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ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
25 ноември (сряда), 13:00 часа 

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Лекарят лекува, но природата излекува.“ 
Хипократ

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЗОРНИЦА И ВИКТОР – 
ОТНОВО С НАГРАДИ ЗА ЕСЕ

В четвъртото издание на 
областния конкурс за есе на 
Община Добрич, Младежкия 
център в Добрич и Фонда-
ция „Лумос“ България на тема 
„Промени ли ни изолацията 
към по- добро?!“, учениците 
от СУ „Асен Златаров“ Шабла 
– Зорница Трифонова (18 г.) и 
Виктор Валентинов (14 г.), бяха 

отличени от организаторите. 
За втори път талантливите ша-
бленски деца биват наградени 
от фондацията за своите есета 
– Зорница спечели втора награ-
да във възрастовата си група, а 
Виктор – трета в своята. Под-
робности очаквайте в следва-
щия ни брой.

Изгрев

СЛАВЕЯ ЗАХАРИЕВА

- eдно момиче с шабленски ко-
рени покорява своите върхове 
в „Йейл“, едно от най-престиж-
ните висши учебни заведения в 
света. Разговорът ни със Сла-

вея започва на стр. 3-та и 4-та 
в броя, а продължението на ин-
тервюто можете да прочетете в 
следващия ни брой.

„Изгрев“

РЕНТИТЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ТАЗИ ГОДИНА –
НАЙ-НИСКИТЕ ЗА ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ

Рентите за земеделска земя в 
Добричкия регион – традицио-
нен лидер в страната по най-ви-
соки възнаграждения, паднаха 
до рекордно ниско равнище 
поне за последното десетиле-
тие, съобщиха от браншовите 
организации на арендатори и 
земеделски кооперации.

Изплащането на рентите 
започна като собствениците 
на земя в областта получават 
средно за декар по 30-40 лева 
при 70-80 лева преди годи-
на, заяви  председателят на 
Националната асоциация на 
зърнопроизводителите (НАЗ) 

Костадин Костадинов. По ду-
мите му в лошата стопанска 
година с много ниски добиви 
земеделски производители ще 
теглят кредити, за да изплатят 
рентите и да посрещнат разхо-
дите за пролетната сеитба.

И председателят на Об-
ластния съюз на земеделските 
кооперации Кирил Комитов 
потвърди пред БТА, че само 
отделни стопанства изплащат 

най-много по 50 лева за декар, 
както ги задължават сключени-
те договори със собствениците 
на земя.

Според обобщените данни 
на Териториалното статисти-
ческо бюро-Североизток през 
2019 година средната цена за 
наем/аренда на един декар 
ниви в Добричка област е дос-
тигнала 87 лева или със 77.6 
на сто повече от средната цена 
за страната. Най-високи рен-
ти преди година са получили 
собствениците на земя в общи-
на Балчик – 95 лева за декар, и 
в селата на Добричката общи-

на – 90 лева, сочи статистиче-
ското наблюдение. Средната 
стойност на рентата в региона 
се покачва устойчиво като през 
2010 година е достигала 61 лева 
за декар.

„Плащали сме и по-ниски 
ренти – по 10-20 лева, в пър-
вите години на хаос и сфор-
миране на структурите в земе-
делието“, коментира  Младен 
Мартинов, председател на една 

от най-големите земеделски 
кооперации в региона – “Чер-
но море” в Балчик. По думите 
му, сегашната рента от 55 лева, 
която стопанството е започна-
ло да изплаща, е най-ниската 

от 2007-а, когато българското 
земеделие се приобщава към 
общата селскостопанска по-
литика на Европейския съюз. 
В последните години земедел-
ската кооперация, която обра-
ботва 39 000 декара земя, е из-
плащала на собствениците по 
100-130 лева за декар.

„В трийсетгодишната ми 
земеделска практика това е 
втората толкова неблагопри-
ятна година, белязана от су-
шата. За разлика от 2001-а, 
когато природата също беше в 
немилост, сега приемаме ситу-
ацията по-спокойно, защото в 
кооперацията има натрупани 
резерви“, казва Мартинов. По 
думите му и в световен мащаб 
земеделието се е сблъскало с 
проблеми и по-високата цена 
на пшеницата тази есен доня-
къде компенсира ниските до-
биви в Добричко.

