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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„България! Какъв дълбок и нов смисъл има тая дума. Как трепва и боли душата, как всяка буква дълбоко се връзва в нея, всяка буква 
открива жива, мъчителна рана.“

Йордан Йовков

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ ЗА 
ЕЛЕКТРОМОБИЛИ В 
ЦЕНТЪРА НА ШАБЛА

На 22 октомври 
екипът на „Елпром 
ЕМЗ“ ООД Шабла 
монтира зарядна 
станция за електро-
мобили от продукто-
вата гама MAR.  Стан-
цията е ситуирана 
на ул. „Равно поле“, 
точно пред Поликли-
никата. Зарядната 
станция разполага с 
две независими гнез-
да за зареждане на 
електромобили всяко 
с мощност 22 kW, като 
има възможност тази 
мощност да бъде уве-
личена на 2х43 kW. 

Зарядните стан-
ции на „Елпром ЕМЗ“ ООД са 
сертифицирани и работят съ-
гласно всички международни 
стандарти и изисквания за об-
ществени зарядни станции и 
на тях могат да бъдат заредени 
всички видове електромобили 
и хибридни превозни средства.

Работата със зарядна-
та станция от продуктова-
та гама MAR за обществено 
ползване е лесна и бърза. 
Потребителите могат да из-
берат стартиране на заряд с 
RFID карта или чрез мобил-

ното приложение EVPoint за 
Android – Google Play и iOS 
– App Store.

Зареждането на електромо-
били ще бъде безплатно. 

„Елпром ЕМЗ“ ООД Ша-
бла е единственият произво-
дител на зарядни станции в 
България. Заводът предлага 
множество решения в сферата 
за електромобилите с няколко 
богати продуктови гами и въз-
можност за реализиране на ин-
дивидуални проекти.

Изгрев

Със заповед на Директора на РЗИ се въвеждат 

НОВИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

В неприсъствено заседание 
на 06.11.2020 г., Областен ко-
ординационен щаб (ОКЩ) взе 
решение на територията на об-
ласт Добрич да се въведат нови 
противоепидемични мерки. Те  
влизат в сила със заповед на ди-
ректора на Регионална здравна 
инспекция Добрич и секретар 
на ОКЩ д-р Светла Ангелова.

Считано от  07.11.2020 г., се 
въвежда зелен коридор от 8:00 
ч. до 10:00 ч. за пазаруване в 
търговски обекти - магазини, 
аптеки и други, на  лица над 60 
г., като се препоръчва лицата 
под тази възраст да не посе-
щават в посочения времеви 
диапазон търговските обекти. 
Въвежда се зелен коридор при 
общопрактикуващите лекари 
за лица с остри респираторни 
заболявания и грипоподобни 
симптоми от 12:00 ч. до 13:00 
ч. за работещите преди обед 
общопрактикуващи лекари и 
от 17:00 ч. до 18:00 ч. за работе-
щите след обяд общопрактику-
ващи лекари. Преустановяват 
се посещенията в заведения 
за хранене и развлечения след 
23:00 ч. В заповедта е разписа-
но още, че на пазарите и тържи-
щата трябва да бъде осигурена 
дистанция от 1,5 м между маси, 

сергии и щандове, а лицата, 
които работят или посещават 
тези места за търговия трябва 
да носят задължително защит-
на маска или друго средство, 
покриващо носа и устата. Със 
заповедта на директора на РЗИ 
се забранява провеждането на 
организираните обществени 
мероприятия на закрито за 
срок до 30.11.2020 г. Въвежда 
се ограничаване на лицата, 
участващи в групови праз-
ненства до 30 души при стро-
го спазване на противоепиде-
мичните мерки до 30.11.2020 
г. В документа се задължават 
бизнесоператорите, както и 
ръководителите на лечебните 
заведения за първична извънб-
олнична помощ да създадат 
организация, така че да не се 
образуват струпвания на хора 
и да има осигурена дистанция 
от 2 м на чакащи.

Със заповедта, директо-
рът на РЗИ разпорежда на ин-
ституциите, имащи отноше-
ние към проверяване спазване 
на противоепидемичните 
мерки да засилят контрола.

ПРЕСЦЕНТЪР 
ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДОБРИЧ

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА
На 05.11. 2020 г., Общински 

съвет Шабла проведе свое из-
вънредно заседание. На него 
присъстваха 8 от 11 общински 
съветници. Дневния ред на за-
седанието, който обяви пред-
седателят на Общинския съвет, 
д-р Йорданка Стоева бе от три 
точки. 

