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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Природата често е скрита, понякога доминирана, рядко погасена.“
Франсис Бейкън 

МИСЪЛ НА БРОЯ

 НАРЕДБАТА ЗА СВОБОДНОТО КЪМПИНГУВАНЕ 
Е РЕШЕНИЕТО

В отворено писмо до медиите, публикувано във в в-к „24 
часа“ на 18.08. т.г., известният ТВ-водещ и шеф-готвач, както 
и собственик на имот в община Шабла, Ути Бъчваров изказва 
възмущението си от поведението на туристите по плажната 
ивица между Крапец и Дуранкулак и боклуците, които оста-
вят на местата, които за кратко са обитавали. „Възмущение“ 
е твърде меко казано, защото „зле организиран бежански ла-
гер“, „дива свинщина“ и „цивилизационен колапс“ са някои от 
епитетите, които Ути използва по отношение на почиващи-
те по част от  плажната ивица на Общината.

За коментар потърсихме кмета на община Шабла, г-н Ма-
риян Жечев.

„Изгрев“ – Г-н Жечев, би-
хте ли коментирали гневни-
те думи на  Ути Бъчваров по 
отношение на състоянието 
на нашите плажове, до което 
го довеждат почиващите тук 
туристи?

Мариян Жечев – Абсолют-
но споделям мнението на Ути, 
това, което е описано е така. 
Даже на живо картината е още 
по-трагична! За съжаление 
това се случва вследствие на 
отказа на институциите да раз-
гледат проблема в частност, за 
да има той своето решение и да 
удовлетвори всички засегнати 
страни.

„Изгрев“ – Кои са отговор-
ните институции за това? Кой 
трябва да се намеси в случая?

Мариян Жечев – Минис-
терство на туризма (МТ) след-
ва да е основния загрижен за 
това какво се случва на плажо-
вете предвид това,че същите 
са  предоставени за управле-
ние именно на тях. Закона за 
устройство на черноморското 
крайбрежие ясно регламенти-
ра кой за какво е отговорен  на 

морските плажове както и кое 
е забранено и разрешено там. 
Забранени са дейностите свър-
зани с къмпингуване и това се 
констатира и наказва от  Ми-
нистъра на туризма или упъл-
номощени от него лица, глоби-
те събрани за тези нарушения 
постъпват в бюджета на ми-
нистерството. В границите на 
морските плажове е забранено 
движението на пътни превоз-
ни средства. Тук отговорните 
са органите на Министерство 
на вътрешните работи. Общи-
ната има задължение да поч-
иства неохраняемите плажове 
със средствата постъпили от 
отдаване на други плажове на 
територията й. Такива средства 
за 2021 година са малко над 
3000 лв., сами разбирате, че те 
са достатъчни за сметоизвозва-
нето от Морски плаж „Крапец 
-Север“само за месец юни да 
речем. Въпреки това не сме аб-
дикирали от това да извозваме 
отпадъците и това се случва, и 
ще случва до края на туристи-
ческия сезон.

„Изгрев“ – Вие как вижда-

те решението на проблема?
Мариян Жечев – Решение-

то е Наредбата за свободното 
къмпингуване. Ясно регла-
ментиране на местата за това 
с отговорни собственици или 
стопани на зоните ще реши 
проблема. Тази наредба покри-
ва цялостната ни концепция 
за организирането на този вид 
туризъм в района, формирана 
още със създаването на т.нар. 
„общински биваци“. Възмож-
ността този вид туризъм  да се 
случва и от това да няма щети 
за околната среда и местния 
бюджет, а напротив даже и да 
се печели е разковничето.  Яр-
остният отпор, който срещна-
ха решенията на общините по 
Черноморието всяка решила 
проблема през своята призма, 
още по ожесточеното отричане  
на проекта сега от  средите на 
хората обичащи „безплатното 
къмпингуване“, обаче ме кара 
да мисля ,че сме далеч от реше-

нието.
Изключване от границите 

на морските плажове на пъти-
щата които минават през тях е 
другия проблем. Тук е частния 
случай Морски плаж „Крапец 
- Север“ който имах предвид в 
началото и решението отново 
стига до волята на държавната 
власт. Не може 600 декара плаж 
да се обслужва или посещава 
единствено и само „пешком“ 
ако искаме в населените места 
в близост да има туристически 
бизнес. Оформяне на буферни 
паркинги също е задължителна 
част от решението на пробле-
ма, тук липсата на общински 
терени е основната пречка, 
единствено в сервитута на об-
щинската пътна мрежа има та-
кава възможност. В тази посока 
са и усилията ни за почиства-
нето на трасето изоставено в 
годините на пътя от с.Крапец 
до Дуранкулашкото езеро.

