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„Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата.“
 Едгар Кейси

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

80 ГОДИНИ ОТ КРАЙОВСКИЯ ДОГОВОР
ДОГОВОР МЕЖДУ 
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

Негово Величество Царят на 
българите, от една страна, и

Негово Величество Кралят 
на Румъния, от друга страна,

въодушевени от желанието 
да уредят в дух на взаимно раз-
бирателство всичките въпроси, 
засягащи отношенията между 
двете държави, и да създадат 
положителни основи за прия-
телско сътрудничество между 
своите народи, допринасяйки 
по този начин за затвърдява-
нето на мира в Югоизточна 
Европа,

решиха да сключат за тази 
цел един Договор и назначиха 
за свои пълномощници, имен-
но:

Негово Величество Царят на 
българите:

Господин Светослав Поме-

нов, Пълномощен министър,
Господин Теохар Папазов, 

нарочен съдия при Постоян-
ния съд за международно пра-
восъдие;

Негово Величество Кралят 
на Румъния:

Господин Александър Кре-
циану, пълномощен министър,

Господин Хенри Жорж Мей-
тани, юридически съветник 
при Румънското кралско ми-
нистерство на Външните рабо-
ти, които, след като размениха 
пълномощията си, намерени 
в добра и надлежна форма, се 
споразумяха върху следните 
разпореждания: ……………… 
………………………

Преамбюл на договора от 
Крайова

Повече четете на стр. 4

 НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, 
ЧИИТО ДЕЦА ЩЕ ПОСЕЩАВАТ ЯСЛИ, 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕ-
НИЦИТЕ –  на училищните 
власти трябва да бъде предоста-
вен талонът за здравословното и 
имунизационното състояние на 
ученика към датата на започване 
на учебната година, т. нар картон 
или лична здравна профилак-
тична карта. 

Това може да направи както 
родителят, така и общопракти-
куващият лекар –   по служебен 
път.

Предвид епидемичната 
обстановка и с оглед предотвра-
тяване струпване пред кабине-
тите на ОПЛ – талонът може да 
се предостави до един месец след 
началото на учебната година, а 
не както досега – в 7-дневен срок.

При провеждането на за-
дължителна имунизация или 
реимунизация от Национал-
ния имунизационен календар 
по-късно, данни за нея могат да 
се предоставят допълнително на 
училището.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕ-
ЦАТА, КОИТО ПОСЕЩАВАТ 
ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

За новоприети в детски гра-
дини деца се изискват следните 
документи:

Здравно-профилактична кар-
та, попълнена от личния лекар, и 
данни за имунизационния ста-
тус на детето;

– отрицателен резултат от 
изследване за патогенни чрев-
ни бактерии и чревни паразити, 
извършено не по-рано от 15 дни 
преди постъпване в детската 
градина;

– изследвания на кръв и ури-
на, извършени в едноседмичен 
срок преди постъпване на детето 

в детската градина;
медицинска бележка от лич-

ния лекар за липсата на контакт 
със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се 
изискват следните документи:

– здравнопрофилактична 
карта, попълнена от личния ле-
кар, и данни за имунизационния 
статус на детето;

– отрицателен резултат от из-
следване за патогенни бактерии 
и чревни паразити, извършено 
не по-рано от 15 дни преди по-
стъпване в детската ясла;

– изследвания на кръв и ури-
на, извършени в едномесечен 
срок преди постъпване в яслата;

– изследване с отрицателна 
реакция по Васерман за единия 
от родителите, извършено в 
6-месечен срок преди постъпва-
не в яслата;

– медицинска бележка за лип-
са на контакт със заразно болен.

Обръщаме внимание, че при 
децата, които възобновяват по-
сещенията си в детски гради-
ни и ясли,  вместо медицинска 
бележка за липса на контакт 
със заразно болен родителите 
могат да декларират обстоя-
телството, че не им е известно 
детето да е било в контакт със 
заразно болни и нямат призна-
ци на заразно заболяване през 
последните 14 дни.

Допълнително, за деца, кои-
то възобновяват посещенията 
си в детска градина и ясла при 
отсъствие за повече от 2 месе-
ца, се предоставя еднократен 
отрицателен резултат за чрев-
ни паразити.

Министерството на  
здравеопазването

РАБОТНА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ

На 2 септември, кметът на 
община Шабла, Мариян Же-
чев се срещна със земеделски 
производители и председатели 
на земеделски кооперации на 
територията на община Шабла. 

Срещата се осъществи по 
искане на стопаните и във 
връзка с продължителното за-
сушаване, в резултат на което 
има 100% пропаднали площи 
със земеделска продукция.

В залата се коментира за 
„рекорден“ добив от 3 кг/дка 
царевица.