По първа точка, комисия 
по Бюджет, финанси и данъч-
на политика внесе за гласуване 
докладна записка относно пое-
мане на дългосрочен общински 
дълг под формата на временен 
безлихвен заем за подпомагане 
на община Шабла по реда на 
чл.103, ал.1 от Закона за пуб-
личните финанси. Кметът на 
общината, Мариян Жечев за-
позна съветниците с моментно-
то финансово състояние на Об-
щината, както и причините за 
прибягването до не много попу-
лярен финансов източник като 
поемане на временен безлихвен 
заем от Централния бюджет: 
„След изготвянето на финансо-
вият отчет на Община Шабла 

към 31.08.2020 г. по бюджета на 
Община Шабла, са генерирани 
неразплатени разходи в размер 
на 302 112 лв., от тях  просро-
чени задължения в размер на  
221 412 лв. Същите са за текуща 
издръжка, като задължения с 
по-голям размер се открояв-
ат: задължения за доставка на 

хранителни продукти – 50  916 
лв., за доставка на ел. енергия 
– 46  206 лв., за преработка на 
битовите отпадъци и отчисле-
нията за тях – 68 304 лв. за оси-
гуряване на физическата охрана 
на двете училища – 14  505 лв. 
Основните причини довели до 
това са не доброто изпълнение 
през 2020 г. на основни местни 
приходи, които през предход-
ните години покриват значител-
на част от разходите в местните 
дейности. В резултат на панде-
мията от COVID-19, драстично 
намаля инвестиционният ин-
терес в община Шабла, респ. и 
приходите от данък при придо-
биване на имущество по даре-
ния и възмезден начин (44,42% 

изпълнение към отчетния пе-
риод), а приходите от продажба 
на нефинансови активи, клонят 
към нула (4,57%), въпреки про-
явените сериозни намерения от 
инвеститори за закупуване на 
общински имоти преди панде-
мията. Същите не участваха в 
обявените от Общината търго-

ве. Друг неблагоприятен фак-
тор, е невижданата суша, която 
ни сполетя през тази година в 
резултат, голяма част от общин-
ската земеделска земя остана 
не наета (приблизително 600 
дка), и е налице неизпълнение 
на приходите от наем на земя 
(70,9% изпълнение). На трето 
място бих посочил и неизпъл-
нение на приходите от конце-
сии (60,75% изпълнение), тъй 
като за нашата община те са 
зависими от цената на петрола, 
а през 2020 г. същата беляза зна-
чителен спад.“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 
10  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 
1 от АПК, чл. 3, т. 5 и чл. 17, ал.1 
и ал. 2 от Закона за общинския 

дълг и във връзка с чл. 103, ал.1 
от Закона за публичните финан-
си, Общински съвет – Шабла 
даде единодушно своето съгла-
сие да бъде поет дългосрочен 
дълг, чрез временен безлихвен 
заем от Министерство на фи-
нансите в размер на 480 000 лева 
с параметри по заема по сми-
съла на чл. 17, ал.1 от Закона за 
общинския дълг.

По втора точка от дневния 
ред, Комисията по управление 
на общинската собственост,      
икономическа и инвестицион-
на политика и земеделие вне-
се докладна записка относно 
съгласие за предоставяне под 
наем на полски пътища за сто-
панската 2020/2021 г.  

На основание чл.21, ал. 1, 
т. 8 от ЗМСМА; чл..8, ал. 2 от 
ЗОС, чл. 37 в, ал. 16 и ал. 17 от 
ЗСПЗЗ, Общински съвет Ша-
бла с пълно единодушие даде 
съгласие да се предоставят под 
наем за стопанската 2020/2021 
г. общински имоти – полски пъ-
тища на участниците по спора-
зуменията по чл. 37 в от ЗСПЗ 
на цена средно рентно плащане 
за съответното землище.

По трета точка от дневния 
ред, Комисията по устройство 
на територията, благоустроява-
не, законност, обществен ред 
и екология, внесе за гласуване 
докладна записка относно  от-
мяна на върнато от Областния 
управител на област Добрич за 
ново обсъждане. Решение № 142 
по Протокол № 16 от заседание 
на Общински съвет Шабла, про-
ведено на 12.10.2020 година. Об-
щинските съветници гласуваха 
единодушно „за“, след което, 
д-р Стоева закри извънредното 
заседание.