Изгрев

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ШАБЛА

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 да има такъв имот, можете да се обадите на:

Тел. 0886/22-85-99 – Донка Ангелова

ПОКАНА
от Председателя на Общински Съвет град Шабла – 

д-р Йорданка Стоева
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните 
финанси, отправя покана към жителите на общината, 
представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни 
звена, неправителствените организации и цялата 
общественост за участие в 
Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение 

на  бюджета на Община Шабла за 2020 година
Публичното обсъждане ще се проведе на 02.09.2021 година 

(четвъртък) от 14:00 часа в Пленарна зала на Община 
Шабла  на  II  етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Материалите за отчета за изпълнението на бюджета 

на Община Шабла за 2020 година са  публикувани на 
интернет страницата на Общината: www.shabla.bg

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 9 септември 2021 година 
(четвъртък) „Елтехресурс” АД, 
съвместно с oбщина Шабла, 
организират кампания за съ-
биране на излязло от употре-
ба електрическо и електронно 
оборудване във всички населе-
ни места от общината. 

Гражданите и фирмите могат 
да се освободят от неработе-

щите си електроуреди (печки, 
хладилници, перални, телеви-
зори, компютри и др.) с пред-
варителна заявка за извозване, 
подадена до 8 септември 2021 
година (сряда) включително, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронен ад-
рес order@makmetal.eu.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАЗНИКА НА 
ПЛОДОРОДИЕТО „ШАБЛА 2021“ 

на 18 септември, 

заедно да почетем  богатата Добруджанска земя  
и нейните дарове.

На всички участници в Празника, община Шабла предоставя 
безплатно изложбена площ, върху която те да аранжират 

своите продукти или ястия.
 Специално жури, председателствано от Ути Бъчваров, ще 

отличи победителите, а община Шабла  
ще връчи награди и грамоти.

Преди обяд от 09:00 часа ще бъде организирана изложба-
базар на декоративни птици и животни.

За доброто настроение на участниците и гостите в красивия 
есенен празник допринася традиционна фолклорна програма 

на самодейни състави, чиито репертоар и носии допълват 
атмосферата на събитието. 

Финалът на събитието е специалното участие на Национален 
фолклорен ансамбъл „БЪЛГАРЕ“ 

 За контакти и повече информация: 
Иванка Господинова, гл.  

специалист „Връзки с обществеността“ 

тел. 05743 41 45/ 0882 29 90 20 
Заявки за участие на e–mail: obshtina@ob-shabla.org

ЗА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ 
МЕРКИ,

 влезли в сила на 20 август, четете на стр. 4

СЪОБЩЕНИЕ
Към  23 август 2021 г., общият брой на диагностицираните лица 

с COVID-19 на територията на община Шабла е 3 (три). Един от тях 
се намира в болнично заведение, а другите двама са на домашно 
лечение. Под карантина са поставени 2 (две) лица.

Настоящата информация се предоставя от разработената 
система COV.ID, която представлява национален централизиран 
регистър на случаите с COVID-19 в България. Интегрираната 
платформа дигитализира събирането на лични и медицински 
данни от институции, работещи със случаи на COVID-19, 
като регионални здравни инспекции, гранична полиция, МВР, 
общопрактикуващи лекари, болници, лаборатории и общини. 
Платформата обработва данните по структуриран и сигурен 
начин, като дава на специализираните държавни институции 
информация в реално време.

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 
можете да намерите в официалния уебсайт на община Шабла, 
в секция „Коронавирус“, подраздел „Важна информация“.

http://www.shabla.bg
mailto:order@makmetal.eu
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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

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“

ПРЕДЛАГА:
дограма PVC и AL, ковано желязо

огради, порти, портали, интериорни и 
входни (блиндирани) врати

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879, 0879 443 340

СТУДИО ЗА КРАСОТА 
„FANTASY“

Работи 7 дни в седмицата със или 
без предварително записване.

За записване на час – телефони 
0886/22-85-99 и 0889/69-11-16.

Ателието се намира срещу входа на 
банка ДСК в Шабла.
Моля, заповядайте!