В залата присъстваха още 
Драгомир Узунов, зърнопроиз-
водител от Каварна – член на 
Добруджанския съюз на зър-
нопроизводителите и Елка Ни-
колова – началник на Общин-
ска служба „Земеделие“ Шабла.

Узунов обясни на колегите 
си, че на национално ниво ще 
се търсят възможности за под-

помагане  на земеделските сто-
пани от фонд „Бедствие“, като 
размера на обещетението на 
декар още не се знае.

Всеки присъстващ получи 
метеорологична справка за ва-
лежите, от която се вижда, че 
през последните 4-те месеца – 
януари, април, юни и август са 
паднали под 5 литра на квадра-
тен метър. В залата разбраха 
също, че за периода 01.10.2019 
- 28.08.2020 г., отчетените в ра-
йона на Шабла валежи са 228 
л./кв.м. – значително по-малко, 
сравнено както с минали годи-
ни, така и с останалата част от 
обработваемата земя в Бълга-
рия през периода.

Кметът Жечев съобщи, 
че обявяването на бедствено 
положение не може да бъде 
осъществено, защото няма да 
свърши работа на стопаните. 

В чл.306 от Търговския за-

кон е упоменато понятието 
„непреодолима сила“ (има се 
предвид продължителното за-
сушаване), на който могат да се 
позоват земеделците при евен-
туални съдебни спорове.

За много свои настоящи 
проблеми, както и такива, кои-
то ще предстоят в бъдеще алар-

мираха присъстващите.
В края на срещата кметът на 

общината увери, че до дни ще 
бъде готов изходящия доку-
мент, който да бъде изпратен 
до Областния управител и Ми-
нистерството на земеделието и 
храните.

Изгрев

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
На 3 септември се проведе 

редовно заседание на Общин-
ски съвет Шабла, на което при-
състваха всички 11 съветници.

Предварително обявеният 
дневен ред включваше 9 до-
кладни записки за разглеждане.

Общинските съветници 
приеха отчета за изпълнение-
то на бюджетните, на сметки-
те за средства от Европейския 
съюз и на сметките за чужди 
средства на община Шабла за 
периода от 1 януари 2019 до 31 
декември 2019 година.

На заседанието беше до-
пълнена приетата Програма 
за управление и разпореждане 
с имотите общинска собстве-
ност за 2020 година в точка 
„Продажба на земя“. Съвет-
ниците дадоха съгласие за 
продажба, чрез публичен търг 
с тайно наддаване  на след-
ните имоти частна общинска 
собственост:

* в село Ваклино (бившата 
здравна служба) - с площ 5 701 
кв.м. и гараж към него;

* в Шабла - с площ 686 кв.м. 
и пазарна оценка от лицензи-
ран оценителв размер на 18 905 
лв. без ДДС;

* в село Горун - с площ 2 281 
кв.м., оценен на 31 114 лв.

 На кмета на общината бе 
възложено да извърши послед-
ващите действия по обявяване-
то и провеждането на търгове-
те и сключване на договори със 

спечелилите.
Община Шабла да приеме 

дарение от Сдружение „Спор-
тен клуб Кария“, представля-
ващо „Комбинирана спортна 
площадка“ и трибуни се гласу-
ва още на заседанието.

Имот в Шабла с площ 1 537 
кв.м. ще бъде отдаден под наем 
чрез публичен търг с тайно 
наддаване за автосервиз, за 
срок от 10 години.

За учебната 2020/2021 го-
дина бяха утвърдени мало-
мерни паралелки в СУ „Асен 
Златаров“ Шабла и маломерна 
група в ДГ „Дора Габе“ – изне-
сена група в село Крапец. в СУ 
„Асен Златаров“:

- IX клас – 12 ученика;
- X клас – 9 ученика;
- XI клас – 16 ученика;
- XII клас – 17 ученика.
В изнесената група в село 

Крапец ще работят с 6 деца.
Изгрев

ЗА СЕМЕЙСТВАТА С 
ДЕЦА ДО 14 ГОДИНИ

На заседание на Министер-
ския съвет на  година е прието 
Постановление за изменение 
ва Правилника за прилагане на 
закона за социално подпомага-
не, като е съдзаден нов чл.166.

В него се казва, че семей-
ствата с деца до 14 години ще 
имат право на месечна целева 
помощ при обявено извън-
редно положение или обявена 
извънредна епидемична обста-
новка в случай, че двамата или 
единият от работещите роди-
тели или родителя, отглеждащ 

сам дете не може да извършват 
дистанционна работа от вкъщи 
и нямат възможност да ползват 
платен отпуск.

Помощта ще се отпуска в 
случай, че децата се обучават 
синхронно от разстояние в 
електронна среда или не посе-
щават детски ясли и градини, 
както и предучилищни групи 
поради въведените ограниче-
ния във връзка с извънредното 
положение или извънредната 
епидемична обстановка.