Изгрев

140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЙОРДАН ЙОВКОВ
„...И ако има някой, който не-
прекъснато да ни е напомнял 
за Добруджа, това е безспорно 
Йордан Йовков.
И то без излишни думи и без 
поза - само с простото, но наси-
тено с чувство слово на худож-
ник...“

(Георги Цанев)

„Йовков съхрани някои нрав-
ствени добродетели: човеколю-
бието - то беше неговата сти-
хия.
Показа ни у българина - човека...
Със своя слънчев талант, със своята очарователна поетическа 
замисленост той издигна нравствените добродетели на народа 
до общочовешки истини, посочи ни вечната неостаряваща духов-
на красота.“

(Симеон Султанов) 

Броени дни преди да чест-
ваме 140-годишнината на  „Пе-
веца на Добруджа“ -  Йордан 
Йовков, на 6 ноември (петък), 

библиотеката при НЧ „Зора 
1894“ отбеляза събитието.  
Библиотекарят-ескперт в кул-
турната институция  - Дими-

трина Стефанова, гостува в 
Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция в Шабла 
(ЦСРИ). Тя прочете на потре-
бителите на Центъра  разказа 
на великия добруджанец „Ал-
бена“. Стефанова разказа още 
на аудиторията си и историята 

по написването на блестящата 
творба. Спазени бяха препо-
ръчителните мерки за дистан-
ция. Също съобразно мерките, 
потребителите на ЦСРИ на 
четенето бяха с ограничена 
численост.

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

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 10 ноември 2020 година

се навършват
10 години от смъртта на

НИКО НИКОВ ТРОШЕВ
(от село Пролез)

Починал на 74 години
Добрите хора нивга не умират,

не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря

и честен път, по който да вървим.
Поклон пред паметта ти!

От семейството

ПРОДАВАМ
Магазин на площад „Червено знаме“ 

в Шабла.  Магазинът се намира в сградата, 
където е кафе-аперитив „Елит“.

Тел. за контакт: 0889/31-87-82

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ:

МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 95 ЛВ.
Телефон: 0888 78 12 66

ПРОДАВАМ
МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ ЗА ОГРАДА.

Телефон: 0888 849 226

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, 

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА,

подходяща за трамбоване на чакъл и пясък.
Цена: 45.00 лв. на ден

Телефон за контакти: 0882299020

ТЪРСЯ
ДА НАЕМА ЖИЛИЩЕ,

ДЪЛГОСРОЧНО. 
По възможност срещу поддръжка 

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

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ

до градска болница – Добрич с площ 65 кв.м. 
Необходим ремонт. Цена 53 000 лв.

Телефон: 0895 068 185

КУПУВАМ 
лозя в района на Шабла – Горичане.

За контакти: 0888 844 269, 0887 532 719

ПРОДАВАМ
Три печки „Прити“, в отлично състояние.
Телефон за връзка: 0884/34-76-28

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

В ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР “СЕМИРАМИДА”, 
С. ЕЗЕРЕЦ 

Можете да намерите:

* теменужки, градински карамфил;
* овощни дръвчета, плодни храсти, лози;
* есенни луковици;
* декоративни дървета и храсти;
* многогодишни градински цветя;
* торопочвена смес, саксии;
* семена за зеленчуци.

Работим целогодишно
понеделник - събота – 9.00 до 17.30 часа

Почивен ден – неделя 
Телефон за контакти - 0887 53 27 19, Атанаска Букорова 

www.semiramida-garden.com

С. ЕЗЕРЕЦ 

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

ЗАПОЧНА АКЦИЯ „ЗИМА“ В ЦЯЛАТА СТРАНА
До 30 ноември на терито-

рията на страната се провежда 
традиционната акция „Зима“.

Акцията е инициирана от 
Съюза на българските авто-
мобилисти и се осъществява в 
партньорство с отдел „Пътна 
полиция“ - ГДНП и с подкрепа-
та на Българския Червен кръст, 
Изпълнителна агенция „Ав-
томобилна администрация“, 
Агенция „Пътна инфраструк-
тура“, Държавна агенция „Без-
опасност на движението по 
пътищата“ и други партньори.

От 2014 г. тя се провежда 
в  три кампании, които и тази 
година са със следните акцен-
ти: От 1 до 10 ноември се про-
веде кампания „С безопасно 
пътно превозно средство през 
зимата“, насочена към водачите 
на ППС - велосипеди, превозни 
средства с животинска тяга и 
други.

Втората кампания стартира 
от 11 и продължава до 20 но-
ември и е с наименование „Пе-
шеходци, пътници и водачи за 
толерантност на пътя“. Кампа-
нията е насочена към пешеход-
ците, пътниците и поведението 
на водачите спрямо пешеход-
ците.

Контролната дейност на 
пътна полиция в тази десет-
дневка  ще бъде насочена към 
превенция над поведението 
на пешеходците и пътниците, 
както и над водачите, неосигу-
ряващи предимство на пеше-
ходците.

- Ще се извършва активен 
контрол за спазване от пеше-
ходците на правилата за безо-
пасно пресичане на платното 
за движение.

- Ще се акцентира на недо-
пускане движението на пеше-
ходци по магистралните пъти-
ща.