„Толкова слаба реколта в 
житницата на България от 178 
килограма зърно от декар мно-
го земеделски производите-
ли не помнят да е прибирана. 
Лошата година може и да спре 

наддаването за рентите, които 
нямат икономическа логика“, 
смята председателят на НАЗ. 
По думите му, асоциацията е 
установила при свое проуч-
ване, че в Европейския съюз 
по-високи ренти изплащат 
само в Нидерландия и Дания, 
където се развива предимно 
оранжерийно производство 
и земеделската земя е малко. 
„Стойността на рентата тряб-
ва да бъде процент от добитата 
продукция“, посочва Костади-
нов.

Надеждата е сушата да си 
отиде през новата стопанска 
година, надяват се зърнопро-
изводителите. „Най-хубавото 
е, че въпреки недостига на вла-
га, пшеницата вече поникна“, 
казва председателят на земе-
делската кооперация “Черно 
море”.

По материали на БТА

„НАЙ-КРАСИВО ПИСМО 
ДО ДЯДО КОЛЕДА“

Всяка година, поддържайки 
връзка с екипа на щедрия бело-
брад дядо, „Български пощи” 
ЕАД организира конкурс за 
най-красиво писмо до Дядо 
Коледа. Хиляди деца отправят 
своите съкровени желания, 
думи на благодарност и вълну-
ващи послания към любимия 
старец. 

В конкурса могат да участ-
ват всички детски писма, сти-
хове, рисунки и други, ако 
върху пощенската пратка има 
правилно изписан адрес на по-

дател и марка от 0.65 лева. На 
мястото на получателя трябва 
да пише – За Дядо Коледа.

На всички участници в кон-
курса Дядо Коледа изпраща 
красиви лични писма, а най-до-
брите детски творби получават 
и награди от „Български пощи” 
ЕАД. 

Крайният срок за изпраща-
не на писмата до Дядо Коледа e 
12 декември 2020г. 

СЪОБЩЕНИЕ
Към 23 ноември 2020 г. общият брой на диагностицираните 
лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 7 (седем). 
Един от тях се намира в болнично заведение, а другите 6 са на 
домашно лечение. Под карантина са поставени 10 лица.

Актуална информация можете да намерите в  
официалния уебсайт на община Шабла, в секция 
„Коронавирус“, подраздел „Важна информация“.

ПОКАНА
На вниманието на тези които обичат морето и за които 
то е място за забавление, спорт и приятно прекарване 
на свободното време, Морски Клуб Шабла набира членове 
и приятели! Всички които имат желание да се научат 
да плават в морето, да управляват ветроходна яхта 
или сърф, тези които вече са се посветили на морето в 
своята работа или хоби, тези които искат да обогатят 
своите знания по морските въпроси, бихме искали да 
съберем в едно сплотено общество от съмишленици и 
ентусиасти от морска Шабла. Нека заедно  да прескочим 
плажа и заговорим със синята стихия на „Ти“! 
Желаещите да се свържат с нас могат да го направят 
на тел. 0888/65-47-54 - Димитър Нанев  и 0877/95-98-43 
- Валентин Иванов или фейсбук страницата на клуба - 

Marine Club Shabla / Морски Клуб Шабла
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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 25 ноември 2020 година 

се навършват
3 години

от смъртта на 

ГЕОРГИ СТОЯНОВ 
ЯНАКИЕВ

починал на 73 години

…Един човек не може да умре
щом с обич във душата ни живее!
Сърцето му, когато тъжно спре

със спомените светли – пак ни грее!
Поклон!

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

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

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО В ЛОЗОВИЯ МАСИВ 
на гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Също така лозе 

в с. Горичане и 7 декара дворно място в селото.
Телефон за връзка - 0882/59-20-60

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 

РОЛЯТА НА МАЙКАТА В ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИЧНОСТТА
Продължава от бр. 44

При самоактуализацията 
насочеността на „Аз“-а е пре-
ди всичко да формулира воде-
ща цел за своето съществува-
не. Актуализацията на „Аз“-а 
е в пряка зависимост от опоз-
наването на социума. Себеак-
туализацията обаче може да 
бъде подкрепена или затруд-
нена в детството. Основна 
предпоставка за насоченост 
и развитие на себеактуали-
зацията, която се развива 
в детството е безусловното 
положително отношение на 
родителите към детето. Роди-
телите демонстрират своята 
обич и приемане към дете-
то, без да поставят условие 
за това. Това не означава, че 
трябва да са безкритични 
към действията на детето. 
Родителят може и да не одо-
брява дадено действие, но 
опита да се откаже детето от 
него не бива да бъде условие 
за родителската обич. Когато 
детето расте в спокойна сре-
да на демонстрация на обич, 
то може да бъде отказано от 
действие без да се почувства 
виновно или недооценено от 
родителите. Начинът по кой-
то изказваме критиката спо-
мага детето да развие условие 
за ценност. Според Роджърс 
младият човек, който развива 
в себе си чувство за собствена 
ценност не развива защитно 
поведение, не се страхува от 
непознатото и се насочва към 
самоактуализация като край-
на цел и постигане на пълно-
ценна личност.