Изгрев

„ПОРТУС КАРИА“ – 
ТРЕТИ В БЪЛГАРИЯ!

Подробности очаквайте в следващия ни брой
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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

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

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

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

За контакти: 0893 012 657, инж. Костадин Ташев

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 5 септември 2020 година

се навършиха 

3 години
от смъртта на 

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА 
ВЪЖАРОВА

(починала на 76 години)

Дните минават неусетно,
а споменът за теб е все така мил и скъп.

Почивай в мир!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 10 септември 2020 година 
се навършват 

11 години 
от  смъртта на

инж. ВЕЛИКО ДИМИТРОВ 
ИВАНОВ

починал на 70 години

С много обич и тъга се прекланяме пред 
светлата му памет.

Нека всички, които го познаваха, си 
спомнят за него!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ 
На 11 септември 2020 година 

се навършват 
4 години 

от смъртта на 

ВАСИЛКА ФИЛЕВА 
БУКУРОВА

Времето лети, но сълзите и мъката, 
че теб те няма, не стихват.
Не се забравя човек, раздавал

само добрини, топлина и обич.

От съпруг, деца и внуци

ПРОДАВАТ СЕ
Камина „Прити“ 17 kw – 200 лв.

Печка „Прити“(без водни ризи) – 100 лв.

Ул. „Черни връх“ №11, тел: 0898/73-97-82

ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 
СТАРТИРАТ ОБУЧЕНИЯ

на територията на МИРГ 
Шабла-Каварна-Балчик за 
по-ефективно изпълнение на 
извършваните от рибарите 
дейности, касаещи опазването 
и възстановяването на морски-
те екосистеми и дейности, като 
екотуризъм в зони от Натура 
2000, както и за предотвратява-
нето и контрола на разпростра-
нението на инвазивни чужди 
видове,  избягване и намалява-
не на нежелания улов.

Обученията са във връзка с 
изпълнението на проект „Обу-
чение на рибари и други заети 
в сектор рибарство по опазване 
и възстановяването на морски-
те екосистеми и по съответни 
алтернативни дейности, като 
екотуризъм в зони от Нату-

ра 2000 и МЗТ“ по проект №: 
BG14MFOP001-1.006-0003, 
„Пази морето – бъди Море“, 
финансиран по Програма 
за морско дело и рибарство, 
съфинансирана от Европей-
ския съюз, чрез Европейския 
социален фонд, Процедура 
BG14MFOP001-1.006 - Опазва-
не и възстановяване на морско-
то биологично разнообразие и 
екосистеми и компенсационни 
режими в рамките на устойчи-
вите риболовни дейности.

Обученията ще се проведат 
през септември по график в 
зависимост от сформираните 
групи. Желаещите да се вклю-
чат в тях, могат да се свържат с 
организаторите на 
e-mail: desita_ivandjenev@abv.bg

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЧЕСТВАНЕТО 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ПОЖАРНИКАРИТЕ 
И СПАСИТЕЛИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Пожарното дело в България 
има богата история и достиже-
ния, сравними в много отно-
шения с развитите европейски 
страни. Редица поколения са 
дали своя принос за проспери-
тета на пожарната сигурност 
като гаранция за ефективна 
борба с огнената стихия. 

На 14 септември 1905 г. се 
провежда Първият пожар-
никарски събор в България. 
Инициатори на събора са 27 
пожарни командири от стра-
ната със значителен опит и 
професионална подготовка. По 
модел развит в редица европей-
ски държави се приема идеята 
за обединяване на пожарните 
служби с цел подобряване и 
уеднаквяване на обучението, 
осигуряване и развитие на тех-
ническото въоръжение. 

По време на събора се осно-
вава дружество на пожарните 
командири и се приема решение 
за издаване на списание “По-
жарно дело” като негов орган. 
Пожарникарското дружество 
представлява пожарникарите 
при предложения и преговори с 
държавата. Утвърждава се тра-

дицията периодично да се про-
веждат събори (конгреси) на 
пожарните командири.

Деветдесет години по-късно, 
през 1995 г. с Решение №385 на 
Министерския съвет на Р. Бъл-
гария датата 14 септември е обя-
вена за Професионален празник 
на служителите на Главна ди-
рекция “Пожарна безопасност и 
защита на населението” – МВР.

По утвърдена традиция и 
тази година от 14 до 18 септем-
ври огнеборците отбелязват 
своя професионален празник 
със «Седмица на пожарната   

безопасност». Същата е насите-
на с демонстрации, дни на отво-
рените врати, работни срещи и 
спортни състезания.

В рамките на инициативата 
на  14 септември ще се отбележи 
Професионалният празник на 
пожарникарите и спасителите 
в Р. България. В празничния ден 
освен тържествени събрания и 
демонстрации с пожарна техни-
ка е предвидено поднасяне на 
венци пред паметната плоча на 
пожарникарите, загинали при 
изпълнение на служебния си 
дълг.

