Варна и 
Йордан Пеев от Стара Загора. 
В течение на времето се уве-
личаваше броят на кандида-
тите-участници, а конкурсът 
се утвърди като честно състе-
зание на млади поети, които 

мереха идеи и рими в морската 
тема. Журитата през годините 
включваха изявени български 
поети и критици, повечето от 
които – приятели по перо и 
живот с Георги Давидов, и не 
опорочиха нито веднъж кон-
курса, съхранявайки така и 
неговата чест. 

През различните издания 
ПАРТНЬОРИ на Община Ша-
бла бяха ту Съюзът на българ-
ските писатели, ту Славянска 
академия, ту Сдружението на 
писателите в Добрич. Стопани-
те на града се сменяха, но всеки 
нов кмет съхраняваше конкур-
са като приоритетна ценност в 
културната програма на Общи-
ната. Затова днес, преди да от-
четем резултатите от току-що 
приключилото Шесто издание 
и преди да кажем няколко думи 
за днешните стопани на града, 
нека да изброим участниците 
в управленската щафета, кои-
то бяха градоначалници през 
този период: Елка Димова, Кра-
симир Кръстев, проф. Райна 
Бърдарева и Мариян Жечев. 
Личности с различен мироглед 
и партийни пристрастия, но 
гледащи на конкурса като на 
духовна щафета.

Настоящият кмет на Шабла 
МАРИЯН ЖЕЧЕВ участва в 
организирането на две издания 
на конкурса „Георги Давидов”, 
но бихме искали още много 
години напред да бъде дома-
кин на тази прекрасна идея, 

която би могла да се разшири 
и в международен мащаб, като 
по този начин привлече вни-
манието на чуждестранни гос-
ти към Северния фар и града 
край него… В продължение на 
много години вече Славянска 
академия води свои гости-фес-
тивалци и в Шабла, като така в 
тази наша славянска прегръд-
ка участват повече ценители 
на поезията… Мариян Жечев, 
заедно с кметския си екип и с 
Общинския съвет на Шабла, 
внесе нов нюанс на рядко сре-
щана административна инте-
лигентност, чувствителност 
към духовните теми и събития. 
Изтъкваме тази особеност, за-
щото е твърде рядко срещана 
в управленските среди… И е 
хубаво, че кметът има служи-
тели, на които може да разчита 
- като Таня Янакиева, които не 
служебно, а сърцато работят за 
духа на своя град и за този на-
ционален конкурс. Шабленци 
превърнаха събитието в един 
прекрасен градски празник, с 
участието и на други изкуства. 
Този синтез на музите, привли-
ча жадна за поезия публика и е 
винаги пред голяма аудитория, 
независимо от това, къде се 
провежда събитието – дали в 
Зеления център, или на парко-
вата сцена, или в читалището, 
като преди това младите поети 
винаги оставят цвете под баре-
лефа на Георги Давидов на чи-
талищната стена…

Продължава на стр.3.
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ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ИЗКУПУВАМ 
 земеделска земя в общините Шабла,  
Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 

Консултация и подготовка на документи. 
Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ДАВАМ ПОД НАЕМ ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА, 
подходяща за трамбоване на чакъл и пясък.

Цена: 45.00 лв. на ден
Телефон за контакти: 0882299020

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ
● 2 бр. дървообработващи машини: (абрихт + циркуляр) и 

фреза 
● котел на твърдо гориво – руски с чугунен плот за 150 кв.м 

отопляема площ
● 3 куб.м бичен  сух дървен материал (гледич) с дължина 3 м.

 тел. 0887960916

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ
ПРАСКОВИ ЗА РАКИЯ
Тел. за връзка – 0885/29-81-72

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ: 

МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 90 ЛВ.

Телефон: 0888 78 12 66

ТЪРСЯ
ДА НАЕМА ЖИЛИЩЕ, 

ДЪЛГОСРОЧНО. 
По възможност срещу поддръжка  

или минимален наем.
Тел. за връзка: 0893/65-14-34; 0894/68-55-75

Продавам 
СПЕШНО КЪЩА В ШАБЛА
намираща се на ул. „Свобода“ №15

Телефони: 
0896 85 9671; 0892 77 24 01; 0892 00 1874

НОВО РАЗПИСАНИЕ НА „ЮНИОН ИВКОНИ“ И „ЕТАП ГРУП“:
София – Шабла – тръгване в 10:30 ч., пристигане в Шабла 
-  19:05 ч.
София – Шабла - тръгване в 21:30 ч., пристигане в Шабла - 
05:40 ч.
Шабла – София – тръгване в 9:00 ч., пристигане в София - 
18:45 ч.
Шабла – София – тръгване в 20:30 ч., пристигане в София 
-  05:30 ч.