Друг психолог, който об-
ръща внимание на ролята на 
майката в пълноценното из-
граждане на идентичността на 
детето и в последствие на ли-
чността, е Ерик Ериксън. Спо-
ред него идентичността е ин-
теграция на всички предишни 
идентификации и „Аз“-обра-
зи. Развитието на идентич-
ността започва веднага след 
раждането, но е възможно да 
достигне до период на кри-
за в юношеството. Кризата 
на идентичността се появява 
най-често в демократичните 
общества. За да се осъществи 
изграждането на една добра и 
положителна роля в живота, 
майкитете много внимателно 
трябва да работят със своето 
дете в тази насока. Те трябва 
да избягват прекалено голе-
мите изисквания и амбиции за 
своите деца; трябва да ги на-
сърчават и подкрепят да пре-

следват интересите си, дори и 
да срещат трудности, което е 
неизбежно. Да ги учат да пое-
мат отговорност за себе си и да 
търпят последиците от своите 
действия, да ги уважават като 
личности и да не ги унижават. 
Тежката криза на идентич-
ността е свързана с неспособ-
ност да се вземат решения, 
объркване, загуба на идентич-
ност в тълпата, тенденция към 
изолация. Макар че най-дъл-
бока криза на идентичността 
е вероятно да се появи по вре-
ме на юношеските години, тя 
може да се преживее на всяка 
възраст. Авторът прави за-
ключение, че макар човек да 
е разрешил юношеската криза 
на идентичност, по-късните 
драматични промени в живота 
могат да доведат до подновява-
не на кризата.

Според Ериксън има 8 ста-
дия в живота на хората, които 
се съпровождат със съответ-
ни кризи: младенческа въз-
раст, ранно детство, възраст 
на играта, училищна възраст, 
юношество, ранна зрялост, 
средна зрялост, късна зрялост. 
Понятието „криза” се въвеж-
да, за да означи не заплаха от 
катастрофа, а повратна точка, 
критичен момент на увели-
чена нараняемост и засилени 
възможности. Не може да се 
осъществи даден 

преход и безболезнено 
преминаване през живота, 
ако някой от периодите не се 
преодолее и остане тревож-
ност или недоверие, свързани 
с него.

1. Младенческа възраст 
(“орално-сензорен” период – 
първата година от живота). 
В края на първата година чо-
век преживява първата кри-
за в своя живот. Социалното 
качество, което трябва да се 
изгради през този период, за 
да продължи нормалното раз-
витие на психиката, е “базово 
доверие”. Ако тази първа кри-
за (бариера) не бъде преодо-
ляна от детето и не се изгради 
“базово доверие”, най- вероят-
ното качество на психиката, 
което се появява към края на 
първата година, е “базовото 
недоверие”. Базовото доверие е 
общо чувство на доверие (уве-
реност) към другите хора като 
доброжелателно настроени 
и сигурни, а социалната сре-
да като стабилно, безопасно 
място. Изграждането на “ба-
зовото доверие” към другите 
хора и света като цяло зависи 

от качеството на майчината 
грижовност, при това не от ко-
личеството храна или нежност 
към детето, а от способността 
на майката да изгради в детето 
усещане за постоянство (тъж-
дество), “разпознаваемост” на 
чувствата. Базовото доверие 
означава доверие не само към 
външния свят, но и доверие 
към вътрешния свят, т.е. дове-
рие в себе си, възможността на 
собственото тяло да се спра-
ви със собствените вътрешни 
(биологични) подбуди. Напри-
мер такова доверие е изграде-
но, когато детето е в състояние 
да остане само без майката (да 
се “отдели” от майката) без 
прекомерна тревога или стра-
дание. Ериксън нарича баз-
исното доверие “крайъгълен 
камък” на виталната личност 
с основна значимост за душев-
ното здраве през всички пери-
оди на човешкия живот. Чрез 
доверието, изграждано между 
детето и майката през първата 
година от живота, се полагат 
основите на общуването, лю-
бовта, взаимността, присъст-
вието на близките в живота ни 
по-натам. Като следва логика-
та на доверието, което пораж-
да вяра, която дава надеждата, 
че нещата ще вървят добре, 
Ериксън в едно изречение 
формулира квинтесенцията на 
периода: “Аз съм това, което се 
надявам, че имам и давам”.