По традиция и тази годи-
на от местните структури за 
ПБЗН в областта се организи-
рат множество мероприятия 
за повишаване на противо-
пожарната култура сред на-
селението. Голяма част от тях 
са насочени към децата под 
формата на занятия в детски-
те градини. Освен към децата, 
служителите се обръщат и към 
техните учители с оглед при-
помняне мерките за безопас-
ност и правилата за действие 
при възникване на пожар или 
други екстремни ситуации.

Предвидени за провеждане от РСПБЗН  - Шабла дейности
по повод „Седмица на пожарната безопасност” от 14 до 18 септември 2020 година

Открити телефонни линии за консултации, 
мнения и препоръки  в областта на пожар-
ната и аварийна безопасност. 

РС ПБЗН Шабла – 
тел. 05743/ 4449

14.09  - 18.09.2020 г

 Дни на отворените врати РС ПБЗН Шабла 14.09  - 18.09.2020 г
Организиране на демонстративно  занятие 
за деца от Община Шабла . 

РС ПБЗН Шабла 15.09.2020 г .  от 14.00 ч

Поклон и поставяне на венец пред   възпо-
менателна плоча  на Тодор Енчев – загинал 
при изпълнение на служебния си дълг .  

Рибарско селище „Кария“ 14.09.2020 г. -   9.00 ч

Провеждане на занятие по учебна евакуа-
ция в Читалище „Зора”.

Читалище „Зора” 
гр.Шабла

18.09.2020 г. – 10.00 ч.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВСКА 
ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА

Уважаеми търговци, 
съгласно разпоредбите на 

Наредба №1 за осигуряване на 
обществения ред, осъществя-
ване и поддържане на чистота-
та в личните дворове и общест-
вените места на територията на 
Общината и Наредбата за тър-
говската дейност, 

е изрично забранено:
- сервирането(отварянето) 

на спиртни напитки, вино и 
бира за консумация вътре и 
пред магазините за хранителни 
стоки

- сервирането или продажба 
на алкохол и цигари на мало-

летни и непълнолетни лица 
Деца до 16 годишна въз-

раст могат да посещават за-
ведения, където се сервира 
алкохол и се пуши, САМО с 
родителите или настойници-
те си. Същите носят лична 
отговорност за неупражня-
ване на контрол, или на ор-
ганизирани мероприятия от 
училищата.

При констатиране на на-
рушения на разпоредбите 
контролните органи съставят 
актове и налагат глоби на ви-
новните физически и юридиче-
ски лица!!
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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 
Уважаемо жури,  
Трябваха ми няколко дни, 

за да повярвам, че това, което 
ми се случва е реалност. Нямам 
думи да изразя колко  щастли-
ва и колко развълнувана съм от 
тази награда. Награда, за която, 
ако трябва да бъда откровена, 
не съм смеела и да мечтая. Из-
пратих стихотворенията си без 
никакви очаквания, а когато 
получих имейла, че съм сред 
номинираните, първоначално 
си помислих, че може би някой 
се шегува с мен. 

И в поетичните, и в много 
други среди често чувам ре-
пликата „Наградите не са ва-
жни“ или „Важното е хората 
да те четат“ и пр. За мен обаче 

една такава награда като „Ге-
орги Давидов“ означава много 
повече от много. За мен това е 
огромен успех. Казвам успех, 
защото когато човек бива оце-
нен така високо от хора, кои-
то са светила в литературните 
среди, това наистина му дава 
криле, това звучи като: „Да, на 
път си да станеш един добър 
поет!“

За мен подкрепата е повече 
от всичко друго. Да имам под-
крепа от изтъкнати и призна-
ти поети и хора, постигнали 
мечтите си, е повече от вся-
ка победа в живота. Защото 
аз съм посветила себе си на 
поезията и единствената ми 
мечта е да имам възможност-

та да показвам на хората това, 
което правя. Безкрайно щаст-
лива съм, че има хора като 
вас, които се грижат за про-
дължението на литературните 
традиции в България, които 
се грижат за това да запазят 
спомена за огромния талант 
на Георги Давидов. Разбира се, 
бих искала да благодаря на г-н 
Мариян Жечев и семейството 
на незабравимия поет Георги 
Давидов, и на всички, които 
допринасят този конкурс да 
е факт година след година. За 
мен този конкурс отваря една 
нова страница в живота ми. 
След години лутане, днес ся-
каш някой заши откъснатите 
ми криле. Имам стимул и муза 

да пиша. И сила, която довче-
ра нямах.

