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„Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде.“  
Китайска поговорка

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

 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

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

Уважаеми читатели на 

вестник „Изгрев“,
очаквайте следващият ни брой 

на 23 септември (сряда).

ЗА 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!!

ПЪРВИЯТ ЗВЪНЕЦ УДАРИ!

ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА 
БЪЛГАРИЯ ОТПРАВИХА ИСКАНИЯТА СИ

Исканията на земеделски 
производители от районите на 
Добрич, Силистра, Варна и Шу-
мен  бяха изслушани на 9.09. т.г. 
на заседание на Постоянната 
комисия по земеделие и храни 
в Народното събрание. Пос-
ланието си те  отправиха към 
председателя на Постоянната 
комисия, Мария Белова  и към 
министъра на земеделието Де-
сислава Танева.

В писмото се говори за теж-
ката ситуация в бранша в Севе-
роизточна България, породена 
от лошите метеорологични 
условия и сушата тази година. 
Към писмото се присъединяват 
и  земеделските производители 
и председатели на земеделски 
кооперации от община Шабла 
с проблемите, които изложиха 

на срещата си с кмета Мариян 
Жечев на 2 септември.

„Исторически погледнато, в 
тези райони такива добиви от 
традиционно отглежданите зе-
меделски култури няма дори и 
в статистиката. Положението 
с реколтираните площи е от-
чайващо. Ние като земеделски 
производители сме шокирани 
от това, което сме получили. 
Пшеница от 50 до 250 кг. В 
най-добрите случаи, слънчо-
глед от 80 до 160 кг., царевица 
от 0 до 300 кг. Разходите по 
всички тези основни култу-
ри бяха извършени изцяло. 
Брутният приход, средно ари-
тметично, като сбор от всички 
култури няма да надхвърли 
120-130 лв./дка…Общо за че-
тирите области се отчитат до-

биви 3 до 5 пъти по-ниски от 
нормалните такива“, се казва в 
искането.

В него се казва още, че мно-
го от стопанските единици са 
пред фалит, а много няма да 
могат да проведат есенната 
кампания. Производителите 
подчертават, че не могат да се 
възползват от мерките 60/40, 
не могат да се възползват и от 
кредитите до 300 000 лв. заради 
високите лихви на търговските 
банки.

Земеделците имат 5 искания. 
Първото е кредитите за есен-
ната кампания, които отпуска 
ДФ „Земеделие“, да бъдат тран-
сформирани в безвъзмездна 
финансова помощ в рамките до 
100 000 лева на стопанство, и то 
само за тези, в които добивите 

от пшеница и ечемик са под 
200 кг. Второто искане е за на-
маляване с 50% на дължимите 
вноски по арендни наемни до-
говори, сключени с държавата.

На трето място се иска целе-
вата линия за кредитиране от 
ДФЗ да признава и произведе-
ните собствени семена, които 
са минали окачествяване.

Четвъртото искане е да се 
намери трайно решение на 
проблема с високите ренти 
в Добруджа, които пречат за 
развитието и стабилизирането 
на бранша като цяло. На пето 
място производителите искат 
включване в мерките 60 на 40 
за земеделски работници и слу-
жители през есенно-зимния 
период.

Изгрев

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОДОБРИ 800 000 ЛВ. 
ЗА РЕМОНТ НА УЛ. „ДОЛИНА“ В ШАБЛА

На 4 септември 2020 г., Ми-
нистерски съвет на Република 
България издаде Постановле-
ние №250 за одобряване на 
допълнителни разходи/транс-
фери от резерва по чл. 1, ал. 
2 раздел II, т. 5.1 от Закона за 
държавния бюджет на Репу-
блика България за 2020 г. за 
непредвидени и/или неотлож-
ни разходи за предотвратява-
не, овладяване и преодоляване 
на последиците от бедствия. 
Общият размер на одобрени-
те средства, за 68-те засегнати 
общини е 34  112  289 лв. Одо-
бреният трансфер по бюджета 
на община Шабла за авариен 

ремонт и възстановяване на ул. 
„Долина“ в гр. Шабла е в размер 
на 807 421 лв.