Работно време на офиса в Шабла в сградата на хостел 
„Шабла“ (откъдето тръгват и пристигат автобусите) - 

7:00 – 13:00 ч.

Телефон за връзка: 0879/356-055

На 24.08.2020 година населението и гостите  от с. Граничар от-
белязаха четири години от откриванетo на паметната плоча 
на загиналите от румънските репресии в лагерите на Молдо-
ва 1916-1918 г. жители на с. Граничар. Водосвет отслужи отец 
Атанас. 

ИЗЛОЖБАТА „ПЪТЯТ КЪМ ДОМА“ ГОСТУВА В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР
На 24 август в Зеления обра-

зователен център (ЗОЦ) беше 
открита самостоятелна излож-
ба на Деница Христова, нарече-
на „Пътят към дома“.

Сред прохладата, в двора на 
Зеления център, авторът по-
срещаше своите гости, дошли 
да я подкрепят в този важен за 
нея момент.

Изложбата откри Даниела 
Тодорова, ръководител на ЗОЦ 
и предостави думата на Христо 
Жечев – изтъкнат спортен дея-
тел и семеен приятел да пред-
стави човека и твореца, Деница 
Христова. Ето какво каза той за 
Деница и творчеството й:

„Това е една абстрактна из-
ложба на една хубава млада 
дама.Използвах определението 
„абстрактна“, защото изложби-
те, които сме гледали в нашия 
град през последните години 
бяха на художници, предста-
вящи предимно пейзажи и на-
тюрморти.

Деница Христова не е от 
тях. Ще се опитам да ви обяс-
ня защо не е така. Както често 
се случва децата да тръгват по 
пътя на родителите си и Дени-
ца започва да тренира волей-

бол още като първолаче и отда-
ва на играта цели 15 години. И с 
наследения си талант най-веро-
ятно щеше да бъде национален 
състезател и да надмине сторе-
ното от родителите си, които 
бяха елитни играчи. .. Добре 
известен е факта, че дъщерите 
обикновено наследяват гените 
на бащите. Валентин Христов 
- бащата на Деница рисува от 
малък, освен това като ученик 
печели окръжни олимпиади по 
математика и физика.

Но трябва да подчертая, че 
в случая има и нещо друго. За-
това ще използвам прозрение-
то преди 7 хиляди години на 
древната индийска философия, 
изразено в една кратка фило-
софска мисъл: „Разумът мисли, 
душата знае.“

Вселенският разум, кой-
то някои наричат Бог, мно-
гократно ни поставя дилеми, 
които трябва да решим. И ние 
включваме разума си – умува-
ме, съпоставяме, синтезираме, 
анализираме и съгласете си в 
повечето случаи вземаме греш-
ното решение.

Това е така, защото душата 
ни е низвергната, натикана като 
кошче за смет в някой ъгъл. Тя 
знае решенията на всички въ-
проси, но ние не я питаме и ако 
се опита някой си да ни про-
шепне вярното решение, обик-
новено получава ритник.

Смея да твърдя, че Деница е 
сред малцината човеци, които 
действат по правилния начин. 

Когато Вселенският разум (Бог) 
я постави на кръстопът, тя сяда 
с душата си на една маса, съ-
ветва се с нея и естествено взе-
ма вярното решение… Както 
художничката казва, в карти-
ните й са преплетени три ос-
новни теми, засягащи следните 
въпроси: кои сме ние, от къде 
идваме и защо сме тук...

Мисля, че все още никой 
не е разгадал всички послания 
на „Тайната вечеря“, затова 
смятам, че ние – обикновени-
те хора, заставайки пред аб-
страктните картини на Деница, 
не бива да се плашим, че някои 
от посланията не можем да 
разгадаем.Сигурен съм, обаче, 
че всеки от нас ще разбере ос-
новното послание на изложба-
та. А то е, че себепознанието е 
най-важното нещо в този наш 
живот, че той е едно постоянно 
пътуване към себе си – труд-
но, непрестанно, но необходи-
мо….“

След като изслуша милите 
думи за себе си, художничка-
та покани присъстващите на 
своята презентация, да разгле-
дат творбите и да се докоснат 
до творчеството й.v

Събитието бе уважено и 
от Петър Атанасов, замест-
ник-кмет „Финанси“ в община 
Шабла.

Йорданка Радушева

Бел.ред.: Интервю с Деница 
Христова, четете в следващия 
ни брой.

Откриването на изложбата, 
от ляво на дясно: Деница Хрис-
това, Христо Жечев и Даниела 
Тодорова.