Нямам търпение да се до-
косна още по-близо до света 
на поета Георги Давидов. Да се 
запозная с неговото семейство, 
да видя отблизо неговия дом, 
да ми разкажете истории, кои-
то знаят само най-близките му 
приятели. За мен това ще бъде 
една сбъдната мечта. Желая Ви 
от сърце да бъдете здрави и да 
Ви се случват най-красивите 
неща!

Благодаря Ви безкрайно 
много за всичко ! Сърцето ми е 
при всички Вас!

С уважение: 
София Милева

29.08.2020 г
На парти в залата на читалището, децата на село Граничар 
празнуваха.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ТЪМНО СИНЬО
Очите му, безкрайните очи, 
които ме погубват в тъмносиньо... 
Пред тях дори морето се смири, 
а после път отвори ми, да мина.

Изгубих се в безкрайните очи 
и път назад потърсих, ала няма. 
Пред тях дори Вселената мълчи, 
като сълза в плача на океана.

О, ти си най-дълбокото море, 
в което скачам без да се замисля. 
Не знам дали разбираш ме добре..., 
дори не зная кой си, а ми липсваш.

Очите ти, безкрайните очи... 
дали ще срещнат мойте тъмночерни? 
Морето плаче, а нощта тъжи. 
Вселената е влюбена във тебе.

София Милева - Лауреат на  шестото издание  
на Националния литературен конкурс за млади поети 

„Георги Давидов“ - 2020, Шабла

ДИМАНА ЙОТОВСКА 
ОТ  ВАРНА СПЕЧЕЛИ  
КОНКУРСА ЗА РИСУНКА

На 27 август, в НЧ „Зора 
1894“ бяха връчени наградите 
от конкурса на детския отдел 
на читалищната библиотека 
-  „Бай Ганьо Днес“. В конкур-
са взеха участие ученици от 
11 до 19 години. Почетните 
трети места заеха творбите на 
Димитрин Овчаров и Полина 
Овчарова от гр. Шабла и Ива-
лена Николаева от гр. Балчик. 
На второ място беше отличена 
рисунката на Моника Иванова 
от гр. Варна. А на първо място 
е творбата на Димана Йотовска 
от гр. Варна. Рисунките бяха 
оценени от художника Радо-

слав Нейчев, чиято изложба 
още може да разгледате във 
фоайето на  НЧ „Зора 1894“. 
Разгледахме биографична пре-
зентация на живота и твор-
чеството на Алеко Константи-
нов, прочетохме и историята   
„Бай Ганьо в банята“. Всички 
участници бяха почетени с гра-
моти и наградени  с книги и по-
собия за рисуване.  Благодарим 
на участниците за проявения 
интерес и отделеното време!

Дияна Димитрова,  
библиотекар в детски отдел 

на библиотеката при  
НЧ „Зора 1894“ Шабла

Спечелилата първа награда на конкурса рисунка на Димана Йо-
товска

София  Милева: „БЪДЕТЕ ВДЪХНОВЕНИЕ 
ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ИДВА В ЖИВОТА ВИ!“

 Лауреатът на шестия Национален конкурс за поезия „Ге-
орги Давидов“, София Милева представихме накратко в рубри-
ката „Поетичен кът“ в миналия си брой. Благодарственото 
й писмо към инициаторите,  организаторите на конкурса и 
тези, които я определиха като шестата носителка  на „ша-
бленския „Пегас“ пък поместваме в броя си сега. Но ние вярваме 
и знаем, че младата поетеса има още много, което да ни каже. 
Ето и част от него за читателите на „Изгрев“:

„Изгрев“ – София, първо 
честито! Осъзна ли вече, че 
няма шега в това, ти спечели 
нашия конкурс в конкуренци-
ята на 97 млади поети от цяла 
България?

София Милева – Благода-
ря ти! Ако трябва да бъда от-
кровена, сърцето ми все още 
бие лудо. За мен тази награда 
е огромно признание, защото 
всеки един член от журито е 
човек, на когото аз дълбоко се 
възхищавам, а Георги Давидов 
е име, което няма аналог в све-
товен мащаб. 

Случайно или не, г-жа Яна-
киева ми съобщи за наградата, 
точно когато бях на брега на 
морето. Стоях на плажа в По-
морие и си мислех: „Къде ли 
ми е мястото в този объркан 
свят...?!“ Гледах към морето и 
си казвах: „Едва ли е поезия-
та... Хората вече ме мислят за 
странна, даже за луда... А ко-
гато се успивам, татко минава 
покрай мен и казва: „Ти пак 
ли писа до шест, бе?“ – „А бе, 
татко, ти добре ли си?!“ Стоях 
с ръце около коленете и само 
си повтарях: „Господи, дай ми 
някой знак, моля те! Обаче се-
риозен знак! Не такъв, за който 

трябва да се оглеждам, а прос-
то ми го кажи точно, кратко 
и ясно! Според Теб аз с какво 
трябва да се занимавам?“ И 
тогава ми се обади г-жа Яна-
киева... Затова и наричам тази 
награда съдбоносна. 