Голямото наводнение през 
септември 2005-та година нане-
се големи щети на успоредната 
на дерето в Шабла  ул. „Доли-
на“ . Оттогава от общинската 
администрация неколкократно 
са кандидатствали за държавна 
помощ за ремонта и възстано-

вяването на улицата.
Улица „Долина“ всъщност  

„затваря“ шабленското дере – 
горната  й част е от ул. „Пирин“ 
до кръстовището с ул. „Банско“, 
а в ниското – от ул. „Рила“ до 
кръстовището с ул. „Бузлуджа“. 
Сега на цялата ул. „Долина“ ще 
бъде направен основен ремонт 
с асфалтиране, бордюри и от-
водняване.            Изгрев
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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

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ.

Телефон:0899 398 685, Иво Иванов

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 ЧЕСЪН
Телефон: 0876 786 152

Панчо Паскалев, село Пролез

ПРОДАВАМ 
СПЕШНО КЪЩА В ШАБЛА,

намираща се на ул.“Свобода“ №15.
Телефони: 0896 85 96 71; 0892 77 24 01; 0892 00 18 74

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20 септември 2020 година 

се навършва
1 година  

без 

НЕЙКО СЛАВОВ  
АЛЕКСИЕВ

Сърцето ти беше добро 
и добър спомен в нас остави, 

и нека всички с добро
да почетем паметта ти.

Обичаме те!

От съпруга, дъщеря и внучка

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14 септември 2020 година

се навършиха 
14 години 

от смъртта на

СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
починал на 83 години

Нека всички, които го познаваха 
си спомнят за него, за неговота 

добрина, 
щедрост и мъдри съвети.

Почивай в мир!

От семейството

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

ПРОДАВАМ
Грозде за вино – черно и бяло

Телефон за контакт: 0885/37-41-38
ТЪРСЯ 

ДА ЗАКУПЯ ПАРЦЕЛ – 1 ДКА В ШАБЛА.
Телефон: 0885 518 711

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

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

Ул. „Черни връх“ №11, тел: 0889 77 43 90

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ 
ОТ И ДО АВТОГАРА ШАБЛА, КЪМ 15 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
Шабла – Варна - 9:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; Х. 
Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна - 12:20 часа (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, без събота и неделя)
Шабла – Варна - 16:15 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна – 17:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Варна – Шабла - 8:50 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, без събота и неделя)
Варна – Шабла - 12:30 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П.Чунчево;  Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла – 15:00 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла - 18:40 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно)  

За допълнителна информация и справки - автогара Шабла,  
всеки делничен ден от 07.00 ч. до 10.00 ч. преди обяд и  от 

12:10 ч. до 17:10 ч. след обяд.

ЖИВОТ, ОТДАДЕН НА КАУЗИ
Уважаеми читатели на 

вестник „Изгрев“, искам да 
ви представя с няколко думи 
един наш съгражданин, който 
винаги ме е изненадвал със 
своята невероятна енергия и е 
неизчерпаем извор на идеи, от 
най-различно естество. Ста-
ва дума за господин Стойчо 
Захов, който въпреки свои-
те години продължава да се 
труди с невероятни темпове. 
Изключителен лозар, винар, 
градинар, дърводелец, автор 
на текстове на песни, ръково-
дител и изпълнител в хор „Па-
триот“. Той с право заслужава 
нашето уважение за своя неу-
морен труд.

Тъй като през тази годи-
на светът беше сполетян от 
невиждан досега вирус, учас-
тниците в хор „Патриот“ бяха 
принудени заради мерките на 

извънредното положение да 
преустановят репетиции за 
неопределено време. Но при 
нас се установи традиция да 
се празнуват рождените дни 
на участниците в хора.

Г-н Захов е роден през ме-
сец май, но извънредното по-
ложение не му позволи да спа-
зи тази традиция. Ето защо 
той ни обеща, че ще ни събе-
ре, когато е готова продук-
цията му от дини и пъпеши, 
които сам е отгледал с много 
любов. Този ден дойде и той 
покани всички участници в 
хора на 23 август на богата не-
делна закуска, с много дини, 
пъпеши и други кулинарни 
вкусотии.

На срещата беше поканен 
г-н Емил Тодоров, председател 
на общинската организация на 
СОСЗР (Съюз на офицерите 

и сержантите от запаса и ре-
зерва). Беше поканена също и 
д-р Йорданка Стоева, която е 
заместник-председател на съ-
щата организация. За съжале-
ние д-р Стоева не можа да при-
съства на това мероприятие.