Специално внимание ще се 
обръща на пешеходците, които 
най-често и в населени, и в из-
вън населени места се движат 

неправилно в тъмната част на 
денонощието (при сумрак или 
на неосветени или слабо осве-
тени участъци).

Ще се взима отношение 
спрямо пътници, пътуващи в 
нарушение на ЗДвП, и които с 
поведението си създават пред-
поставки за пътнотранспортни 
произшествия. Ще се осъщест-
вява контрол и за даване от во-
дачите на ППС предимство на 
пешеходците на пешеходните 
пътеки.

Ще бъде отбелязан и  Све-
товният ден за възпоминание 
на жертвите от ПТП,  който с 
резолюция на Асамблеята на 
ООН от 2005  г. е в третата не-
деля на месец ноември. През 
2020 г. Световният ден е на 15 
ноември.

В третата десетдневка на 
месец ноември (21-30 ноем-
ври) е планирана кампанията 
„Безопасно шофиране през 
зимата“. Тя е насочена към во-
дачите на  моторни  превозни 
средства, техническата изправ-
ност на ППС и поведението на 
водачите спрямо пешеходците. 
Пътните полицаи ще насочат 
контрола  над техническата из-
правност на автомобилите и 
над поведението на водачите.

От „Пътна полиция“ обръ-
щат специално внимание на 
водачите на моторни превозни 
средства, които трябва:

- да сменят гумите с подхо-
дящи за зимни условия или с 
дълбочина на протектора не 
по-малка или равна на 4 мм

- да проверят изправността 
на всички светлинни източни-
ци на превозното средство

  - да се движат с изправна 
стъклопочистваща система

По време на акцията ще се 
провеждат специализирани 
полицейски операции по трите 
направления, като независимо 
от обявените теми на кампани-
ите при установяване по време 
на акцията на нарушения на 
ЗДвП и на други нормативни 
актове спрямо нарушителите 
ще се взима отношение. 

По време на акция „Зима“ 
е планирано и извършване-
то на оглед за състоянието на 
пътните настилки,  сигнализа-
цията с пътни знаци и пътна 
маркировка и осветеността на 
участъците от уличната мрежа 
с повишена опасност за пътно-
транспортни произшествия.

При необходимост ще бъ-
дат изготвяни предписания 
до собствениците на пътя.  На 

участниците в движението по 
пътищата при проверки ще се 
раздават и превантивни бро-
шури, изготвени от СБА, ГДНП 
и други партньори.

Основните препоръки на 
пътна полиция за безопасно 
шофиране при зимни условия:

- използване на гуми, пред-
назначени за зимни условия, 
или на гуми с дълбочина на 
протектора не по-малка или 
равна на 4 мм през периода от 
15 ноември до 1 март съгласно 
ЗДвП

- оборудване на 3- и 4-колес-
ните МПС със задължителните 
аптечка, обезопасителен триъ-
гълник, пожарогасител и свет-
лооотразителна жилетка

- оборудване на превозните 
средства и с други средства за 
безопасно пътуване през зима-
та като: вериги за сняг, одеяло, 
лопатка, зарядно за акумула-
тор, въже за теглене

- зареждане с антифриз
- замяна на течността за из-

миване на стъклата с незамръз-
ващ препарат

- проверка на изправността 
на отоплителната система

- преглед на светлинните из-
точници и светлоотразителна-
та сигнализация на превозното 
средство

- добавяне на светлоотрази-
телни елементи към облеклото 
на пешеходците;

- използване на пешеходни-
те подлези, надлези и пешеход-
ни пътеки за безопасно преси-
чане

- използване на светлоотра-
зителни жилетки от водачите 
на велосипеди задължително 
при движение извън населени-
те места, през тъмната част на 
денонощието и при намалена 
видимост

- препоръки за водачи на 
индивидуални електрически 
превозни средства и други пре-
поръки.

ОД на МВР Добрич
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894” -гр.ШАБЛА

ПРЕЗ НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН
НАБИРА УЧАСТНИЦИ

ЗА СЛЕДНИТЕ ФОРМИ:
1.Детски танцов състав за народни танци 
месечна такса – 8 лв., ръководител Гергана 
Дафова;
2.Младежки танцов състав за народни танци – 
ръководител Гергана Дафова; 
3.Школа по народно пеене – ръководител Жана 
Рачева;
4.Кръжок за народен фолклор – ръководител 
Жана Рачева;
5.Клуб за народни танци и хора – напреднали и 
начинаещи,
месечна такса – 10 лв. – ръководител  Даниела 
Кючукова;
От месец ноември НЧ ”Зора1894”-гр.Шабла 
възстановява Школата по пиано. 
Могат да се записват желаещи във възрастовия 
диапазон – 6 г. до 80 г. 
Ръководител на школата – г-жа Теофания Христова.
Набираме участници също за Детска вокална 
група и Градски хор. 
Ръководител на двете форми отново ще бъде г-жа 
Теофания Христова. 