Правилното психично раз-
витие не е резултат само от 
изграденото чувство на ба-
зово доверие, а по-скоро от 
благоприятното съотношение 
между доверие и недоверие. 
За детето е точно толкова ва-
жно да знае на какво не тряб-
ва да вярва, както и да знае 
на какво трябва да вярва. За 
успешното овладяване на 
околната реалност и взема-
нето на правилни решения е 
необходима способността да 
се предвиждат опасностите 
и свързаното с тях чувството 
на неудоволствие. Ето защо 
базовото доверие не се измер-
ва с постиженията на детето. 
Начинът за придобиване на 
базово доверие е универсален 
(независимо от различните 
култури и социални слоеве): 
човекът вярва на общество-
то по начина, по който вяр-
ва на собствената си майка, 
а именно: че тя след малко 
ще се върне и ще го нахрани 
точно навреме с подходяща 
храна. Психичното качество, 
което се появява в резултат 

на изградено базово доверие, 
Ериксон нарича “надежда”, 
т.е. доверието преминава в 
способност на детето да се 
“надява”, и е сходна с вярата 
на възрастния човек в някак-
ва религия. Надеждата е пър-
вото положително качество 
на психиката и е основата на 
убедеността на човека в зна-
чението и стабилността на об-
щото културно пространство. 
Базовото доверие към май-
ката и себе си дава възмож-
ност на детето да се справя с 
трудностите (състоянията на 
“фрустрация”) през следва-
щите периоди от живота си.

Ериксън въвежда като ос-
новен влияещ фактор върху 
изграждането на базово дове-
рие културния модел на общ-
ността за отглеждане на деца. 
Поведенческата форма на 
майчиното отношение зависи 
от традициите на общността. 
Ако майката спазва изисква-
нията на традицията, тя из-
лъчва чувство на увереност 
и непогрешимост, че прави 
точно това, което трябва, за 
своето дете – и това е особено 
важно за изграждане на дове-
рие у детето. Ако тя поради 
някакви причини променя 
традицията и гледа детето по 
свой начин, отново трябва да 
излъчва сигурност и спокой-
ствие – в противен случай де-
тето се изпълва с несигурност.

Новороденото дете не е 
пасивно същество, неспособ-
но да общува само защото не 
може да говори. То опознава 
света, показва своето отноше-
ние и развива познавателните 
си способности. Според Жан 
Пиаже главното постижение 
на психичното развитие на 
детето през първата година, 
период дефиниран като сензо-
моторен, е разбирането за по-
стоянството на обектите. Това 
е осъзнаването, че всички 
обекти, включително и хора-
та, продължават да съществу-
ват, дори да не се виждат в мо-
мента. Възприетото „знание” 
формира трайно усещането, 
че родителите съществуват в 
живота му. Това убеждение е 
много дълбоко, то носи спо-
койствие и облекчение, чрез 
него се уплътнява и чувството 
за доверие.

Христина Радева – 
Стоицева, 

директор и психолог в 
Цeнтър за обществена 

подкрепа, Шабла
Продължава в следващия брой
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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

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

ПОЕТИЧЕН КЪТ   

***
Не си отивай! Чуваш ли, не тръгвай! 
Не ме оставяй сам с вечерта. 
Ни себе си, ни мене не залъгвай, 
че ще ни срещне някога света! 
Светът е свят ! И колкото да любим, 
и колкото да плачем и скърбим, 
като деца в гора ще се изгубим, 
щом за ръце с теб не се държим. 
Ще викам аз и ти ще се обръщаш. 
Дали ще те настигне моят глас ? 
Ще викаш ти - гласът ти ще се връща 
и може би не ще го чуя аз. 
И дните си така ще доживеем 
във викове, в зов: „Ела! Ела!“ 
Ще оглушеем и ще онемеем, 
ще ни дели невидима скала. 
Ще се превърнем в статуи, които 
една към друга вечно се зоват, 
но вече няма глас, ни пулс в гърдите 
и нямат сили да се приближат. 
Че пътища, които се пресичат, 
когато някога се разделят 
като ранени змии криволичат, 
но никога от тях не става път... 
Не си отивай!  
Чуваш ли? 
Не тръгвай!