ПРОДАВАМ ДЪРВА  
ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 100 лв. 
цепеници

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ИЗВЪРШВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА И СТРОИТЕЛНА РАБОТА, 
ПОЧИСТВАМ ПАРЦЕЛИ, КОСЯ ТРЕВА.

Телефони за контакт
0895/25-59-79; 0895/810-491

ПРОДАВАМ
Дворно място – 835 кв.м. в с. Крапец.

Телефон за връзка – 05743/47-81

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ 
парцел в Езерец - 2279 кв. м., 
с къща в недобро състояние.

Телефон: 0894 04 31 28

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН  
„ПРИ ПОЛИ“

Ви очаква с
работно време: от понеделник до петък – 08:30 – 18:00 часа.

събота – 09:00 – 14:00 часа.
Салонът се намира на Градския пазар в Шабла  

(срещу аптека „Вита-КА).
Моля, заповядайте!

ПРОДАВАМ 
парцел в Тюленово - в регулация  

3777 кв. м, на 230 м. от морето. 
Телефон: 0894 04 31 28

ПРОДАВАМ 

ПАРЦЕЛ 3 501 КВ.М В СЕЛО ТЮЛЕНОВО, 
В РЕГУЛАЦИЯ С ТОК И ВОДА. 

Цена по споразумение.

Телефон:0898 920 946

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
25 август (сряда), 13:00 часа 

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 

от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 
и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 233/07.07.2021 г. на Об-
щински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-366/27.07.2021 г. на 
кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на следния имот – частна общинска собственост:

 
Решение на
Общински

съвет гр.Шабла
Имот

Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева) 

без ДДС

Депозитна
вноска
(лева)

233/07.07.2021 ПИ 27108. 
501.505
УПИ ХVII, 

кв.14

с.Езерец 740 22 650,00 4 530,00

Търгът   ще  се проведе на 02.09.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа 
в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
27.08.2021 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 20.08.2021 г. до 16:00 часа на 27.08.2021 г., след пред-
ставяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 20.08.2021 г. до 27.08.2021 
г. от 13:00 до 16:00 часа.

  Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената на-
чална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 
401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 
16:00 часа на 27.08.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 27.08.2021 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, 

стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона 

за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от 
НРПУРОИ, Решение № 234/07.07.2021 г. на Общински съвет гр.Шабла 
и Заповед № РД-04-367/27.07.2021 г. на кмета на Общината, обявява 

публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – 
частна общинска собственост :

Решение на
Общински

съвет гр.Шабла
Имот

Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева) 

без ДДС

Депозитна
вноска
(лева)

234/07.07.2021 ПИ 39493. 
501.811
УПИ IV, 
кв.29

с.Крапец 857 34 193,00 6 838,60

Търгът   ще  се проведе на 02.09.2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа 
в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
27.08.2021 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 20.08.2021 г. до 16:00 часа на 27.08.2021 г., след пред-
ставяне на документ за закупуване.

 Оглед на имота всеки работен ден от 20.08.2021 г. до 27.08.2021 
г. от 13:00 до 16:00 часа.

  Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената на-
чална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 
401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 
16:00 часа на 27.08.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 27.08.2021 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска 
собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 

В община Шабла ще се проведе пресконференция по проект 

„ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 
ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА (BRANTA RUFICOLLIS, PALLAS, 1769) 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“

На 1 септември 2021 г. от 10.30 часа, в 
Зеления образователен център на гр. Ша-
бла, на адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле“ № 
57А, ще се проведе пресконференция по 
проект „Подобряване природозащитното 
състояние на червеногушата гъска (Branta 
ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на 
мерки от Плана за действие за вида (ПД, 
2018)“, осъществяван с финансовата под-
крепа на Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Ев-

ропейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния фонд 
на ЕС. 

Проектът е с период на изпълнение 
04.01.2021 – 04.05.2024 г. и  е на обща стой-
ност 1 079 127,52 лв., от които 917 258,40 
лв. европейско финансиране и 161 869,12 
лв. национално съфинансиране.

Общата му цел е подобряване на приро-
дозащитното състояние на червеногушата 
гъска (Branta ruficollis), чрез изпълнение на 

конкретни мерки от действащия План за 
действие за вида, в определени Защитени 
зони за опазване на дивите птици (целеви 
райони), част от Мрежата Натура 2000 в 
страната.