За повече информация и подробности  
може да се обръщате на тел. 05743/40 28 или  

на телефона на читалищния секретар,  
Георги Стефанов - 0877 813 368

ПОЕТИЧЕН КЪТ

МОМЧЕТО, КОЕТО  
ГОВОРИ С МОРЕТО

Момчето, което говори с морето
На някакъв странен език,
Аз ли бях тогава?
Ти, мое наследство от светлото детство-
Сърдечно и вечно море,
Всичко отминава. 
Ах, колко години, години, години,
Години, години, море,
Умряха безвъзвратно.
Къде, са кажи ни, кажи ни, кажи ни,
Кажи ни, кажи ни, море,
Искам ги обратно.
 
И ето, че идвам при теб
Толкова сам, толкова лош, толкова грешен.
И гребвам от тебе, море, шепа вода,
Глътка любов за моя ден.
 
Прекършени клонки и чифт панталонки
И кърпена ризка, море-
Бедните ни дрешки.
Ни помен от подлост, ни жажда за слава,
А порив за подвиг,море,
В мислите момчешки. 

И често се питам, защо не опитам
Да вляза във ритъм със теб-
Смело да пристъпя.
Покоя сегашен, уюта домашен
И делника прашен, море,
В тебе да изкъпя.
 
Ах, как ми се иска със кърпена ризка
Да тръгна към риска, море.
Има ли надежда?
Тук мойто начало, наивно и бяло
Като в огледало, море,
В тебе се оглежда.
 
Момчето, което говори с морето
На някакъв странен език,
Аз ли бях тогава?
Ти, мое наследство от светлото детство,
Сърдечно и вечно море-
Всичко отминава.

Недялко Йорданов

Селина Асенова: „ШАБЛА Е ПЕРФЕКТНОТО 
МЯСТО ЗА ВСЕКИ ТВОРЕЦ!“

Родители на Селина Асенова 
са д-р Асен Димитров – философ 
и д-р Елка Янкулова – известен 
генетик. Селина е внучка на 
един от основоположниците на 
организираното селско стопан-
ство след 1945 г. в Шабла - Иван 
Асенов. Ако трябва да охарак-
теризираме  творческо амплоа 
на младата дама само с една 
дума, то спокойно можем да из-
ползваме името на агенцията, 
която Селина завършва още на 
16-годишна възраст – „Мегаталант“. Модел, художник, дизай-
нер, актриса и кинорежисьор, в биографията на Селина Асено-
ва личат: „Лице на София“, лице на Revlon Proffessional в Кан 
(Франция), лауреат на Национален конкурс по фотография, 
самостоятелни художествени изложби в София, включително 
и благотворителни, роли в български и чуждестранни кинопро-
дукции, четири авторски филмови проекта с награди в над 40 
филмови фестивала в целия свят.. Преди около месец, филмът 
й „Certamente“ печели наградата на италианската държавна 
телевизия RAI, като председател на журито на фестивала е 
Клаудия Кардинале. Селина Асенова е омъжена, с 3-годишна дъ-
щеричка.

„Изгрев“ – Здравейте Се-
лина. Може би най-трудната 
част в това интервю за мен 
беше как да „селектирам“ Ва-
шите изяви и награди в раз-
личните сфери на изкуство-
то в представянето Ви пред 
нашите читатели, защото те 
са твърде много за мястото, с 
което разполагаме в този фор-
мат…В предварителния ни 
разговор стана дума за Чарли 
Чаплин. Завръща ли се според 
Вас на световната арт-сцена 
през XXI век мултифункцио-
налният творец като основна 
движеща сила в изкуството?

Селина Асенова –   
Здравейте и от мен! Благода-
ря Ви за поканата да споделя 
пред читателите на вестник 

„Изгрев” творческите успехи, 
които достигнаха филмите ми, 
заснети на прекрасни места 
на територията на общината. 
Тук  има толкова разнообразна 
природа, че човек е трудно да я 
обгърне. Толкова са различни 
например Тюленово и плажа 
на Крапец, наистина 
можем да се гордеем с 
нашата красива и раз-
нообразна природа! 
Може би именно за-
щото корените ми са 
от тук аз самата съм 
почитател на различ-
ните неща, които се 
допълват и се подсил-
ват заедно. Колкото до 
мултифункционалния 
творец, по подобие на 
Чарли Чаплин има все 
повече успешни при-
мери в световното кино 
– от Анджелина Джоли 
до Мел Гибсън, които се 
доказаха не само като 
брилянтни актьори, но 
и са много талантливи 
режисьори. В Бълга-
рия също следваме тази 
световна тенденция, 

която всъщност е завръщане 
към корените на киното. Сту-
дентите в НАТФИЗ от всички 
специалности през първата го-
дина учат заедно...