Дамян Дамянов (1935 -1999)

Славея Захариева: „ШАБЛА ЗА МЕН Е МАГИЯ, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ТОПЛОТА И ЗАДРУЖНО СЕМЕЙСТВО...“

Преди почти две години в 
„Изгрев“ започнахме рубрика 
„50 години Шабла – град“. До 
самата дата на честването 
на годишнината от обявява-
нето ни за град – 27 август 
2019 г., интервютата са с 
хора, допринесли за разви-
тието на града ни и неговата 
популярност в публичното 
пространство. И сега продъл-
жаваме да ви срещаме с лич-
ности от Шабла или такива 
с шабленски корени, чиито 
постижения и успехи заслужа-
ват нашето и вашето внима-
ние, уважаеми читатели. В настоящия брой ще започнем раз-
говора с едно момиче с шабленско ДНК, което е в трети курс на 
един от най-престижните университети в света – „Йейл“. Ето 
и събеседването ни със Славея Захариева:

„Изгрев“ – Здравей, Сла-
вея. Представи се накратко и  
с сподели няколко думи как и 
кога те приеха в Йейл.

Славея Захариева – Привет 
на вашите читатели и на всич-
ки шабленци! Казвам се Славея 
Захариева. Родена съм в Ди-
митровград през 1999 година. 
Майка ми е родом от Шабла, а 
баба ми и дядо ми - Костадинка 
и Вълчан Вълчанови, живеят 
в Шабла. Завършила съм сред-
ното си образование в Езикова 
гимназия “Проф. д-р Асен Зла-
таров” в Хасково.

В 10-ти и 11-ти клас се под-
готвих сама за американски-
те студентски изпити (SAT, 
SAT  Subject Tests, and IELTS). 
Кандидатствах в няколко аме-
рикански университета в на-
чалото на 12-ти клас. Първо в 
„Йейл“ - един от университе-
тите в „Бръшляновата лига“. 
Там ме приеха през зимата на 
12-ти клас, края на 2017 годи-
на. За разлика от България, 
апликационният процес и кан-
дидатстването в американски 
университети е по-рано - в на-
чалото на 12-ти клас, а не след 
като се завърши средно обра-
зование. Така че още преди да 

завърша 12-ти клас, вече знаех 
къде ще следвам висшето си 
образование в САЩ. 

„Изгрев“ – Какво точно 
учиш в „Йейл“? Какви са  ус-
ловията в университета?

Славея Захариева - В мо-
мента съм трети курс в „Йейл“. 
В йейлския университет обуче-
нието се води по бакалавърски, 
магистърски и докторантски 
програми. 

Аз в „Йейл“ следвам две 
специалности за бакалавър 
– „Икономика“ и „Междуна-
родни отношения“. Освен това 

всички  бакалаври са разделени 
в 14 общежития (“колежи”), 
като всяко от тях има собст-
вени традиции, песни, талис-
ман, съветници, декани и т.н. 
По тази структура те често са 
сравнявани с 4-те “домове” в 
поредицата Хари Потър, къде-
то всеки “дом” има свои тра-

диции и пр. Моето общежитие 
се казва „Бранфърд“ („Branford 
College“), а талисманът ни е 
катеричка. Всяко общежитие 
разполага със своя собствена 
трапезария, стол, кухня, как-

то и библиотека, зали за игри, 
малко ресторантче (което се 

поддържа от студенти) и т.н. 
В него има и нещо специално, 
уникално – например: глинено 
студио, подземно кино, театър, 
музикални стаи, танцово сту-
дио, фитнес зала, баскетболно 
игрище, кабинет със старовре-
менна книжна преса и т.н.

Конкретно в „Йейл“ като до-

пълнителни занимания се пред-
лагат разнообразни участия 
според интересите на всеки – 
действат стотици извънкласни 
клубове (повече от 300), вклю-
чително и 100 различни спорт-

ни отбора, над 50 артистични 
групи (музикални, театрални, 
танцови, филмови и т.н.), както 
и над 60 културни организации. 
Богатият избор на извънклас-
ни дейности и организации 
гарантира, че всеки студент ще 
може да намери своето място в 
„Йейл“. Това е един от малкото 
университети в САЩ, който е 
известен с подобна структура 
на студентските общежития - 
благодарение на нейната уни-
калност, той се превръща не 
просто в място, където студен-
тите учат, а и в място, където се 
гради задружна общност с ко-
леги (в един апартамент живеят 
заедно 3-8 човека). Накратко, 
„Йейл“ ни е като втори дом.