На пресконференцията, организирана 
от Община Шабла, в качеството й на Бе-
нефициент по проекта, присъстващите 
ще бъдат запознати с текущото му изпъл-
нение, планираните дейности, очакваните 
резултати и предстоящи събития.

СЪОБЩЕНИЕ

Командването на военно формирование 36780-гр.Шабла Ви 
уведомява, че в изпълнение на плановете за подготовка на 
формированията за ПВО на Българска армия, на Зенитния 
полигон на ВВС-Шабла ще бъдат проведени експериментал-
ни и бойни зенитно-ракетни стрелби на  09, 10 и 11.09.2021 

г. и резервен ден 12.09.2021г.
С цел осигуряване безопасността по време на стрелбите са 
въведени временни забрани за корабоплаването и въздухо-
плаването в морското и въздушно пространство, заключено 
между ивицата от нос „Карталборун“ (Дуранкулак) до нос 

„Калиакра“ и прилежащата акватория в Черно море.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36780

МАЙОР ЦОНКО ЦОНКОВ     

ДНЕВЕН РЕД
на заседание   на Общински съвет – Шабла, което ще се 

проведе на 25.08.2021 г.  (сряда) от 13.30  часа  

Комисия по управление на общинската собственост, иконо-
мическа и инвестиционна политика и земеделие

1. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на общината с вх.№ К-81/30.07.2021 г.

2. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на общината с вх.№ К-82/30.07.2021 г.

3. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на общината с вх.№ К-83/30.07.2021 г.

4. Докладна записка относно продажба на земя – частна об-
щинска собственост на собственика на законно построена върху 
нея сграда с вх.№ К-84/30.07.2021 г.

5. Докладна записка относно продажба на земя – частна об-
щинска собственост на собственика на законно построена върху 
нея сграда с вх.№ К-85/30.07.2021 г..

6. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на общината с вх.№ К-86/30.07.2021 г..

7. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот 
общинска собственост за монтиране на мобилна базова станция 
тип “COW” с вх.№ К-87/30.07.2021 г..

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, за-
конност, обществен ред и екология

8. Докладна записка относно определяне на числеността  на До-
броволното формирование  в община Шабла с вх.№ К-87/30.07.2021 г.

9. Докладна записка относно разрешение  за изработване изме-
нение на подробен устройствен план (ПУП), състоящо се в осигу-
ряване на достъп до улица на УПИ II, УПИ III  и УПИ IV, квартал 
8 по плана на с.Тюленово, община Шабла с вх.№ К-80/14.07.2021 г.

10. Докладна записка относно разрешение  за изменение на 
подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация 
(ПУР) за част от ул. „Единадесета“ и ПУП- план за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхват  УПИ XVI до УПИ XXI, кв. 7 по пла-
на на с.Езерец, община Шабла с вх.№ К-87/30.07.2021 г. с вх.№ 
К-91/10.08.2021 г..

Комисия  по образование, култура, спорт, здравеопазване, 
социална политика и  вероизповедания 

11. Докладна записка относно утвърждаване на маломерни па-
ралелки в СУ „Ас.Златаров“ гр.Шабла за учебната 2021/2022 годи-
на с вх.№ К-89/05.08.2021 г. 

12. Други
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РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗЕЛЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ШАБЛА

Летен сезон (юли-август):
Сряда-неделя: 9:00 – 19:00 ч.

Понеделник и вторник: почивни дни

Зимен сезон (септември-юни):
Понеделник-петък: 08:30 – 17:30 ч.

Събота: 10:00 – 16:00 ч.
Неделя: почивен ден

ДЕТСКИ ОТДЕЛ
на Библиотеката при НЧ „Зора 1894” - гр. Шабла

кани своите читатели
през месец август на

ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ
Ще се провеждат:

Час на приказката и забавни игри
Всеки четвъртък от 15.30 часа

За повече информация – Детският отдел на 
библиотеката, или на тел: 05743/40-28

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

МОЯТА ПЕСЕН
Вземи ме, лодкарьо, в своята ладия лека, 
която безшумно цепи вълните смолни 
и сякаш проправя оттук до небето пътека, 
и сякаш се гони с чайките смели и волни. 
Когато излезем от залива, там на открито, 
и капки солени пръснат нашите устни, 
и вятърът южен надуе платната развити, 
и лодката бяла магьосана в път се впусне - 
тогава, лодкарьо, аз ще запея песен, 
нечувана песен - за моята малка родина, 
чието е име - облак над мене надвесен, 
чиято е песен - за мене мед и вино! 
Че пеят по жетва, пеят моми тъмнооки, 
момци ги припяват и вечер край порти причакват, 
и пеят по сватби, седенки в нощи дълбоки, 
и майки пеят - пеят, когато оплакват. 
О, песен такава - злокобно, сподавено-тиха, 
не си още чувал и може би никъде няма, 
защото и няма народ с орисия по-лиха 
и с мъка по-тежка, и с воля - безропотно няма. 
У нас планините лете не губят снега си, 
морето е малко, но име носи - Черно, 
и върхът е Черен, вечно сърдит и свъсен, 
и черна земята - плодна, но тъжна безмерно. 
Вземи ми, лодкарьо, в своята ладия лека, 
която не плашат вълните пенни и смолни, 
по тях да направим една безкрайна пътека - 
да стигнем небето, да стигнем чайките волни. 
 

Елисавета Багряна 

НЧ „ЗОРА 1894“- ШАБЛА 
Ви кани на изложба-живопис 

„Море“ 
(от фонда на община Шабла)

на 26 август 2021 (четвъртък) от 17.00 часа 
пред Читалището. 

В изложбата участват кар-
тини на художниците: Алек-
сандър Александров, Кирил 
Батембергски, Асадур Мар-
каров, Любен Генов, Валери 
Чакалов, Мария Зафиркова, 
Велина Гребенска, Мария 
Златанова, Георги Атана-
сов, Матей Матеев, Дарина 
Златарева, Милко Божков, 
Димитър Грозданов, Недко 
Недков, Димитър Трайчев, 
Николай Карамфилов, Ди-
митър Чолаков, Николай Няголов, Доника Кирова, Пла-
мен Монев, Елена Лютакова, Пламен Тодоров, Елица 
Баръмова, Светла Радулова, Ивайло Мирчев, Светослав 
Недев, Йордан Кисьов и Чавдар Петров.

След откриването изложбата ще  
може да се види във фоайето. 

Заповядайте!

КОНЦЕРТ
на

учениците по пиано

от Детска музикална школа
към НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла

Петко Франгов, Александра Панова, Теодора 
Димитрова, Александър Тодоров, Павел Зарев, 

Александър Дренков, Радост Русева, Васил Василев
И гостите от гр. Каварна: Георги Цонев, Преслава Па-

рушева, Габриела Маринова и Борис Георгиев
Преподавател: Теофания Христова

На 31 август 2021 година (вторник) 
от 17.30 часа 

в картинната галерия на читалището.

СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ШАБЛА ЩЕ 
БЪДЕ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 
ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Министерството на обра-
зованието помести списък на 
иновативните училища в Бъл-
гария за учебната 2021/2022 го-
дина. То включва 510 училища. 
От тях 12 са от област Добрич, 
сред които и СУ „Асен Злата-
ров“ Шабла. 

Целта на българската мре-
жа на иновативните училища е 
успешната интеграция на раз-
личните елементи за иновация. 
Като част от тази мрежа учи-
лищна общност приема да раз-
работи план, който след това се 
интегрира в училището.

Избраните училища трябва 
да създадат, развият и споде-
лят материали, така че другите 
училища да могат да научат за 
иновацията и за стъпките, кои-
то трябва да предприемат, за да 
я повторят и/или адаптират.

Училищата от Българската 
мрежа на иновативните учи-
лища ще участват в местни и 
национални конференции за 
иновативни практики, за да 
показват как другите училища 
могат да се развиват успешно в 
бъдеще.

Изгрев

СПРЯН Е ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВКИ ЗА 
БЕЗПЛАТЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЛАГЕР

Поради влошаващата се епи-
демична обстановка в страната и 
особено в морските ни курорти 
Министерството на образова-
нието и науката (МОН) спира 
приемането на заявки за участие 
в Национална програма „Отно-
во заедно“.

Това бе оповестено от 
пресслужбата на образователно-
то министерство.

Оттам припомнят, че по пи-
лотната програма бяха одобрени 
15 млн. лв. от държавния бю-
джет, насочени за подпомагане 
на туризма чрез финансирането 
на летни лагери за 30 000 деца и 
придружаващи ги педагогиче-
ски специалисти.