„Изгрев“ – Някаква възхо-
дяща градация ли е според Вас 
творческия Ви път – от модел, 

през фотограф, художник и 
дизайнер до киноартист и по-
сле режисьор?

Селина Асенова – Не бих 
поставила никое от уменията 
си пред другите, смятам че те се 
допълват и подсилват взаимно. 
Случвало ми се е, работейки и 
по свои, както  и в чужди про-
дукции да се радвам на това, 
че мога да използвам опита и 
уменията си и в съседна област. 
Киното обединява много уме-
ния и към колкото повече има 
отношение човек, толкова по 
лесно и бързо се сработва с ко-
легите си. Но не бих използвала 
думата „градация“. Вярно е, че 
режисьорът е човекът, който 
задава посоката на продукци-
ята, но истината е, че сам ре-
жисьорът не може да постигне 
нищо. Всеки участник в проек-
та е важен, всяко умение е цен-
но и само добрият екип от хора 
е успешен.

„Изгрев“ – Дарила сте по-
вече от 50 свои картини в по-
мощ на болни от рак. В пуб-

личното пространство 
съм срещал мнения, че 
благотворителността 
е  неотменна част от 
бизнеса сега? Какво е 
за Вас благотворител-
ността?

Селина Асенова 
– Благотворителната 
изложба, за която го-
ворим, организирах в 
един много тежък за 
мен и за баща ми мо-
мент, след като загубих 
майка си. Каузата  беше 
лична. Желаех не само 
да събера  пари за без-
платни профилактични 
прегледи. Това което 
исках и искам е да се 
обърне внимание на 
обществото върху пре-
венцията на болестта. 
В България, за разлика 

от други страни в Европейския 
Съюз, прегледите за онколо-
гични заболявания не са без-
платни, скъпи са и много хора 
разбират за заболяването твър-
де късно…а при ранна диагно-
стика могат да се спасят много 
човешки животи. В благотво-
рителността действително съ-
ществува спекулация, реклама 
и какви ли не лични изгоди, и 
днес, пък и не само в днешно 
време.  Въпреки всичко това 
съм положително настроена 
към благотворителността и 
вярвам, че достига до хората 
които се нуждаят от нея. 

„Изгрев“ – Живяла и тво-
рила сте в Гърция, Франция, 
Италия, а ваша картина е ко-
рица на брой на сп. „Родна 
реч“. Наскоро отбелязахме 
Деня на народните будители. 
Има ли будители според Вас 
сред нас сега?

Селина Асенова – Будите-

ли  е имало и винаги ще има! 
Важното е да се научим да ги 
ценим... Понеже споменахте 

Италия и Гърция, те са мно-
го добър пример в това отно-
шение. Там всяко талантливо 
дете е посрещано с радост. 
Не само близките на детето, 
а цялото общество в Италия 
се стреми да развие макси-
малния му потенциал. Не 
случайно най-добрите рене-
сансови майстори са живели 
в Италия... В Гърция хората 
също много ценят културното 
си историческо минало и две-
те държави печелят от това. 
Същото е и във Франция, 30 
процента от стойността на 
всеки продаден билет за кино 
отива в техния фонд за подпо-
магане на младите кинодейци. 
Силните държави са силни не 
само благодарение на иконо-
миката си, но и на културата, 
знанията, науката...

Продължава на стр. 4

Селина Асенова е и талантлив фотограф

Атмосферата на Social Film Fest в Порто Черво.

В кадър от комедията „Червените ботуши“ на режисьорката 
Надя Флор.

С наградата си за „Certamente“ на Social Film Fest 
в известното италианско курортно градче Пор-
то Черво (на остров Сардиния).Селина е сцена-
рист, режисьор и изпълнител на главната роля 
във филма.
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23-ТИ СЕЗОН ЗА СК „КАРИЯ“ – ШАБЛА
На 18 октомври 2020 го-

дина започнаха турнирите 
по баскетбол за юноши сезон 
2020/2021 година.

Това е 23-ти сезон за СК „Ка-
рия“, който е учреден през 1998 
година и до 2018 година участ-
ваше и в държавните първен-
ства по бадминтон.

Тази година отборите от 
Втора регионална зона „Добру-
джа“- I-ва дивизия са 11, като 
са разделени в две групи.

Отборът на юношите при 
СК „Кария“ е в група-Б заедно 
с тези на „Спортист“ Генерал 
Тошево, „Добрич-93“ и „Черно-
морец“ от Балчик.