Продължава на стр. 4

Самото общежитие Брандфърд – едно от най-старите в Йейл

На поход в гора до Йейл

Иглу в едно от дворовете в Йейл. В него студентите могат  да 
учат, ядат и да прекарват време с приятели.

Йейлският спортен оркестър по време на ежегодния футболен 
мач между Йейл и Харвард, 2019 година

Славея в  един от вътрешните дворове на Йейл, през тази про-
лет

Една от най-старите сгради в 
Йейл, която в момента се из-
ползва като едно от общежи-
тията на първокурсници

Кулата Харкенс в Йейл, в 
най-големия вътрешен двор 
на общежитието на Славея -  
Бранфърд, лятото на  2020 г.
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев , Йорданка Радушева

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

ОБЯВА
КАЗАН ЗА ВАРЕНЕ НА РАКИЯ 

В СЕЛО ЕЗЕРЕЦ.
Предлагаме транспортни услуги.

Телефон за връзка: 0894 555 654

СНЕК-БАР „ПЕТТЕ КЮШЕТА“ 
на ул.“Равно поле“ №14 в Шабла 

ПРЕДЛАГА ХРАНА ЗА ВКЪЩИ КАКТО И ПОСТОЯННО НАМАЛЕНИЕ 
ОТ 20% НА ВСИЧКО ГОТВЕНО СЛЕД 18.00 ЧАСА.

Телефон: 0879 04 71 71, 0878 49 51 80

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от 

Административно-процесуалния кодекс, във връзка с 
чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, 

община Шабла уведомява всички заинтересовани 
лица, че открива производство по издаване на общ 

административен акт. Община Шабла предлага 
Общински съвет – Шабла да вземе решение, с 

което да се приеме план-сметката за разходите за 
дейност „Чистота“ за 2021 година.

Заинтересованите лица и организации могат да 
участват в производството по издаване на акта, предвид 
разпоредбите на чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез следните 
форми: 

1. Писмени предложения и възражения, които могат 
да се депозират в деловодството, в сградата на община 
Шабла на ул. „Равно поле“ № 35, както и на електронен 
адрес: obshtina@ob-shabla.org, в срок до 17:00 часа на 
10.12.2020 г.; 

2. Участие в консултативни органи, подпомагащи органа 
издаващ акта – участие в заседание на комисиите към 
Общински съвет Шабла.

С пълния текст на предлагания проект за 
решение, придружен с подробни анализи за начина 

на формиране на план-сметката, може да се 
запознаете на електронната страница на община 

Шабла: www.shabla.bg /
Раздел „Местни данъци и такси“.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО 
ТРУДА” - КАВАРНА 
информира клиентите си, че 
поради усложнената епидемич-
на обстановка за месеците но-
ември и декември 2020г. на ре-
гистрираните безработни лица 
се предоставя възможност да 
проведат планираната среща в 
изпълнение на индивидуалния 
им план за действие  дистан-
ционно като се свържат с тру-
довия си посредник, вместо да 
посещават бюрото по труда. За 
целта е необходимо до датата, 
посочена в регистрационната 
им карта, безработните лица 
да се свържат с трудовия си 
посредник, за да отчетат въз-
ложената им стъпка от плана 
за действие и набележат след-
ваща, в съответствие с актуал-
ната ситуация и възможност-
ите за намиране на работа. 
Безработните лица могат да се 
обадят от личния си телефонен 
номер (или посочения при ре-
гистрация в ДБТ), да изпратят 
съобщение по електрона поща 
(от личен/подаден при регис-
трация  електронен адрес) или 
чрез профила си в модул „Лич-
ностен профил на търсещо ра-
бота лице”.

Неосъществената планира-
на среща на безработното лице 
с трудовия посредник, включи-
телно и по неприсъствен начин 

(чрез телефон, ел. поща или 
друг непръствен начин) съглас-
но Закона за насърчаване на за-
етостта се счита за неизпълне-
ние на плана за действие, което 
е основание за прекратяване на 
регистрацията. Възстановява-
не на регистрацията е допусти-
мо само при наличие на уважи-
телни причини, доказани със 
съответните документи.