ПИАНО БАР СЪС ЗОРИ ЗА ПРАЗНИКА НА ШАБЛА
Със съдействието на община Шабла и 

Зеления образователен център (ЗОЦ), на 
28 август (петък),  градинката на ЗОЦ за 
час и половина се превърна в пиано бар с 
изпълнител – Зорница Захова. Своеобраз-
ният концерт бе подарък от живеещата със 
семейството си в София наша съграждан-
ка, Зорница за Празника на Шабла – 27 
август. В духа и атмосферата на истински 
пиано бар, организаторите бяха осигури-
ли импровизиран бюфет, където публика-
та можеше да се подкрепи с глътка вино, 
както и сладки и солени мезета. Освен 
прекрасните изпълнения на Зори Захова 
и това допринесе събитието да протече в 
непринуден дух.

Още при първото си изпълнение, Зо-
рница с носталгия и благодарност спомена, 
че днешния коцерт дължим на преподава-
телката й по пиано и солфеж Силвия Ван-
гелова, още когато Зори е била ученичка в 
шабленското училище. В тази връзка, също 
че тези нейни изпълнения можем да смята-
ме за „шабленски“.

Репертоарът на Зорница Захова в петъч-
ната вечер покри най-широка гама от му-
зикалния спектър – рок, джаз, баладични и 
класически песни. Аудиторията разпозна: 
песни от саундтрака на „Маската“ и този 
на „Роди се звезда“, Емили Санде, Ела Фиц-
джералд, Нат и Натали Кинг Кол, Рей Чар-
лз, Лейди Гага...

Концертът на Зори бе „разчупен“ и от 
двама гост-изпълнители. Първият от тях 
бе 5-годишният син на Зорница – Алек-
сандър. Той бе представен от майка си като 

Саши Чайковски Дренков. След двете си 
изпълнения (едното от които на любимия 
му орган), малкият Саши подари букет 
цветя на мама.

Втори гост на импровизираната сцена 
бе Деси Донева. По думите на Десислава, 
дуетът Деси-Зори (на чиито изпълнения 
публиката се наслади) е формиран още 
преди 20-тина години.

Зорница Захова завърши концерта си с 
едно изпълнение на българската джаз-при-
ма, Камелия Тодорова – „Прошепнати меч-
ти“. По настояване на аудиторията, Зори 

изпълни на бис отново песента, позната 
повече с първата строфа от текста си, като 
– „Летят последните таксита“.

След последната си песен, Зорница си 
пожела, както и на публиката, догодина 
по същото време да се срещнат на същото 
място. Цветя и благодарности за таланта 
си и оригиналното преживяване, тя полу-
чи от Общински съвет и Общинска адми-
нистрация Шабла, приятели и развълнува-
ни почитатели.

Йордан Енев

Свежи цветя за Зорница и от Мария Не-
дялова

Приятелките Зори и Деси – заедно и на 
сцената

„ТАШЕВИ СИСТЕМС“ ООД
Проектиране, изграждане и сервиз на:

* климатични инсталации; 
* отоплителни системи; 
* соларни и фотоволтаични инсталации.

За контакти: 0893 012 657, инж. Костадин Ташев
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ПОЕТИЧЕН КЪТ
София Тодорова Милева e на 29 години 

от Хасково. Завършила е българска фило-
логия и работи като учител. Първите си 
стихотворения публикува в сборника „Обо 
всем понемногу“ през 2015 г., а по – късно в 
изданията „Отвъд кориците“, „Ардински 
глас“, „Родопско утро“, „Речник на страда-
нието“, „Алманах на съвременна българска 
поезия“ . Има награди от национални кон-
курси: „Есенни щурци“, „Усещане за любов“, 
„Любовта...“, „Биньо Иванов“, „Владимир 
Башев“, „Вино и любов, любов и вино“, Шестнадесети национален 
конкурс на името на Пенчо Славейков“ и др. През 2019 година е изда-
ла дебютната си стихосбирка „Грехопадение“. Втората и книга ще 
бъде факт през декември 2020 г.

ПОРЕДНИЯТ КОРАБ
Ако можеха тези вълни да измият тъгата...
По вода, ако можех да ходя, веднага бих тръгнала.
Ето, скри се поредният кораб, покри го водата.
Зад гърба ми се моли жена „Само Бог да го върне...“
Ще оставя сълзите си тук, пред света ще съм силна.

А морето да пие от мен, да изпие горчилката.
Все по-черно ми става, когато в небето разсъмва...
и след всяка сълза се усещам все повече никоя.
А морето крещи и се блъска във моята кожа.
То дали ме разбира, когато наум му говоря?