Одобрените към 8 август т.г. 
пътувания са на повече от 23 000 

деца и преподаватели. Тепърва 
ще бъдат обработени всички 
заявки, постъпили до 16 август 
т.г. включително, уточняват от 
МОН. Ако последно постъпи-
лите кандидатури отговарят на 
условията, те също ще получат 
финансиране.

За следващите седмици вече е 
планирана почивката на повече 
от 2500 ученици. Заради повише-
ната опасност от зараза, от МОН 
са поискали указания от Минис-
терството на здравеопазването с 
цел безопасно организиране на 
лагерите. Целта е пътуванията 
да се осъществят при възможно 
най-малък риск за здравето на 
децата, техните ръководители и 
семейства, изтъкват от Образо-
вателното министерство.

155 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В ДУРАНКУЛАК

ЖАНА КОЛЕВА: „ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 
МИ ДАДЕ ОСНОВНИТЕ ПОЗНАНИЯ ЗА СВЕТА..“

Жана Колева е родом от Дуранкулак. От 1965 до 1973 г. е ученич-
ка в ОУ “Св. Климент Охридски“. През 1977 г. завършва ТИХ “Д.И. 
Менделеев“ гр. Варна, специалност „Технология на органичните и 
неорганични вещества“. След това, биографията й е следната:

През 1982 г. завършва Висшето учебно заведение на  АОНСУ в 
София, специалност „Социология“. От 1983 до 1986 г. е редовна ас-
пирантка в АОНСУ с присъдена научна степен „кандидат на фи-
лософските науки“ (сега е доктор)

От 1992 до 1997 г. е студентка в Юридически факултет на ТУ 
във Варна, магистър по право

Трудов стаж и месторабота:
1977 г. -1979 г. – Завод за сложни минерални торове гр. Девня – 

лаборант и секретар на ЗК на ДКМС
1970 г. – 1980 г- и 1982 г. – 1983 г- ученически организатор и 

секретар на Приморски Районен комитет на ДКМС
1986 г. – 1988 г. – секретар „Учащи“ на ОК на ДКМС гр. Варна 
1988 г. – 1991 г. – главен асистент в АОНСУ Филиал гр. Варна
1991 г. – 1996 г. – Бюро по труда гр. Варна – главен специалист 

„социолог“ и експерт „психолог“
1997 г.- 1998 г. – „Съдебен кандидат“ в Окръжен съд Варна
1998 г. – 2021 г. –помощник-нотариус по заместване в нотари-

ална кантора Александър Ганчев гр. Варна
2001 г .- 2005 г. – главен асистент в Юридически факултет на 

ТУ гр. Варна -  преподавател по „нотариално право“.
„Изгрев“ - Какво Ви даде 

ОУ „Св. Климент Охридски“ 
в Дуранкулак? Какво за Вас е 
първото Ви училище?

Жана Колева - Основното 
училище е най-важният старт 
в живота. То ми даде основни-
те познания за света, както и 
подготовката ми за израства-
нето като личност. Езиковата 
култура, която съм получила 
по-време на обучението си в 
ОУ „Св. Климент Охридски“ – 
правопис, правоговор остава за 
цял живот. Всичко след това е 
натрупване.

„Изгрев“ - Разкажете ня-
кой свой спомен от дните си в 
училището, нещо, което нико-
га няма да забравите…

Жана Колева - След толкова 
години ми е трудно да разкажа за 
някой интересен спомен, но дни-
те ми в основното училище бяха 
изпълнени с приятни преживя-
вания, екскурзии, състезания и 
много положителни емоции.

„Изгрев“ -  Как виждате 
мястото на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ в годината  на 
честването на 155 години от 
създаването на училището?

Жана Колева - Мисля, че 
малките училища имат място 
в нашия глобален свят. Всяко 
дете има право на достъп до 
образование и възможност да 
получи повече внимание и гри-
жи. Училището в малките на-
селени места е средище, което 
поддържа духовността и тряб-
ва да продължи да съществува.

„Изгрев“ - Какво ще поже-
лаете на учителския колектив 
на ОУ „Св. Климент Охрид-

ски“, на учениците и на жите-
лите на Дуранкулак дни преди 
годишнината

Жана Колева - На всички  
пожелавам здраве и професио-
нално удовлетворение, на учи-
телите да са горди, че упражня-
ват една от най-благородните и 
благодатни професии. Дълбок 
поклон пред всички мои учи-
тели, които са ме образовали и 
възпитали като личност.