„Изгрев“ – Името ти оз-
начава „мъдрост“. Морето, 
на което си посветила своите 
стихове, предава ли чрез теб 
своята мъдрост? Според теб 
на каква мъдрост си носител 
ти, София?

София Милева – Дали мо-
рето предава своята мъдрост 
чрез мен? Дори не бих си и по-
мислила, че точно аз мога да 
предам мъдростта на това без-
крайно море, за което пиша. Но 
това, което със сигурност знам 
е, че това е единственото място, 

на което аз се чувствам цяла и 
нямам нужда от нищо друго. 
Както казвам в едно от стихо-
творенията си – „..когато съм 
там, светът зад мен е излишен.“

И не знам на каква мъдрост 
съм носител. Смятам, че всеки 

открива в стихотворенията ми 
по нещо за себе си. Поетесата 
Иванка Миклович например 
ми беше казала: „Толкова много 
ме трогна стихотворението ти 
„Десет стотинки“, че вече нико-
га не си позволявам да подмина 
човек, който проси.“ 

В Библията пише „Началото 

на мъдростта е страх от Гос-
под!“ За мен това е мъдростта. 

„Изгрев“ – В посланието 
си към теб, освен другите си 
пожелания, лауреатът на пре-
дишното издание на конкурса 
„Георги Давидов“, Анна Лаза-
рова ти  „завеща“ своята лю-

бов към Шабла и „пророкува“, 
че вече имаш още едно семей-
ство – шабленското. Чувстваш 
ли се ти вече част от нашето 
семейство?

София Милева – Благодаря 
сърдечно на Анна Лазарова. В 
благодарственото си писмо аз 
неслучайно написах, че сърце-
то ми е при вас. Тази емоция, 
която ми подарихте, и думите, 
които ми казахте, наистина ме 
накараха да се почувствам като 

част от едно голямо, поетично 
семейство. И за мен е огромна 
чест!

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаеш ти на новото си семей-
ство – шабленци, както и чи-
тателите на нашия вестник?

София Милева – Пожела-
вам ви да бъдете здрави и мно-
го щастливи! Бъдете вдъхно-
вение за всеки, който идва в 
живота ви!

„Изгрев“ – Аз пък, от име-
то на всички в Шабла, ще  по-
желая успех на излизащата в 
края на годината твоя втора 
стихосбирка и на добър час по 
трънливия път на твореца.

София Милева – Благодаря 
от сърце! 

Разговаря Йордан Енев

В община Ардино на 8 март.

На морския бряг в Несебър…

Национален конкурс „Есенни щурци“ в с. Горски Извор. До София 
са поетите Ели Видева и Атанас Капралов

2019 г. на общинския конкурс 
„Усещане за любов“ в Дими-
тровград
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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

КОСТАДИН ТОДОРОВ – ТРЕТИ В СВЕТА!
Ветеранът от „Нефтяник 2014“ – с бронз на копие на световното в Канада

Шабленският лекоатлети-
чески клуб, „Нефтяник 2014“, 
започна да печели медали и 
отвъд Атлантика. На 20 август, 
официално бяха обявени ме-
далистите и класиранията в 
отделните дисциплини на Све-
товното първенство по лека 

атлетика за ветерани в Торонто 
(Канада). Поради епидемията 
от Ковид-19 и в съответствие 
с взетите противоепидемични 
мерки, организаторите логично 
взеха решението първенството 
да се проведе виртуално. Над 
100  000 лекоатлети-ветера-

ни взеха участие в 
Световното в Отава. 
Всеки състезател из-
пращаше видеома-
териал със запис на 
официално регистри-
раните си резултати 
на Национални шам-
пионати и Междуна-
родни турнири, как-
то и протоколите от 
състезанията. В дис-
циплината „хвърляне 
на копие“ във възрас-
товата група над 40 
г., Костадин Тодоров 
заслужи бронзовото 
отличие с резултат 
51,06 м. Пред него се 
наредиха представи-
тел на САЩ с 54,47 
и канадец с 51,17 м. 
Претендентите в ко-

пието при 40+годишните бяха 
общо 21.

Бронзовият медал в Торонто 
бе първо отличие от такъв ка-
либър за родения през 1976 г. 

състезател на „Нефтяник 2014“. 
Досега Коцето е превземал 
Балканския връх в копието три 
пъти – в Нови Сад (Сърбия) 
през 2016-а, в Стара Загора 
през 2017-а и в Белград (Сър-
бия) през тази година. В актива 
си от Балкански първенства, 
той има още сребърен медал от 
Букурещ (Румъния) през 2019-
а и бронзов от Солун (Гърция) 
през 2015-а. 