В първия турнир, проведен 
на 18 октомври 2020 година в 
залата на Генерал Тошево, мом-
четата от нашия отбор преме-
риха сили с отборите от Доб-
рич и Генерал Тошево.

С отбора на „Добрич-93“ 
състезателите ни показаха 
по-голяма концентрация и ха-
рактер. През целия мач водехме 
в резултата и се поздравихме с 
победа. В тази среща надделя 
зоновата ни защита и стрелба-
та от зоната за трите точки.

Първата четвърт от втората 
среща срещу отбора на Генерал 
Тошево започна отново с наш 
превес. Но дотук… Груби ин-
дивидуални грешки в защита 
и прибързани действия в атака 

доведоха до обрат в резултата и 
до загуба на мача.

Вторият турнир от нашата 
група се проведе на 1 ноември 
2020 година. Отново в Гене-
рал Тошево премерихме сили 
с отбора от областния център 
- „Добрич-93“. Победата дойде 
след много напрегната игра на 
приливи и отливи, като през 
трите части на мача, „Доб-
рич-93“ водеха в резултата.

Играта ни се промени през 
4-та част. Стигнахме до 1 точка 
разлика, но впоследствие до-
пуснахме тя да се покачи на 4-5 
точки.

Състезателите от „Доб-

рич-93“ натрупаха много нару-
шения. Нашият отбор - също. 
Влезлите наши състезатели в 
игра допринесоха за успешния 
завършек на мача.

Не така протече играта ни 
срещу отбора от Балчик. Няма-
ше как да се противопоставим 
на състезателите им, които ни 
превъзхождаха в ръстови дан-
ни.  Те показаха бърза и ком-
бинативна игра, много точна 
стрелба от всички позиции. 
Всичко това доведе до загуба 
на мача.

Мога да кажа, че съм довол-
на от играта на всички. В мо-
менти на подем в противнико-

вия отбор, нашите състезатели 
не се отказваха от борбата, като 
всеки от тях демонстрираше 
своите качества.

Турнирите се провеждат 
при много добра организация 
от страна на домакините.

На първия турнир имаше 
30% присъствие на зрители. 
При втория беше без зрители.

Естествено емоциите са раз-
лични.

Заради усложнената обста-
новка 22-я сезон за клуба не 
приключи нормално. Надяваме 
се, че в 23-я ще успеем да завър-
шим в определените срокове.

От картотекираните 16 със-
тезатели (не всички са на сним-
ката), поздравленията са за 
юношите взели участие в двата 
турнира:

1. Дамян Тритаков, Георги 
Илиев – точни в стрелбата от 
зоната за 3 точки;

2. Панчо Георгиев, Дамян 
Йонов, Атанас Атанасов, Ни-
кола Хараламбиев, Никола Ни-
колов – в борбата под коша и 
организация на атаката;

3. Калоян Димитров, Диян 
Диянов, Мартин Пейчев, Ди-
митър Георгиев и Радослав Ди-
мов – тилови и крайни защит-
ници.

Калинка Цанева, 
ст.треньор по баскетбол,

СК „Кария“

Селина Асенова: „ШАБЛА Е ПЕРФЕКТНОТО МЯСТО ЗА ВСЕКИ ТВОРЕЦ!“
Продължава от стр. 3

„Изгрев“ – През 2008 го-
дина бе Вашия арт-дебют в 
Шабла – изложба на портре-
ти и картини върху текстил. 
И трите Ви авторски филма 
са заснети на територията на 
нашата община. В предвари-
телния ни разговор споме-
нахте за нови свои творчески 
планове тук.  Ще разкриете ли 
повече за читателите на „Из-
грев“?

Селина Асенова – Творче-
ските ми планове, винаги са ме 
свързвали с Шабла, защото е 
едно от най-красивите места на 
света. Не  казвам това само от 
някакъв локален патриотизъм. 
Преди години, когато за пръв 
път посетих перлата на френс-
ката Ривиера – Кан, останах из-
ненадана, защото очаквах по-
вече в това отношение точно от 
там. Бях свикнала с красивата 
природа на Шабла, пък в Кан... 
Шабла е перфектното място 
за всеки творец, независимо 
дали и художник, писател, ки-
нодеец или от друга творческа 
професия. Ако има нещо което 
обичам повече от природата 
на Шабла и ме вдъхновява по-
вече от нея, то това е култур-
но-историческото наследство, 
което имаме и с което трябва 
да се гордеем. Всички знаем, че 
населението на Дуранкулаш-
кия остров датира  от преди 
египетските пирамиди. Пости-
женията които тук са имали в 
областта на строителството и 
металообработването с мно-
го са изпреварили времето си! 
Това е факт, с който трябва да се 
гордеем. Културата Хаманджия 
е една от най-забележителни-
те развити древни култури в 
света. Именно културата Ха-
манджия е моят нов творчески 
проект, за който се надявам, че 
ще получа подкрепа отстрана 
на общината. Бих искала, за-
едно с мои колеги от киноцен-

търа да направим  възстановка 
на древното селище, използ-
вайки природни материали и 
да заснемем игрален, и кратък 
документален филм, базирани 
на културата Хаманджия. За 
целта се нуждая както от одо-
брението на общината, така и 
от много исторически факти. 