Разговаря Йордан Енев

Училището в с. Дуранкулак е открито през 1866 година. Ва-
жен е неговият принос за просветата в нашия край през епоха-
та на Възраждането и след Освобождението. През  1900 г. Йор-
дан Пекарев -  главният учител в дуранкулашкото училище, е 
един от вдъхновителите на бунта срещу десятъка, а сграда-
та на училището по време на събитията е превърната в ла-
зарет, в който се лекуват ранените. Училището устоява и на 
опитите за румънизация на българското население в периода 
1913 – 1940 г., когато нашата Южна Добруджа е окупирана от 
кралска Румъния. Непосредствено след Крайовската спогодба 
през 1940 г., училището в Дуранкулак преживява трудните го-

дини на бедност и лишения, но учителите в него с радост сеят 
българския дух у своите възпитаници, вече на територията на 
Майка България…155-годишната история на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ в Дуранкулак е богата и интересна, изпълнена с вър-
хове и превратности. Можете да се запознаете с нея в книгата 
„Светилището“ (изд. 2011 г.), с автори Недю Монев и настоящ-
ия директор на училището - Маргарита Тодорова. Книгата е 
издадена преди 10 години, по повод 145-години от основаването 
на училището в Дуранкулак. В нея, както и повечето наши съ-
беседници в тази поредица от интервюта, присъства и  насто-
ящия ни – доктор на философските науки, Жана Колева.
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ПЪРВО МЯСТО ЗА ДЕЦАТА  
ОТ ДУРАНКУЛАК

На 11 август в гр. Шабла 
отбор „Дружба“ с. Дуранку-
лак взе участие в общинско-
то състезание „Бързи, смели, 
сръчни“ под мотото „Да спрем 
насилието в училище“. В над-
преварата се включиха и от-
борите на Шабла и Крапец. 
Отборът ни беше най-бърз в 
повечето игри и се класира на 
залуженото и дългоочаквано 
Първо място.

Всички участници получиха 
подаръци от организаторите.

Благодарим на децата за ак-
тивното участие, за спортния 

дух и положения труд в подго-
товката за състезанието.

Честита победа, отбор 
„Дружба“!

НЧ „Дружба 1898“  
Дуранкулак

НОВИ COVID 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОТ 20 АВГУСТ

Считано от  20 август, ръ-
ководителите на всички ад-
министрации трябва да ор-
ганизират работния процес 
в съответната организация, 
като установят работно време 
с променливи граници и на-
чало на работния ден между 
7.30 и 10 часа. Изискване към 
тях е и да разпоредят работа 
от разстояние на най-малко 
50% от персонала, освен ако, 
в зависимост от характера на 
работа, това не е възможно. 
Това нарежда министърът на 
здравеопазването д-р Стойчо 
Кацаров със Заповед РД-01-
712/19.08.2021 г. По този начин 
значително ще бъде намален 
пътникопотокът в градския и 
междуградския транспорт в 
цялата страна, което улеснява 
както спазването на противо-
епидемичните мерки, така и 
осъществяването на ефекти-
вен здравен контрол. В запове-
дта се посочва още, че всички 
работодатели и органи по на-
значаване, когато е възможно, 
следва да организират работ-
ния процес в дистанционна 
форма, допускайки присъст-
вена работа на най-много 50% 
от служителите.

Съгласно същата запо-
вед, от  20 август, въведената 
противоепидемична мярка 
за ограничаване до 50% из-
ползването на капацитета на 
определени обекти/ меропри-
ятия,  може да не се прилага, 
при условиe че:

100% от персонала в съот-
ветния обект да е ваксиниран 
или преболедувал COVID-19, 
или да разполага с отрицате-
лен резултат от проведено до 
72 часа преди влизане в обек-
та/началото на мероприятието 
изследване с PCR тест. Това 
трябва да бъде удостоверено с 
документ за ваксинация, пре-
боледуване или изследване. За 
целта ръководителят на обекта/

организаторът на мероприяти-
ето трябва да е взел решение и 
да е създал организация за до-
пускане на лица, които са или 
ваксинирани, или преболедува-
ли COVID-19, или представят 
отрицателен резултат от прове-
дено до 72 часа преди влизане в 
обекта/участие в мероприятие-
то изследване с PCR тест.