Г-н Емил Тодоров изненада 
приятно всички присъства-
щи, когато обяви, че има две 
изненади за нас. Той каза, че 
има специална грамота за г-н 
Стойчо Захов от централно-
то ръководство на СОСЗР, за 
неговите заслуги към органи-
зацията и приноса му като ръ-
ководител на хор „Патриот“. 
Втората изненада беше грамо-
та за самия хор „Патриот“, за 
неговите многобройни изяви 
пред публика.

Всичко това много пови-
ши градуса на настроението 
и тогава г-н Захов ни предста-

ви две нови песни, които той 
наскоро е написал.

Така в приятелски разгово-
ри и много настроение проте-
че тази богата неделна закус-
ка. Гостоприемните домакини 
се бяха постарали много, за 
да се чувстваме комфортно.  
Г-н Захов сподели пред всич-
ки присъстващи, че във вся-
ко нещо, с което се захване, 
влага много любов, както и че 
без мерак нещата няма как да 
се получат. Той сподели също 
така, че тайната на успеха е да 
вярваш искрено, че ако се тру-
диш нещата ще се  получат.

От името на всички хористи 
му благодаря за гостоприем-
ството и му пожелавам здраве, 
щастие, късмет и да не спира да 
се занимава с нещата, които му 
доставят удоволствие!

Светослав Спиров

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
Дирекция “Бюро по труда”- Каварна приема документи за 

кандидатстване на  работодатели за преференции по програ-
ми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни 
лица

Дирекция “Бюро по труда”- 
Каварна уведомява работода-
телите от общините Каварна 
и Шабла, че разполага с финан-
сови средства за сключване на 
договори за ползване на програ-
ми и насърчителни мерки за 
заетост и обучение по Закона 
за насърчаване на заетостта 
(ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на 
работодателите, които раз-
криват работни места и нае-
мат:

безработни младежи до 29 
г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 
- свободни средства – 1 506 лв.;

безработни лица на първите 
5 работни места разкрити от 
работодатели-микропредприя-
тия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни 
средства – 1 610 лв.;

безработни лица с трайни 
увреждания включително во-
енноинвалиди на пълно или 
непълно работно време (чл. 52, 
ал. 1 от ЗНЗ) - свободни сред-
ства – 1 860 лв.;

безработни лица-самотни 
родители (осиновители) и/или 
майки (осиновителки) с деца 
до 5-годишна възраст (чл. 53а 
от ЗНЗ) - свободни средства – 1 
610 лв.;

безработни над 55-годишна 
възраст (чл.55а от ЗНЗ) - сво-
бодни средства – 1 610 лв.;

продължително безработни 
лица (чл.55в от ЗНЗ) - свобод-
ни средства – 2 049 лв.;

безработни лица с непре-
къснато поддържана регистра-
ция не по-малко от 6 месеца 
или безработни лица до 24-го-
дишна възраст, или безработни 
над 50 години, или безработни 
лица с основно и по-ниско об-
разование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) 
- свободни средства – 7 550 лв.;

безработни лица с трайни 
увреждания (чл. 51, ал. 2 от 
ЗНЗ) - свободни средства – 1 
380 лв.;

Национални програми за 
заетост и обучение:

Национална програма за 
заетост и обучение на хора с 
трайни увреждания - свободни 
средства – 4 420 лв.;

Национална програма “По-
мощ за пенсиониране” - сво-
бодни средства – 1 974 лв.;

Обучение на възрастни:
Обучение на възрастни по 

заявка от работодател, по реда 
на чл. 63 от ЗНЗ- свободни 
средства – 339 лв.

Допълнителна и конкрет-
на информация може да се 

получи в: Дирекция “Бюро по 
труда” - Каварна, както и на 

тел. 0570/8-20-47.
КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

в землището на община Шабла.
На най-високи цени!

Телефон за контакт: 0887/70-75-41
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

ПЪРВИЯТ УРОК
Септември е. Цъфтят край мен цветята.
Как искам да изглеждам много строг, 
че чакат ме в училище децата 
и първият в живота ми урок.

Прекрачвам прага, румени момчета,
момичета с неземна красота, 
запяват песен с тънички гласчета
и пълнят ми ръцете със цветя.