Във душата ми – ужас, в сърцето – лъжите и ножът...
Все по-топъл е адът и нямам надежда за Горе...
Ако можеха тези вълни, но нищо не могат...
Само шепа сълзи са. Напразна надежда за утре.
Като хората – в тебе се блъскат и тръгват без „сбогом“.

Събират те сякаш отвън, но разбиват отвътре.
Оставям сълзите си тук, солени и бели,
в дъга да се вдигнат, когато дъждът ги запали.
Не търсих любов, но пък колко такава намерих...
а после морето се скри под синьото яке.

Потъна големият кораб, потъна в мъглата.
Крещи ми се как ме боли и Бог да ме чуе.
Сърцето изстива, във рак ми превръща душата.
Морето дойде да убие последните влюбени.

ПЛАЖНИ МИСЛИ
Колко много надежда има в морето,
а във мидите – колко тъга.
Тук оставям духа си и оставям сърцето,
тук започва и свършва света.

Чайки пеят в отблясък и се реят красиво,
а пък гларуси кораб строят.
Господ тук е оставил душата си чиста –
да измие порочния свят.

И обличам се в рокля от вятър и пяна,
водорасли и слънчев заряд.
И си мисля, когато на плажа заставам,
тук излишен е другият свят.

И си мисля – навярно в предишни животи
съм била от вълните една
или просто русалка, която се моли:
Господ Бог да превърне в жена.

МОРЕТО
Само от морето се страхувам,
всичко друго мога да преглътна.
Всичко друго ще се пропътува,
даже да съм тръгнала безпътна.

Само пред морето се прекланям
и целувам пясъка му ситен.
Хвана ли го, жива съм тогава,
а светът зад мене е излишен.

Само за морето ми се плаче,
само то ми липсва като никой...
и като изгубено сираче
майка си избирам от вълните.

Само то е дом и хляб, и лято,
и баща, когато се налага.
Само то раздава до безкрайност,
без да иска някой да му дава.

Тук, в морето, са сълзите Божии
по деца без майки като мене.
Господи, недей да плачеш повече,
че ще стане още по-солено...

Господи, не вярвам на очите си,
само тази гледка е безкрайна...
Как си слял небето със сълзите си,
запази завинаги във тайна.

София Милева -  
Лауреат на  шестото издание на Националния литературен 

конкурс за млади поети „Георги Давидов“ - 2020, Шабла

РЕСТОРАНТ „ПОДКОВА“ –  
С МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ

Шабленският ресторант 
„Подкова“, през изминалата сед-
мица, бе поздравен от електрон-
ната платформа „Tripadvisor“, 
като попаднал сред ресторанти-
те в „Топ 10%“ по посещаемост 
за 2020 г. Стопанисваното от 
Маргарита Гайдарова и Мартин 
Василев заведение за хранене 
бе отличено от втората по по-
пулярност и обхват електронна 

платформа-гид за откриване, 
популяризиране и оценяване 
на туристически обекти (след 
„Google maps“)  в световен план. 
Платформа „Tripadvisor“ обхва-
ща хотели, ресторанти, барове, 
културни и исторически обекти 
по света.

Редакцията на „Изгрев“ чес-
тити на отличените!

Изгрев

СОФИЯ МИЛЕВА, ЛАУРЕАТ НА ШЕСТИЯ НАЦИОНАЛЕН 
КОНКУРС НА МОРСКА ТЕМА ЗА МЛАДИ ПОЕТИ, ШАБЛА, 2020
Следва от стр.1

И няколко думи ЗА ДНЕШ-
НОТО ИЗДАНИЕ на конкур-
са. По установена традиция 
вече го отчитаме  на 27 август 
– Денят на град Шабла. Да, 
сърцата ни плачат, че заради 
обстановката на пандемията 
не можем да прегърнем номи-
нираните поети, че не можем 
лично да поздравим лауреат-
ката…. Журито бе в състав: 
председател: Елка Няголова 
(поет, председател на Славян-
ска академия и главен редактор 
на сп. „Знаци”), членове: Надя 
Попова (член на УС на СБП и 
главен редактор на в. „Словото 
днес”) и Мариян Жечев (кмет 
на Община Шабла). Тази го-
дина в Националния конкурс 
на морска тема за млади поети 
участваха 98 автори, разпреде-
лени в две възрастови групи: до 
15 и след 15-годишна възраст. 
Има участници от цялата стра-
на, от малки и големи селища, 
от София и покрайнините на 
България.