На читателите на „Изгрев“, 
Костадин Тодоров пожела мно-
го здраве и късмет. Ние пък му 
пожелаваме успешно предста-
вяне на Европейското първен-
ство в Тампере (Финландия) и 
Олимпиадата в Токио догодина.

Изгрев

80 ГОДИНИ ОТ КРАЙОВСКИЯ ДОГОВОР
На 7 септември се навър-

шиха 80 години от подписва-
нето на Договора от Крайова. 
Възстановена е историческата 
истина   и многострадалния до-
бруджански край   се възвръща 
в пределите на Царство  Бълга-
рия. 

Нещастието на Добруджа, 
нейното раздробяване и произ-
теклите в следващите пет десе-
тилетия исторически процеси е 
свързано с руско-турската ос-
вободителна война от 1877/78 
година. Съгласно с предвари-
телния мирен договор от Сан 
Стефано, секретния меморан-
дум между Русия и Англия, по-
дписан на 30 май 1878 година в 
Лондон и Берлинския договор, 
Русия си присвоява Бесарабия, 
а Румъния получава Северна 
Добруджа като компенсация за 
отнетите й от Русия територии. 

За етническия състав на на-
селението на Северна Добруджа, 
когато тя е предадена на Румъ-
ния, красноречиво говори фа-
ктът, че първите документи на 
румънските власти, за да бъдат 
разбирани от населението на об-
ластта, са били печатани само на 
български и турски език.

Пътят, който България и 
Румъния извървяват до пре-
говорите в Крайова, не е лек и 
праволинеен.   Решаващата го-
дина за  съдбата  на Южна  До-
бруджа е 1940. Тогава почти 
всички съседни държави, как-
то и великите сили, са съглас-
ни, че за запазване на българ-
ския неутралитет трябва да се 
направят отстъпки и да бъде 
върната на България Южна До-
бруджа, която всички смятат за 
безспорно българска терито-
рия. Повратният момент, кой-
то служи като катализатор на 
процесите, е   започналата   на 
10 май 1940 година германска 
офанзива на Западния фронт. 
В същото време, докато гер-
манските войски са на запад, 
СССР се чувства с развързани 
ръце и връчва нота на румън-
ското правителство, с която 
иска да и бъде предадена Беса-

рабия, защото в противен слу-
чай ще бъдат започнати военни 
действия. Нито Германия, нито 
Италия могат да се ангажират 
във война срещу СССР и те 
съветват Румъния да отстъпи. 
Месец по-късно значително 
се променят отношенията в 
Европа – германската агресия 
срещу западноевропейските 
държави парализира тяхната 
дипломатическа активност на 
Балканите. Франция, основен 
гарант на териториалното ста-
тукво на Румъния, капитулира. 
Германия и Италия придоби-
ват значение на първостепен-
ни политически фактори за 
управляващите среди както в 
България, така и в Румъния. 
В края на юни Русия заема по 
мирен път Бесарабия и Север-
на Буковина. Възстановена е 
румънско-руската граница от 
времето на Първата световна 
война. 

Изучавайки внимателно 
протичащите и назряващи съ-
бития, българската диплома-
ция проявява изключителна 
активност сред представители-
те на великите сили. Съветски-
ят съюз е признал българските 
претенции. Добрите отноше-
ния със САЩ и разбирането 
от страна на американските 
управляващи към българския 
национален въпрос са налице. 
Великобритания също призна-
ва българските искания спря-
мо Южна Добруджа. Остава да 
се убедят Германия и Италия. 
Последната е в изключително 
добри отношения с България 
и българските дипломати свое-
временно я уведомяват за всяка 
своя стъпка. За спечелване на 
германската подкрепа допри-
нася успешното разиграване 
на руската карта. Стремежите 
на Русия да привлече България 
в орбитата си, предложенията 
за пакт за взаимопомощ, раз-
гръщането на т.н. “Соболева” 
акция и възможното “преко-
мерно” увеличаване на руското 
влияние при евентуално по-
лучаване на Южна Добруджа 

при посредничество на Русия, 
притесняват Германия. Тези 
германски опасения успешно 
се подхранват от българските 
официални власти, които же-
лаят получаването на Южна 
Добруджа именно чрез съдей-
ствието на Германия. Послед-
ната разбира последствията за 
своята сигурност при устано-
вяването на руско влияние в 
България и в разговори на раз-
лични равнища дава гаранции 
за връщането на Южна Добру-
джа на България.