Утихват после всички малчугани,
заслушани във моите слова
и без да искам галя с топли длани
една прилежно сресана глава.

Урокът почва, детското жужене
опива ме, в душата ми кънти,
а толкоз бързо, дявол да го вземе,
на моя пръв час времето лети.

Звъни звънецът – весела камбана,
И чезне нейде погледът ми строг.
Не знам защо, но толкоз хубав стана
светът край мен след първия урок.

1982
Стефан Жечев,  

поет от Шабла и учител по български език и литература

Марин Георгиев: „ПОЛОЖИХМЕ 
УСИЛИЯ КАТО РОДИТЕЛИ 
И СМЯТАМ, ЧЕ СМЕ 
ПОДГОТВЕНИ ДА ПОМАГАМЕ.”

В навечерието на 15 сеп-
тември, ви срещаме с Марин 
Георгиев-баща на Виктория, 
която ще прекрачи за първи 
път прага на родното учили-
ще. Ето какво споделиха те:

Изгрев – Вие имате първо-
класничка. В навечерието на 
15 септември, какви мисли и 
чувства ви вълнуват?

Марин Георгиев – Постъп-
ването в 1 клас е вълнение, 
което би искал да изпита всеки 
родител. Да присъства на пър-
вата крачка, която ще направи 
детето му в училище. За мен 
училището е мястото, където 
ще получи знания и умения за 
живота.

Изгрев – Как се подгот-
вихте за това голямо събитие 
– за семейството и за детето?

Марин Георгиев – Подго-
товката се състоеше в обяс-
няването на детето, какво му 
предстои в1 клас и в послед-
ствие в горните класове. Поло-
жихме усилия за първоначални 
знания по математика и бъл-
гарски език. Закупихме необ-
ходимите материали, касаещи 
обучението й през годината.

Като родители смятам, че 
сме подготвени да помагаме на 
Вики и учителите с каквото е 
необходимо.

Изгрев – Какви са вашите 
очаквания, свързани със сред-
ното училище в Шабла?

Марин Георгиев – Образо-
ванието, което ще получи ще е 
равностойно с това в големите 
градове. Ще й даде основата 
за кандидатстване и приемане 
във висше учебно заведение. 
Ще й даде насоки в живота след 
завършване на средното обра-
зование.

Попитахме и Виктория 
дали е радостна, че ще прекра-
чи прага на „голямото” учи-
лище и дали знае коя ще бъде 
нейната учителка.

Виктория – Да, радостна 
съм. Там ще пишем, рисуваме 
и ще учим уроци. Учителките 
ни ще са две – г-жа Стоянова и 
г-жа Александрова.

Йорданка Радушева

Марин Георгиев

Първокласничката Вики

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 15 СЕПТЕМВРИ...

УЧИЛИЩЕТО – ТО Е МОЯТ ЖИВОТ!
Пенсионирах се през 1994 

година, но в сърцето си оста-
нах учител! Цели 37 години 
аз живях с нашето училище. 
Трудовият си стаж започнах и 
завърших в него. Тук изпратих 
и двете си деца в първи клас, а 
сина си и като абитуриент. Пак 
в нашето училище изпратих и 
четирите си внучета в първи 
клас, после и като абитуриенти. 
Ето защо за мен 15 септември 
винаги е празник! Празник е и 
защото моята дъщеря, Виолета 
Балева, избра също учителска-
та професия – призвание, кое-
то не е дадено всекиму.

И като ви споделям защо за 
мен този ден е празник се връ-
щам в далечната 1957 година, 
когато започнах първия учебен 
ден в същото това училище, в 
което завърших и основното си 
образование. Влязох в колектив 
с учители, които бяха и мои учи-
тели – Димитрина Йотова, Ди-
митър Йотов, Невяна Пачелиева. 
Голямо беше моето вълнение, 
защото щях да поема първоклас-
ниците. Това бяха родените през 
1950 година – Христо Василев, 
Христо Николов, Мария Овча-
рова, Иванка Христова, Панко 
Панев, Снежана Андреева, Ке-
ранка Матеева и др. …

Приятни чувства изпитвам 
и сега, когато се срещна с мо-
ите ученици. А те се усмихват 
и винаги ме питат: „Как е дру-
гарката Георгиева ?“ И така за-
вързваме приятелски разговор.