Номинирани в първата въз-
растова група за последен пре-

глед преди излъчване на награ-
дения са: Божана Славкова (от 
Бургас), Виктория Недялкова 
(от Дряново), Касандра Не-
дялкова (от Дряново) и Славея 
Минчева (от Варна).

Номинирани във втора въз-
растова група (след 15-годишна 
възраст) са: Веселин Веселинов 
(родом от Сливен, живее в Со-
фия), Деница Ангелова (с. Хър-
лец, Община Козлодуй, Област 
Враца), Дилян Димитров (гр. 
Омуртаг, Област Търговище), 
Мартин Трошанов (София), 
София Милева (гр. Хасково).

При изключително висока 
конкуренция, близки резулта-
ти и посочени качества на учас-
тниците, все пак трябваше да 
се определи един-единствен за 
лауреатската позиция. И жури-
то се обедини около кандида-
турата на 29-годишната София 
Милева от Хасково. 

ДВЕ ДУМИ ЗА КОНКУР-
СИТЕ И ЛИТЕРАТУРНИТЕ 
ТОПОНИМИИ… 

„Най-европейският руснак” 
от началото на миналия век 

– Иля Григориевич Еренбург 
(1891-1967), близък приятел 
на Пастернак, Манделщам, 
Цветаева, Маяковски, Есенин; 
добър познат с бохемата на 
Париж от знаменитата „Ротон-
да” – Аполинер, Кокто, Пика-
со, Модиляни, Ривера, Шагал, 
Паскин…, та той именно оста-
вя интересни страници и ана-
лизи за изкуството и за градо-
вете от това време. И не само 
в прочутото си произведение 
„Хора, Години, Живот”, а и в 
журналистическите си тексто-
ве от навечерието на Първата 
световна война. На едно място 
той пише: „Когато очевидците 
мълчат, се раждат легенди.”

Впрочем, точно персона-
лизираните легенди са част 
от културната топонимия на 
градовете – на световните, но 
и на малките, които са полу-
чили титула „Град” само преди 
броени десетилетия. Такъв е 
и случаят с Шабла. Историче-
ската и културната памет на 
тези градчета, атмосферата, 
за която се разказва и за коя-
то се раждат легенди, се дъл-

жат именно на поетите – емо-
ционалните „термометри” на 
градската атмосфера, които 
обаче не мълчат, а дописват 
аурата на своето родно мяс-
то… И Старият фар, и морето, 
и неговите хора, и рибарите, и 
мечтателите, и „разплаканият 
залез”, и „делничните притчи”, 
тревичките и разпятията… – 
всичко в тази шабленска вер-
тикална картина „Земя – Море 
– Небе” е такова, каквото го е 
видял поетът на Шабла и скъп 
наш приятел Георги Давидов. 
Едно видение, продължено от 
талантливия му събрат Сте-
фан Жечев. Да, поетите оста-
вят спомените за своите гра-
дове – такива, каквито са ги 
видели… Те са емоционалните 
„термометри” на времето ни и 
вписват своите знаци в съвре-
менната културна история на 
селищата. На Шабла - също. А 
аз съм щастлива, че бях част от 
този процес.

Елка Няголова, поет,
Президент на Славянска 

академия,
Председател на журито

Анна Лазарова: „СОФИЯ, ПРЕДАЙ  
НАТАТЪК ЛЮБОВТА КЪМ ШАБЛА...“

Преди три години, едно момиче от Велинград бе награде-
но от кмета на Шабла, Мариян Жечев, като петия лауреат 
на Националния литературен конкурс „Георги Давидов“. Анна 
Лазарова имаше желанието да присъства и на тазгодишното 
шесто издание на конкурса, за да предаде своето послание към 
новия носител на наградата „Георги Давидов“, каквато е тра-
дицията в конкурса. Поради епидемичната обстановка, тази 
година церемонията бе отменена, но любовта на Анна Лаза-
рова към Шабла и хората тук, отново доведе талантливото 
момиче в нашия град. 

„Изгрев“ – Здравей, Ани. 
Преди три години, в посла-
нието си към теб, лауреатът на 
второто издание на конкурса 
„Георги Давидов“ – Николай 
Владимиров имаше някол-
ко пожелания. Едното от тях 
беше да намериш своето море. 
Намери ли ти своето море?

Анна Лазарова – Здравейте 
на теб и на всички читатели 
на  „Изгрев“! Запомнила съм 
всички мили думи и пожела-
ния, отправени към мен преди 
три години. Още тогава започ-

нах да намирам – приятелства, 
красиви кътчета, вълнения… 
Намерих много именно благо-
дарение на конкурса „Георги 
Давидов“. Морето обаче няма 
как да бъде нито намерено, 
нито мое. То затова е море. И 
слава Богу!