      Обръщаме внимание, 
че при посещения в бюрата по 
труда ще се спазват инструкци-
ите на Министерство на здра-
веопазването за предпазване 
от зараза на населението в т.ч. 
чрез ограничен достъп с оглед 
осигуряване на изискваната 
физическа дистанция меж-
ду служители и посетители. В 
офисите на бюрата по труда 
няма да се допускат лица, които 
не са обезпечени със защитни 
средства (маски) и/или проя-
вяват сиптоми на заболяване, 
в т.ч. повишена температура, 
кашлица, затруднено дишане 
или други видими признаци на 
дихателни заболявания! 

За контакт с трудовите по-
средници в дирекция „Бюро 
по труда” – Каварна, филиал 
Шабла може да се ползват след-
ните телефони: 05743/40 08 или 
0882 825 224.

НОВИ ПРОМЕНИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА АВТОМОБИЛИТЕ
Голяма част от шофьорите 

все още не са запознати с про-
мените при извършването на 
годишни технически прегледи, 
информират от СБА, но това 
се случи с изменение на На-
редба № Н-32. Наредбата касае 
условията и реда за извършва-
не на периодични прегледи за 
проверка на техническата из-
правност на пътните превозни 
средства.

Една от по-съществените 
промени за шофьорите е в чл. 
43а, която касае промяна при 
залепянето на т.нар. „знак за 
периодичен преглед“. Той се 
издава при успешно преминат 
преглед и досега беше поставян 
в долния ляв ъгъл на предното 
стъкло. От миналата седми-
ца обаче Наредбата указва, че 
знакът трябва да бъде поставен 
в средата на горната част на 
предното стъкло.

Разбира се, някои шофьори 

остават изненадани, тъй като 
според тях това ще пречи на 
видимостта им. Трябва да се 
знае, че промяната е в сила от 
12 ноември т. г. и следва да се 
прилага във всички центрове 
за периодични технически пре-
гледи в страната.

Целта на промяната обаче е 
знакът да съдържа чип, който 
ще може да се чете от монти-
раните по пътищата камери, 
вкл. и тези на тол системата. 
Към момента няма яснота 
кога ще бъдат готови новите 
знаци.

Новите текстове гласят 
още, че дубликат на знак за 
периодичен преглед не се из-
дава. Възможно е обаче из-
даване на дубликат на удос-
товерението за техническа 
изправност, като собствени-
кът на превозното средство 
трябва да подаде заявление 
до регионално звено на Из-

пълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“.

Друга по-важна промяна 
пък решава спорния досега 
момент при извършване на 
преглед на автомобил с газова 
уредба. До скоро в Наредбата 
не фигурираше текст, който 
категорично да посочва макси-
малния експлоатационен срок 
на газова бутилка, когато такъв 
не е определен от производите-
ля (и щампован върху бутил-
ката). С изменението вече се 
счита, че автомобилът е неиз-
правен, когато:

– в случай че е изтекъл сро-
кът на експлоатация на резер-
воара за СПГ или ВНГ*, пред-
виден от производителя

– ако са изминали повече 
от 10 години от датата на про-
изводство на резервоар за ВНГ 

(когато не е посочен срок от 
производителя)

– ако са изминали повече от 
20 години от датата на произ-
водство на резервоар за СПГ** 
(когато не е посочен срок от 
производителя)

Например, ако на Вашата 
бутилка не е указан срок на 
експлоатация, а е произведена 
преди повече от 10 години – то 
трябва да бъде сменена. След 
като бутилката се смени, също 
така трябва да се премине през 
специализиран сервиз за про-
верка на новата бутилка и из-
даване на т.нар. розов лист.

Още една новост предвиж-
да, когато автомобилът е с два 
вида гориво, при годишния 
преглед замерването на вред-
ните емисии вече да се прави и 
на двата вида гориво.