Работих и с още четири ви-
пуска – родените 1954 година, 
1958 година, 1962 година, 1966 
година. Много от тях упраж-
няват с достойнство професи-

ята си в нашия град: Йорданка 
Стоева – лекар, инж. Димитър 
Арнаудов – директор в Елпром 
- ЕМЗ гр. Шабла, Димитър Ми-
хайлов – учител, зам.директор, 
Мария Недялова – учител, Катя 
Михайлова – агроном в коопе-
рация „Изток“…и много още 
момичета и момчета. С други  
четири випуска работих в сис-
темата по две учителки на клас.

Днес продължавам да жи-
вея с хубавите спомени от мо-
ето училище, моите ученици и 
сплотения колектив от колеги в 
начален курс

Затова на 15 септември, на 
24 май – Денят на българската 
просвета и култура и 1 ноем-
ври – Денят на народните буди-
тели в мен оживяват различни 
моменти, съпътствали работа-
та ми в училище.

А училището? … То е моят 
живот! 

Гинка Георгиева

Деница Христова: „ТВОРЯ ВСЕКИ ДЕН И НЯМА 
ДЕН, В КОЙТО ДА НЕ СЕ РОДИ НОВА КАРТИНА.“

На 24 август в Зеления 
образователен център беше 
представена самостоятелна-
та изложба на Деница Хрис-
това, „Пътят към дома“. 
След откриването художнич-
ката прие поканата ни за 
разговор. Ето какво сподели 
тя:

„Изгрев“ – Здравейте, гос-
пожо Христова. Бихте ли раз-
казали на нашите читатели за 
себе си.

Деница Христова –Родена 
съм в Добрич, но от години 
живея в София. Петнадесет 
години от живота си посветих 
на волейбола. Завършила съм 
Национална спортна академия 
(НСА), след което животът ме 
отведе към банковата сфера.
Там започнах да се изкачвам 
бавно по кариерната стълба, 
само за да разбера след 8 годи-
ни, че и това не е моят път. Съ-
буждайки се един ден, реших 
да се занимавам с това, което 

най-много обичам, а именно да 
рисувам.

„Изгрев“ –Завършвате 
НСА, след това се насочва-
те към банковата сфера. Как 
решихте да се занимавате 
с изобразително изкуство? 
Може би обичахте да рисувате 
като дете.

Деница Христова –Обичам 
изкуството от малка във всич-
ки негови форми – музика, 
филми, театри, фотография, 
рисуване. Дори всяка моя кар-
тина е рисувана на фона на му-
зика. Предполагам, че и гене-
тично ми е заложено, тъй като 

моя баща рисува прекрасно.
„Изгрев“ – През септември, 

миналата година получавате 
покана за участие в проекта 
„Нарисувай ми стих“. Как се 
случи това?

Деница Христова – През сеп-
тември 2019 година, чрез соци-
алната мрежа, получих от Таня 
Иванова – поет и художник, по-
кана за участие в проекта „Нари-
сувай ми стих“. Целта на проек-
та бе всеки художник да облече 
своя картина в стих и всеки поет 
да нарисува своите думи. Участ-
вах с две картини, като разбрах, 
че и писането ми се отдава.

„Изгрев“ – В Шабла госту-
вате със своя самостоятелна 
изложба. Какво ви предстои 
в творчески план до края на 
годината?

Деница Христова – През 
есента подготвям изложба в 
София, а догодина през летния 
сезон може би в Добрич и Кава-
рна. В ателието си творя всеки 
ден и няма ден, в който да не се 

роди нова картина.
„Изгрев“ – Какво ще поже-

лаете на нашите читатели?
Деница Христова – Поже-

лавам на вашите читатели на 
първо място да бъдат здрави, 
да не се страхуват да следват 
мечтите си и ако могат по-чес-
тичко да отделят време за изку-
ство, защото то зарежда.

„Изгрев“ – Благодаря ви за 
този разговор.

Деница Христова – И аз 
благодаря за поканата.

Разговаря Йорданка 
РадушеваПо време на откриването на изложбата.

Гинка Георгиева (най-горе вляво) и Иванка Ялнъзова (най-горе вдясно) сред колегите си в начален 
курс, в шабленското училище.

УСПЕХЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ Е 
ПЛОД НА ВЗАИМНИЯ ТРУД НА 
УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ

Казвам се Иванка Ялнъзова 
и като начален учител работих 
37 години. През тези години 
съм била и учител, и възпита-
тел, чиято работа е не по-малко 
отговорна.

До 1981 година началната 
учителка преподаваше по всич-
ки предмети. След 1981  започ-
нахме да работим по целоднев-
на организация с две учителки. 
Аз водих основно математика. 

В навечерието на 15 септем-
ври се вълнувам, че косите ни 
побеляха, спомените избледня-
ха, но тръпката си остава. 

Голямо е вълнението, когато 
поемаш 1 клас. В първия уче-
бен ден си пожелаваме с учени-

ците да бъдем заедно през оста-
налите години като дръвчетата 
в гората, като птиците в ятото, 
готово за път на юг, като звез-
дичките в небето. 

Винаги съм казвала, че успе-
хът на учениците е плод на вза-
имния труд на ученици, учите-
ли и родители.

В края на 3 или 4 клас, при 
раздяла с випуска, казвах на 
моите ученици: ще минат го-
дини, ще се осъществят вашите 
мечти, ще станете лекари, ин-
женери, учители, музиканти, 
строители... и когато се срещ-
нем, нека с гордост да кажа – 
това бяха мои ученици.

Иванка Ялнъзова

Огледалната картина на автора.
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Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

24 септември (четвъртък), 13:00 часа Жителите на с. Граничар се насладиха на историческите обек-
ти в гр. ПЛИСКА. Гордеем се че сме българи.

В ТЮЛЕНОВО ОТБЕЛЯЗАХА 
КРЪСТОВДЕН

В навечерието на 14 сеп-
тември, когато се чества Кръс-
товден, жителите на село Тю-
леново отбелязаха празника на 
плодородието. На техния „им-
провизиран“ празник имаше 
богато украсени маси с изложе-
ни плодове и зеленчуци, тестени 
изделия и какво ли още не, дело 
на сръчните жени от селото.

Всеки присъстващ бе по-
срещнат по стар български 
обичай с топла погача.

Събитието бе организирано 
от кметския наместник, Невена 
Георгиева и секретаря на чита-
лището, Светла Стаматова. До-
макини бяха ресторант „Дел-
фина“ в Тюленово.

Изгрев

МОРСКИ КЛУБ „ПОРТУС КАРИА“ – 3-ТИ В БЪЛГАРИЯ!
За втори път в своята история Морски клуб „Портус Кариа“ доказа, 
че е сред най-добрите 3 отбора по подводен риболов в България

След драматична и мъжка 
битка, шабленският морски 
клуб „Портус Кариа“ спечели 
бронза в отборното класиране 
на 52-то Републиканско пър-
венство по подводен риболов! 
Тимът в състав Венцислав Ге-
оргиев, Димитър Дражев, Ди-
митър Франгов, Петър Петров 
и Янаки Янакиев постигнаха 
този успех в конкуренция с 
други 8 отбора, като демон-
стрираха опит, професиона-
лизъм и правилен тактически 
подход.

Най-важната за сезона над-
превара на Българската феде-
рация по подводни спортове се 
проведе при отлична органи-
зация в акваторията около гр. 
Несебър. С финансовата под-
крепа на Община Несебър и 
след неуморната подготовка на 
събитието от страна на двата 
местни клуба „Несебър“ и „Ме-
сембрия“, 52-то Републиканско 
първенство ще се запомни, като 
едно от най-добре проведените 
в историята на БФПС. Съдий-
ството беше поверено на без-
компромисния и принципен 
шабленски състезател и член 
на МК „Портус Кариа“ – Нелко 
Йорданов. През годините той 

се доказа, като изключителен 
главен съдия по състезанията 
по подводен риболов, така че 
Шабла гордо може да каже, че е 
дала своя принос и в тази насо-
ка. Дежурен делегат беше  пре-
зидентът на БФПС г-н Марио 
Христов.