„Изгрев“ – Още ли вярваш 
в нещата, които не могат да 
бъдат докоснати?

Анна Лазарова – Определе-
но. Човек трябва да вярва, че 
има нещо повече от всичко. За 
да се стреми, да намира смисъл 
да продължава, да открива и да 
обиква. 

„Изгрев“ – По твоите думи, 
„хората на Шабла са по-голе-
ми от морето“ и ти се пише за 
тях. Пишеш ли за нас, Ани?

Анна Лазарова – Пиша и 
още как! И изключително се 
радвам, че въпреки кризисната 
ситуация в момента все пак ус-
пях да се срещна и тази година с 
някои от вас, макар и за кратко. 
Тук всичко ми дава едно усеща-
не за сигурност, спокойствие и 
свобода, а в забързания живот 
на един човек на моята възраст 
тези неща винаги липсват. Пак 
ще идвам. А междувременно и 

пак ще пиша.
„Изгрев“ – Ако приемем, че 

нашият вестник изземва до-
някъде функцията на несъс-
тоялата се церемония, какво е 
твоето послание към лауреата 
на шестото издание на Нацио-
налния литературен конкурс 
„Георги Давидов“ – София 
Милева?  

Анна Лазарова – Искам ми 
се на първо място да поздравя 
София Милева за чудесните 
текстове. София, оттук ната-
тък имаш още едно семейство 
до себе си – шабленското. Тук 
всички се радват на успехите 
ти, изпращат те с ръце, пъл-
ни с големи розови домати, с 

книги, с топлина. Тук можеш 
да се връщаш винаги и винаги 
ще бъдеш добре дошла. Прави 
го колкото се може по-често, 
защото вдъхновението, спло-
теността и уюта са по-голямата 
награда за теб. И не забравяй, 
че победата носи със себе си от-
говорности – да пазиш не само 
„Пегас“-а, но и радостта, която 
изпитваш сега, и духа на Георги 
Давидов, който си заключила в 
стихотворенията си. И когато 
след 3 години те питат дали си 
си намерила морето и какво ще 
пожелаеш на следващия побе-
дител, предай нататък и моята 
любов към Шабла...

Разговаря Йордан Енев
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ДЕЦАТА НА МК „ШАБЛА“ – 
ВЕЧЕ ПОД ПЛАТНАТА

На 29-и август, в аквато-
рията на Балчишкия залив 
се проведе занятие по при-
добиване на основни знания 
по ветроходство за децата 
от Морски клуб „Шабла“. На 
борда на 12-метровата яхта 
“Parea” (клас Salona-40), те 
се запознаха с общото ус-
тройство на киловата яхта, 
основната терминология и 
принципите на плаването под 
ветрила. Хубавото време и 
свежия бриз благоприятства-
ха за провеждането на заняти-

ето, през времето на което де-
цата имаха възможността под 
наблюдението и насоките на 
инструкторите от клуба да уп-
равляват сами яхтата и да из-
вършват маневри с ветрилата. 
Това беше първото практиче-
ско занимание по програмата 
за развитие на водните спор-
тове на клуба, което въпреки 
организационните трудности 
се проведе и провокира дет-
ския интерес и желание за до-
сег с морето.

Изгрев

„АТЛЕТИКА ЗА ДЕЦА“ НА 
СТАДИОНА

На 26 август (сряда), на 
Градския стадион в Шабла се 
проведе открито тренировъчно 
занимание по лека атлетика за 
деца със състезателен характер. 
То бе организирано от Българ-
ската федерация по лека атле-
тика (БФЛА) и „А1 атлетика 
за деца“. Участие взеха деца от 
СКЛА Нефтяник 2014“ Шабла, 
СКЛА „Добруджа 99“ Добрич, 
както и възпитаници на СУ 
„Асен Златаров“ Шабла. Деца-
та оформиха три отбора от по 
11 състезатели. Надпреварата 
включваше: хвърляне на 1 кг. 
топка от седеж, бягане с пре-

пятствия, скокове от място и 
щафетни игри. Състезанието 
излъчи победител – отборът с 
капитан 14 годишният Даниел 

Дагитов от СУ „Асен Златаров“.
От името на организатори-

те, координаторът към БФЛА, 
Антон Бонов, връчи на всички 
грамоти. Децата получиха и 

шапки на спонсора на събити-
ето, и броеве на списание „Ат-
летика“.