Румънското правителство 
прави официалния дипломати-
ческо изложение  за започване 
на преговори с меморандум, 
връчен на правителството в 
София на 16 август. В докумен-
та се преплитат две тенденции. 
От една страна, управляващите 
среди в Румъния изтъкват раз-
лични доводи — исторически, 
етнически, статистически, ге-
ополитически, стопански, — за 
да обосноват своите „права“ 
върху Добруджа. В тази част на 
меморандума са формулирани 
и териториалните аспирации 
на румънските управляващи 
среди. Те предлагат да се тра-
сира „една линия, започваща 
западно от Балчик и да продъл-
жи в северна посока до старата 
граница“, като Силистра ос-
тава в границите на Румъния. 
От друга страна, за да смекчи 
острия и неблагоприятен тон 
от първата част на меморанду-
ма, румънското правителство 
прави уговорката, че станови-
щето му не е окончателно, и 
декларира своите „искрени га-
ранции, че граничните въпро-
си не ще доведат до провал на 
преговорите в Крайова“. 

Становището на българ-
ското правителство е изло-
жено предварително също в 
меморандуми, предадени на 
Румъния на 14 и 17 август. В 
тях се прави реална преценка 
на балканската и международ-
ната обстановка и на форму-
лираните от българска страна 
искания. Основното искане на 

българското правителство е да 
бъде възстановена българската 
граница от 1912 г. в Добруджа. 

Прието е румънското пред-
ложение за начална дата на 
разговорите и българско-ру-
мънските преговори в Крайова 
започват на 19 август като про-
дължават близо две седмици. 
Разискванията обхващат три 
основни аспекта на добруджан-
ския въпрос -териториалната 
отстъпка, размяната на населе-
ние и финансово-имуществе-
ните операции. Първостепенно 
значение и за двете страни има 
териториалната отстъпка.

Българското правителство 
дава недвусмислена инструк-
ция на делегацията си в Кра-
йова — възвръщане на цялата 
територия на Южна Добруджа. 
В това искане управляващите 
среди в България не са склон-
ни да отстъпят. Размяната на 
население е в центъра на деба-
тите почти през цялото време-
траене на преговорите. Целта 
на българското правителство 
да изсели по-малко българи 
от Северна Добруджа е пре-
допределена от хроническия за 
България бежански проблем, 
който в периода между двете 
световни войни се превръща в 
постоянен източник на социал-
ни конфликти.

Преговорите вървят трудно 
и са прекъснати за определе-
но време. Ориентирало се към 
тесен съюз с Германия, новото 
правителство на Румъния на-
чело с генерал Йон Антонеску 
възприема препоръките на Хит-
лер за разрешаване на спора с 
България. На 5 септември пре-
говорите в Крайова са поднове-
ни. Всички разногласия се раз-
решават с учудваща лекота в две 
поредни срещи и преговорите 
приключват в ранното утро на 7 
септември 1940 година. 

Подписването на Договора 
от Крайова е успех за българ-
ската политика за мирна ре-
визия на Ньойския договор от 
1919 година.

Илиян Христакиев

Костадин Тодоров е свикнал 
с медали от Балканиади на 
гъдите си…

(снимка – архив „Изгрев“)

Щастливият победител получава сертификата си от кмета 
на Дуранкулак – Веселин Йорданов.

Десетгодишният шабленец Петър Йорданов (вдясно на снимка-
та), завоюва сребърен медал за клуба си КБС “Калиакра”-Кава-
рна  на турнира по карате за купа „Аква лайф”  в Кранево. 

ВРАЧАНИН ФИНИШИРА ПРЪВ 
НА ДУНАВ УЛТРА В ДУРАНКУЛАК

Към 21:30 ч. на 2 септем-
ври, Александър Александров 
от Враца предоля с велосипеда 
си 960-километровото изпи-
тание „Дунав Ултра“ и пресече 
финала в Дуранкулак. За трета 
поредна година, 34-годишният 
колоездач-аматьор успя да из-
мине маратонската дистанция 
за под 48 часа, като в тазгодиш-

ното издание на пробега, вре-
мето му бе дори под 40 часа.

След финиширането си, 
Александров получи сертифи-
кат за най-бързо изминаване на 
маршрута от кмета на Дуранку-
лак – Веселин Йорданов и

“Дунав Ултра: Следвай река-
та 2020” е седмо поред издание 
и промо-събитие в подкрепа на 

едноименния маршрут. Про-
явата е с домакин гр.Видин 
(31.08.2020-1.9.2020 г.) и е съ-
пътствана с последващ мно-
годневен колоездачен преход 
по маршрута “Дунав Ултра”, 
включително през/покрай гра-
довете: Видин, Дунавци, Лом, 
Козлодуй, Мизия, Оряхово, Гу-
лянци, Никопол, Белене, Сви-

щов, Две могили, Русе, Мартен, 
Сливо поле, Тутракан, Си-
листра, Добрич, Генерал Тоше-
во и завършва в най-източната 
точка – село Дуранкулак. В таз-
годишното издание на „Дунав 
Ултра“ взеха участие 94 колое-
здачи-любители от България и 
Румъния.

Изгрев

Александър Александров е достигнал крайната точка на „Дунав 
Ултра“ – Дуранкулак.