Регламентът на 52-то Репу-
бликанско първенство пред-
вижда  участието само на един 
отбор на всеки регистриран 
български клуб. Всеки отбор се 
състои от 4-ма състезатели, раз-
делени по двойки, като на всяка 
двойка се предвижда лодка за 
свободно придвижване из със-
тезателната зона. Допуска се и 
участието на отбори с 2-ма или 
3-ма участници, но за тях се от-
деля само една лодка. Надпрева-
рата се провежда в 2 дни в две 
различни състезателни зони, 
като резултатите се сумират и 
така се определя отборно и ин-
дивидуално класиране. 

Допуска се участието на 
клубни лодки, като съответно 
шабленският отбор участва със 
собствената си лодка, с което да 
обезпечи едната двойка състе-
затели, а другата беше определе-
на с жребий от организаторите. 
Капитан на клубната лодка и 
водач на отбора беше предсе-
дателят на клуба  - Димитър 

Франгов.
Точкуването на уловените 

риби е разделено в 3 категории, 
като всяка категория дава раз-
лични по размер точки според 
вида риба. Най-високо оценява-
ни са рибите от 3-та категория – 
дълбоководни и скални видове 
като врани, лабриди, спаридови 
и др., тъй като се допуска, че са 
по-трудно достъпни. Масовите 
риби, като платерина например, 
са отделени в средната катего-
рия, а в 1-ва влизат кефаловите, 
които носят най-малко точки. 
Има определени квоти за брой 

риби от вид, като всички видове 
са ограничени на 10 бройки, а 
кефаловите - на 5 бройки. Дос-
тигането на квота носи бонус 
точки, както и предаването на 
различен вид риба. За валид-
на се смята всяка риба над 300 
гр., за кефалите важи минимум 
от 500 гр., а само за  лаврака 
ограничението е 1000 гр. Риби 
под 225 гр., кефали под 375 гр. 
и  лаврак под 750 гр. генерират 
наказателни точки. 

Точкуването на рибите е съ-
ществен елемент от състезания-
та, тъй като на тази база се опре-
деля и тактиката. За шабленския 
отбор беше важно да се намерят 
врани и да се комбинират с пла-
терини и други видове, за да се 
натрупат повече бонус точки. 
Именно затова двойките бяха 
разделени в различни зони. 
Двойката Венцислав Георги-
ев-Димитър Дражев се насочи 
към крайбрежните зони и бору-
ните в търсенето на платерини, а 
тандемът Петър Петров-Янаки 
Янакиев първоначално тръгва 
от по-дълбоките рифове с под-
ходящ релеф за врани, лабриди 
и др. видове, обитаващи дупки.

В първия състезателен, по-
ради силния северен вятър 
беше определена по-защите-
ната южна част от разширена-

та зона, а именно от яхтеното 
пристанище на Стария град 
до пристанището на Ахелой. 
Състезателното време беше 5 
часа. Клубната лодка с двойката 
Венко Георгиев-Митко Дражев 
потегли към боруна на Равда, 
а далеч по-бавната, изтеглена 
чрез жребий, лодка на двойката 
Петър Петров-Янаки Янакиев 
остана в зоната, от където беше 
даден старта – пред нос Акро-
тирия. Към момента това беше 
най-правилната тактика, за да 
не се губи състезателно време в 
пътуване. За близо час и поло-
вина и от двете лодки новините 
не бяха добри. Петър и Янаки 
усилено гмуркаха на дълбочини 
между 12-15 метра, но без видят 
потенциален улов. Същото ва-
жеше за Венко и Митко, които 
така и не можаха да видят ва-
лидни риби на боруна. Затова се 
предприе преместване на юг на 
един риф близо до брега между 
Равда и Ахелой. От самото на-
чало Митко и Венко забелязаха 
наличието на хубави платерини 
и скоро след това започнаха да 
качват валидни риби на кукани-
те си. Междувременно Петър от 
другата двойка при поредното 
си уморително дълбоко спус-
кане успява на открие дупки с 
врани. Не след дълго двамата с 
Янаки започнаха стрелба и ус-
пяха да окачат на куканите си 
по някоя риба. След разговори 
между тях и Димитър Франгов 
за реалната  ситуация и пред-
вид бавната лодка, на която 
бяха попаднали се взе решение 
да се търси най-близкото мяс-
то, подходящо за намирането 
на платерини, а именно Яхте-
ното пристанище на Несебър. 
Там нашите момчета успяха да 
вземат и по няколко валидни 
платерини, което гарантираше 
едно много силно представяне 
в първия ден. Така и се случи, 
във временното класиране от-
борът на Портус Кариа беше на 
2-ро място след „Черноморец“ 
от гр. Бургас, а Янаки Янакиев 
зае 3-тата позиция в индиви-
дуалната класация. Разликите 
между отборите от 2-ра до 5-та 
позиция бяха много малки, така 
че това гарантираше много ос-
порван втори състезателен ден.