Използвам случая да отправя  
покана към един от нашите 
добри специалисти-историци 

Илиян Христакиев да се вклю-
чи в проекта. Вярвам, че с мал-
ко помощ ще успеем да изтък-
нем най-големите достижения, 
които островът крие. Целта на 
проекта, освен заснемането и 
популяризирането на култура-
та ни е също и организирането 

на кинофестивал в града ни 
на който да бъдат представени 
продукциите.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете на Шабла и шабленци?

Селина Асенова – Да бъдат 
здрави! Да помнят и да се гор-
деят с миналото си и да вървят  
напред!

 „Изгрев“ – Искрено Ви 
пожелавам плановете Ви да 
се сбъднат на територията на 
община Шабла и Ви благодаря 
за това интервю.

Селина Асенова –  И аз бла-
годаря! И понеже започнахме 
това интерю с въведението, че 
корените ми са от тук, сега на 
финала бих искала да добавя 
един хубав поздрав насочен към 
дядо ми Иван, който на 28-ми 
ноември има рожден ден. Нека 
да ни е жив, здрав и винаги ус-
михнат! И да се радва на правну-
чето си Лили, както се радваше и 
на мен още дълги години!

Разговаря Йордан Енев

Селина експонира петата си индивидуална художествена из-
ложба през 2008 г. в шабленското читалище. На снимката е с 
дядо си Иван Асенов, а зад тях – неин автопортрет и портрет 
на дядо й.

На 17.10. 2014 г. на празника 
на София, където е избрана за 
„Лицето на града“. Селина е до 
каляската, която е била сват-
бен подарък за Фердинанд.

Когато заснема филма си 
„Островът на времето“ на 
шабленския бряг, Деси Доне-
ва прави фотосесия на Сели-
на (на снимката е „в образ“ 
на главната героиня, която 
превъплъщава в лентата). 
Филмът е печелил награди в 
Италия, Испания, Аржентина 
и Великобритания

Селина във фотосесия на ду-
ранкулашкия бряг - едно от 
многото й любими места в 
община Шабла.

НОВ ГРАТИСЕН СРОК ЗА 
ИЗТИЧАЩИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ 
НА БЪЛГАРИ И ЧУЖДЕНЦИ 

Шофьорските книжки, кои-
то са издадени с крайна дата 
на валидност до януари месец 
2021 година, ще бъдат валидни 
още 7 месеца. Гратисният пери-
од за изтичащите лични доку-
менти – лична карта и паспорт, 
е удължен с още шест месеца. 
Също с шест месеца е удължен 
срокът и на изтичащите лични-
те карти, международните пас-
порти и документите за  пре-
биваване на чужди граждани. 

Промените бяха приети на вто-
ро четене от парламентарната 
Комисия по вътрешна сигур-
ност и обществен ред.

Новоприетите промени вли-
зат като част от измененията в 
Закона за извънредното поло-
жение. Отново там, депутатите 
записаха, че съдилищата ще ре-
шават сами как да действат при 
усложнена епидемична обста-
новка.

Про нюз Добрич

НАД 1 043 000 ДЕКАРА С ПШЕНИЦА 
СА ЗАСЕТИ В ОБЛАСТТА

В Добричка област вече 
са засети 1 043 510 дека-
ра с пшеница, съобщиха на 
6. 11.  от пресцентъра на 
Министерството на земе-
делието, храните и горите. 
Обичайно сеитбената кам-
пания в региона продължава 
и през ноември, а от Добру-
джанския съюз на зърнопро-
изводителите обявиха, че оч-
акват и през новата стопанска 
година площите с пшеница да 
достигнат около 1 100 000-1 
200 000 декара въпреки лошата 
реколта от отминалото лято. 
Заради сушата земеделските 

стопани в Добричкия регион, 
който традиционно произвеж-
да най-много зърно в страната, 
добиха едва по 178 килогра-
ма пшеница средно от декар. 
В областта тази есен са засети 
и 28 610 декара с ечемик,  по-
сочват от пресцентъра на ми-
нистерството. През миналата 
кампания масивите с ечемик 
в региона спаднаха до около 
15 000 декара при близо 66 000 
декара преди няколко години. 
Според данни на министер-
ството през новата стопанска 
година се очаква реколта и от 
61 720 декара с рапица.