*ВНГ – втечнен нефтен газ
**СПГ – сгъстен природен газ

Славея Захариева: „ШАБЛА ЗА МЕН Е МАГИЯ,
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ТОПЛОТА И ЗАДРУЖНО СЕМЕЙСТВО...“

Следва от стр. 3
„Изгрев“ – Разкажи за 

системата на образование в 
„Йейл“ и малко за това, с кое-
то ти лично се занимаваш. В 
предварителния ни разговор 
спомена за творчески проек-
ти, които си осъществила и по 
които работиш сега в рамките 
на университетски програми 
пък и не само…

 Славея Захариева -В „Йейл“ 
подобно на останалите универ-
ситети в „Бръшляновата лига“, 
се учим доста - имаме ежесед-
мични домашни, изпити по 
няколко пъти в семестъра, до-
клади и т.н. Всички сме доста 
упорити и ученолюбиви и с ра-
дост се впускаме в изучаването 
на нов материал. Материалът и 

домашните са наистина много 
- не ни остава чак толкова сво-
бодно време, както е с мои при-
ятели студенти в България - но 
със сигурност си струва…

Свободното си време запъл-
ваме предимно с извънкласни 
занимания. Например дълго 
време аз бях част от учениче-
ския съвет, който директно си 
сътрудничи с йейлската адми-
нистрация и съветва директо-
рите и деканите как може да се 
подобри живота на студентите. 
Аз давах предложения на про-
фесори как могат да подобрят 
онлайн преподаването си при 
така наложилата се форма на 
обучение заради световната  
COVID-19  пандемия. През 
първите две години в „Йейл“ се 
занимавах и с няколко различ-
ни клуба - литературни, които 
избраха да публикуват разка-

зите ми; филмов и театрален, за 
които бях асистент-продуцент 
на студентски пиеси и филми; 
танцова школа, с които изна-
сяхме хип-хоп представления. 

Този семестър също така 
основах и подкаста “Атюн” (the 
Attune Podcast) и съм един от 
изпълнителните продуценти.. 
Подкастът като форма на твор-
чество става все по-популярен 
в днешно време в САЩ. Заедно 
с моя екип подбрахме актьори 
(озвучители), писатели, както 
и музиканти, с които да си съ-
трудничим. Подкастът ни е част 
от „Yale Daily News“, който е не 
само най-големият и най-ста-
рият студентски вестник в 
Йейл, но и един от най-старите 
студентски вестници и органи-

зации в САЩ. Изключително 
се радвам, че подкастът ни се 
развива успешно - нашият екип 
си сътрудничи с множество та-
лантливи студенти от „Йейл“ и 
им предоставя място за твор-
ческо развитие, но и привлича 
интереса на известни озвучи-
тели и музиканти, които са за-
вършили тук, в Йейл. Михаела 
Мърфи, която озвучава един 
от главните герои в известната 
анимация “Аватар: Последният 
въздушен повелител”, канди-
датства за нашия подкаст. След 
като с моя екип я одобрихме 
като озвучител за една от ра-
дио-пиесите, аз имах честта да 
режисирам точно тази пиеса 
като ко-режисьор и продуцент. 
Този интерес от вече завърши-
ли и утвърдени творци позволи 
на “Атюн” да предостави въз-
можност на сегашните студен-

ти да си партнират с утвърдени 
творци.

Този семестър работя като 
асистент към Йейлския цен-
тър по екологично право (Yale 
Center for Environmental Law 
and Policy). Този център раз-
работва специален доклад 
(Environmental Performance 
Index (EPI)), който проследява 
дали страните се справят добре 
с овладяването и намаляването 
на вредните парникови газове, 
които влияят на климатичните 
промени и глобалното затопля-
не. Докладът също причислява 
индекс към всяка страна, като 
индексът показва точно това 
- колко добре всяка страна се 
представя, в сравнение с дру-
гите за намаляване на вредните 
парникови газове. На световно 

ниво докладът е изключително 
важен за сферата на екологич-
ното право, защото прогнозира 
дали страните ще могат да на-
малят емисиите на парникови 
газове толкова, колкото са пое-
ли като ангажимент според Па-
рижкото споразумение, подпи-
сано по време на Парижката 
конференция  за климата през 
2015 година във Франция. Тъй 
като една от професионалните 
ми цели е борбата с глобално-
то затопляне, изключително се 
радвам, че имам възможността 
да допринеса за проучване и 
обработване на данни, свър-
зани с  този доклад, както и за 
написването му.

Продължава в 
следващия ни брой

Разговаря Йордан Енев

На бизнес среща с Джийн Луен Янг, създател на някои от коми-
ксите за „Супермен“ и „Аватар: Последният въздушен повели-
тел“

Славея (долу в средата) с група колеги – международни  студен-
ти, когато е втори курс. По принип в „Йейл“ те съветват нови 
международни първокурсници по време на специална ориента-
ция за новопостъпили международни ученици, август 2019

Обложката на подкаста „Attune“, на която Славея е изпълните-
лен продуцент и ко-основател