Във втория ден от 52-то Ре-
публиканско първенство беше 
дадена северната зона – от края 
на плажа на Слънчев бряг до 

старото пристанище на Стария 
град. Метеорологичните ус-
ловия спрямо предишния ден 
бяха много по-добри. Двойката 
Петър-Янаки този път се качи в 
клубната лодка, а Венко и Мит-
ко имаха щастието да изтеглят 
нелош голям плавателен съд. 
Веднага след старта капитан 
Митко Франгов с цялата мощ-
ност на двигателя се отправи 
към предварително набелязана-
та точка около мигалката пред 
Стария град, където момчета-
та започнаха да търсят врани. 
Не след дълго Петър намери и 
първите екземпляри. През по-
следните 2 часа двете двойки се 
събраха на близко разстояние, 
като от вътрешните рифове 
клубната лодка се премести при 
Венко и Митко. Към момента 
на преместването Венко вече 
имаше 4-5 риби, а Митко една. 
Това беше много правилен ход, 
защото в крайна сметка всички 
наши момчета взеха още пла-
терини, а при комбинацията 
с врани, това гарантира бонус 
точки. Конкуренцията беше 
много силна, като вторият ден 
беше категорично по-рибен от 
първия. Местните клубове съ-
ответно имаха преимуществото 
да познават по-добре зоната и 
се представиха много силно в 
желанието си да компенсират 
разликите в точките от предиш-
ния ден. Напрежението беше 
голямо за нас, тъй като от 2-ри 
спокойно можеше да изпаднем 
извън 3-ката. 

Моментът на истината дойде 
след измерването на всичкия 
предаден улов. Категоричен 
победител в надпреварата със 
смазващо превъзходство и от 
двата дни бе отборът на „Чер-
номорец“, гр. Бургас с почти 
2 пъти повече точки спрямо 
2-рия – клуб „Месембрия“, гр. 
Несебър. Борбата за 3-тото мяс-
то остана между Портус Кариа и 
другия местен клуб „Несебър“. 
С малка разлика, но след много 
усилия и тактически ходове в 
една слабопозната зона бронза 
отнесе шабленският клуб! 

В индивидуалното класиране 
победител стана Анастас Бъч-
варов от „Марлин“, гр. Примор-
ско, следван от Николай Танер 
от „Черноморец“, а бронза отиде 
при Валентин Люцканов отново 
от „Черноморец. От нашите със-
тезатели най-напред се класира 
Янаки Янакиев, който зае 7-мата 
позиция, следван от Венцислав 
Георгиев – 12-ти, Петър Петров 
– 13-ти и Димитър Дражев – 22-
ри. Награждаването извършиха 
настоящият президент на БФПС 
- Марио Христов и бившият –  
Атанас Катрафилов!

Поздравления на момчета-
та от „Портус Кариа“! Честито 
на всички шабленци! Община 
Шабла притежава силен и бо-
еспособен отбор по подводен 
риболов, който се нареди сред 
най-добрите в България. Наис-
тина можем да се гордеем с на-
шите подводни рицари!

Изгрев

НА ЕКСКУРЗИЯ…

Отборът на Шабла, участвал в 52-то Републиканско първен-
ство по подводен риболов на БФПС в гр. Несебър - отляво-надяс-
но Димитър Франгов, Венцислав Георгиев, Янаки Янакиев, Петър 
Петров и Димитър Дражев.

От награждаването - отляво-надясно Марио Христов (настоящ-
ия Президент на БФПС), Димитър Франгов (Председател на МК 
„Портус Кариа“), състезателите Янаки Янакиев, Петър Петров, 
Димитър Дражев, Венцислав Георгиев, Атанас Катрафилов (бивш 
президент на БФПС), отпред Петко Франгов държи купата.