Изгрев

Накрая всички са щастливи

Елена Соленкова: „ДЕЦАТА СА НАШЕТО 
ВСИЧКО - НАШЕТО НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ!“

На 22 август, на Градския стадион в Шабла се проведе чет-
въртото издание на лекоатлетическия турнир-мемориал 
„Коста Василев“. На него, възпитаниците на Веселин Василев 
от шабленския СКЛА „Нефтяник 2014“ спечелиха 10 медала, 
от които 4 златни. Половината най-високите отличия в 
турнира за родния клуб бяха в актива на  Александра Панова. 
Тя покори върха в скока от място и спринта на 60 м. Седмго-
дишната русокоса фурия записа името си като най-успешно 
представилият се шабленски лекоатлет в четвъртия дома-
шен турнир. „Изгрев“ разговаря с майката на Алекс – Елена 
Соленкова:

„Изгрев“ – Елена, честито! 
Няма смисъл да те питам, как 
се почувства ти като родител, 
когато видя дъщеря си два 
пъти на най-високото стъпа-
ло на почетната стълбичка…
Откога Алекс тренира на пис-
тата?

Елена Соленкова – Да, чув-
ството е неописуемо. Това 
трябва да се преживее, не 
може да се обясни. Али няма-
ше 5 години, когато започна с 
леката атлетика, но не интен-
зивно, защото тя не спира, по-
стоянно е в движение и явно 
се пренатоварваше. За това 
първоначално тренировките 
бяха по-рядко. А и зимно вре-
ме нямаше къде да се тренира, 
спортната зала беше ледник и 
разбираш,че няма как малки 
деца да тренират там. Интен-
зивно започна преди година и 
половина.

„Изгрев“ – Скокът от мяс-
то  е дисциплина само в про-
грамата на най-малките, но 
взривността на Александра 
в спринта  впечатли специа-

листите от цяла България, 
които бяха миналата събота 
на стадиона. Само на писта-
та ли Алекс кипи от енергия? 
Разкажи за нашите читатели 
накратко, каква е Александра 
вкъщи?

Елена Соленкова – „Кипи 
от енергия“ е меко казано. 
Тя, както казах не спира. 
Дори когато се храни, тя 
постоянно се движи. От су-
трин до вечер е в движение 
и никога не е уморена. За 
това предпочитам да е пове-
че време навън, а и на нея й 
харесва. Дори зимно време 
след градина играе в учи-
лищния двор, независимо от 
времето. Тя от първият ден 
на раждането си е така. Все-
ки ден е навън, незвисимо от 
атмосферните условия и ми-
сля, че това също е фактор.

„Изгрев“ – След броени 
дни, Александра ще пристъ-
пи за пръв път прага на СУ 
„Асен Златаров“. Ще продъл-
жи ли тя активно да се зани-
мава с лека атлетика?

Елена Соленкова – Трябва 
да я попиташ нея. Аз само я 
подкрепям и ако иска няка-
къв съвет или помощ съм до 
нея. Тя е разумно и много ин-
туитивно дете и може сама да 
реши харесва ли й или не.  Чо-
век трябва да прави това кое-
то му носи удоволствие, не за 
показ, не за пари, а за собстве-
но удовлетворение. Само така 
нещата се получават.

„Изгрев“ – Поради епиде-
мията от Ковид-19, за почти 

три месеца бяха прекъснати 
занятията в детската гради-
на. Според теб като майка, 
достатъчно подготвени ли са 
бъдещите първокласници за 
училище?

Елена Соленкова – Това по 
никакъв начин не е повлияло 
на децата според мен.  Те имаха 
страхотни госпожи, лелички и 
вобще атмосферата в градина-
та беше чудесна. А какво значи 
да са подготвени? Те получи-
ха много добър старт и в това 
да научат какви са добрите 
човешки взаимоотношения, 
останалото няма как да не на-
учат, при желание разбира се. 
Пак казвам,  всеки кове бъде-
щето си сам.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаеш на спортуващите в Ша-
бла, на жителите на града, на 
първокласниците?

Елена Соленкова – Да вяр-
ват в себе си! Да са добри хора! 
Да не бързат, а да изживяват 
и да се наслаждават на всеки 
един миг от живота, защото 
тепърва навлизат в неговите 
красоти и бури. Само така не-
щата ще им се получат.

„Изгрев“ – От редакцията 
на нашия вестник пожелава-
ме на Александра нови успехи 
на пистата и в училище! Бла-
годаря ти за това интервю

Елена Соленкова – И аз ти 
благодаря. Децата са нашето 
всичко - нашето настояще и 
бъдеще!

Разговаря Йордан Енев

КРЕМЕНА – НА СТОТНА ОТ ЗЛАТОТО В 
ЩАФЕТАТА В СОФИЯ, ПОЛУЧИ НАГРАДАТА 
СИ ЗА МЛАД СПОРТИСТ №1 НА ШАБЛА ТАМ

Фотофиниш определи по-
бедителя в щафетата 4х50 м. за 
момичета (р. 2008 г.) на кръга от 
атлетическата верига GO KIDS 
в София на 29 август. Състе-
зателката на „Нефтяник 2014“ 
Шабла, Кремена Димитрова и 
трите й съотборнички от СК 
„Радуканови“ (Видин) – Ивайла 
Мишева, Мартина Стефанова, и 
Рая Пламенова отчетоха време 
27,04 сек. срещу 27,03 за побе-
дителките от СКЛА „Енерджи“ 
(Пловдив). Кремена отново пре-
даде първа на първи пост, на 2 
м. от най-близката си преслед-
вачка, щафетата й от трети пост 
нататък бягаше рамо до рамо с 
шампионките, даже дикторът 
на Националния стадион „Ва-
сил Левски“ първоначално обя-

ви отбора й за победител. След 
разглеждането на фотофиниша 
обаче, се оказа, че Креми и Ко 
изостават на стотна от „Енер-
джи“. В надреварата участваха 18 
щафети, като първата и втората 
в серията на Кремена завършиха 
в същия ред и на финала.

Това бе пети, отложен кръг от 
детската лекоатлетическа верига 
GO KIDS. В него мериха сили 
над 400 деца родени от 2003 до 
2013 г. от 30 български клуба.

На почетната стълбичка, 
Кремена Димитрова получи и 
плакета си за млад спортист № 
1 на Шабла за 2019 г. Отличието 
й връчи европейската вицешам-
пионка в скока на дължина при 
девойките от 1993 г. и рекор-
дьорка на България при жените 
в дисциплината – Магдалена 
Христова.

Изгрев

100 ГР. УЛОВ ЛИШИХА ПЕТЪР ПЕТРОВ 
ОТ СРЕБРОТО В ПРИМОРСКО

Шабленският отбор по под-
воден риболов „Морски клуб 
Портус Кария“ отново напра-
ви силно представяне на тур-
нира за купа „Генчо Павлов“ 
в гр. Приморско, организиран 
от клуб „Черноморец“, гр. Бур-
гас. Състезанието се проведе 
на 29.08.2020 г. в акваторията 
между нос Маслен нос и гр. 
Китен и е предпоследен VI-ти 
кръг от серията надпревари 
за купа „България“-2020 на 
БФПС. В този прекрасен ле-
тен ден при спокойно и бист-

ро море участие взеха 5-ма 
наши състезатели - Венцислав 
Георгиев (капитан), Ангел 
Златанов, Янаки Янакиев, Пе-
тър Петров и председателят 
на клуба Димитър Франгов. 

Общо 41 състезатели от 10 
български клуба премериха 
сили в този състезателен ден. 
Новото попълнение на клуба 
през този сезон Петър Петров 
впечатли всички с много ек-
зотичен и разнообразен улов, 
като предаде лаврак, минокоп 
и морски врани За съжаление 
според новите правила лавра-
кът трябва да е с тегло мини-
мум 1000 гр., за да бъде вали-
ден и да носи точки, а този на 
Петър беше 900 гр. Единстве-
но тези 100 грама го лишиха 
от възможността да грабне 
сребърния медал и се наложи 
да се задоволи с 4-то място. 
Председателят на клуба Ди-
митър Франгов се нареди на 
14-то място в класирането, 
другото ново попълнение 
в отбора Янаки Янакиев се 
класира 17-ти, а Ангел Злата-
нов  се нареди на 29-то място. 
Капитанът Венко Георгиев ня-
маше късмет в този ден, като 
попадна в една много безриб-
на и отдалечена зона и за да се 
премести на по-рибни места 
му бяха необходими часове 
безплодно гмуркане и плува-
не, но той не се отказа през 
всички 5 часа и преследваше 
всяка възможност за улов. 
Победител в надпреварата ста-
на навлезлият в неудържима 
спортна форма национал на 
България и представител на 
местния клуб „Марлин“, гр. 
Приморско Анастас Бъчваров. 

Димитър Франгов,  
председател на  

МК „Портус Кариа

Кремена (вдясно) със съотбор-
ничките си и бащата и треньор 
– Веселин Василев. В ръцете й е 
плакетът за най-добър млад 
спортист на Шабла за 2019 г.

На почетната стълбичка на 
Националния стадион в София

Александра с татко Ники и 
мама Ели на върха на почетна-
та стълбичка