Заповедта на здравния ми-
нистър се отнася за:

– конгресно-конферент-
ни мероприятия, семинари, 
конкурси, обучения, тимбил-
динги, изложения и други об-
ществени мероприятия в при-
съствена форма;

– културни и развлекател-
ни мероприятия (фестивали, 
кина, театри, циркови пред-
ставления, сценични прояви, 
концерти, музеи, галерии, 
библиотеки, занятия от тан-
цовото, творческото и музи-
кално изкуство);

– на спортни състезания с 
публика;

– посещенията на фитнес 
центрове, спортни зали и клу-
бове, плувни басейни и ком-
плекси, балнеолечебни, СПА, 
уелнес и таласотерапевтични 
центрове;

–  посещенията в детски 
центрове, клубове и други, 
предоставящи организирани 
групови услуги за деца;

– посещенията в заведени-
ята за хранене и развлечения 
по смисъла на чл. 124 от Зако-
на за туризма, игралните зали 
и казина.

Ръководителите на тези 
обекти, съответно организа-
торите на мероприятия, тряб-
ва да   уведомят съответната 
регионална здравна инспек-
ция за взетото решение. Реги-
оналните здравни инспекции 
създават и поддържат списък 
на обектите и мероприятията 
за целите на осъществявания 
от тях контрол.

НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАБРАВЕН И 
НИЩО НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАБРАВЕНО!
105 години от насилственото депортиране на добруджанци в лагери в Молдова

На 15 август 1916 г., в на-
вечерието на влизането на 
кралство Румъния в Първата 
световна война, румънското 
правителство започва масови 
депортации на най-будните, 
образовани и имотни бълга-
ри, турци, немци и поданици 
на Австро-Унгария в лагери в 
Молдова. В резултат от това 
насилие над мирно население, 
десетки хиляди са отделени от 
родните селища и са подложе-
ни на терор, недоимък, тежък 
труд, глад и болести. Едва през 
ранната пролет на 1918 година 
по родните места се завръщат 
само част от насилствено де-
портираните – според прибли-
зителни изчисления по-малко 
от 10 000 души. Тази трагедия 
оставя траен отпечатък в съз-
нанието и спомените на стра-
далците, техните близки и цяла 
Добруджа. Спомен, който е 
жив и днес.

В края на август 1916 годи-
на позицията на Румъния се 
променя бързо. На 27 август 
кралството обявява война на 
Австро-Унгария, а на 30 ав-
густ румънският дипломат в 
София съобщава на българ-
ското външно министерство, 
че кралството обявява война и 
на България. Трета българска 
армия под командването на ге-
нерал Стефан Тошев настъпва 
в пределите на Южна Добру-
джа, отнета на България чрез 
Букурещкия мирен договор от 
28 юли (10 август) 1913 година. 
Отстъпващите румънски вой-
ски извършват над население-
то на Добруджа насилия, които 
и до днес ужасяват със своята 
безчовечност и целенасочен 
погром.

Но още две седмици пре-
ди България да обяви война 
на Румъния,   започва едно от 
най-чудовищните масови прес-
тъпления срещу човечеството.   
Румънските правителствени 
среди решават да отвлекат на 
север най-интелигентните и 
най-заможните жители на До-
бруджа и да разорят техните 
стопанства. За целта румънско-
то министерство на вътрешни-
те работи създава специална 
„Инструкция за отвличане на 
чужденците и подозрителните 
личности“. По списък трябва 
да бъдат депортирани българи, 
турци, немци и австроунгарци. 
Това са български свещеници, 
турски мюфтии, ходжи, имами, 

бивши и настоящи български 
учители, кметове, лекари, бан-
кери, интелектуалци, търговци 
и всеки чужд или румънски 
поданик, който може да се ока-
же вреден за войската. Моти-
вите са, че те са подозрителни 
личности и могат да принесат 
вреда на войската и държавата. 
Отвлечени са кметове, духов-
ници и селски първенци, които 
са откарани на север от Дунав. 
Префектите, околийските на-
чалници, кметовете и начал-
ниците на тайната румънска 
полиция получават надлеждни 
инструкции за провеждането 
на депортациите. С решение на 
Министерския съвет на Румъ-
ния са заделени 2 145 000 леи 
за бараки и други помещения 
за пленници, които да се по-
строят в окръг Яш, Молдова. 
За лагерите и други 68 селища, 
предимно землянки и мал-
ко бараки, не се предвиждат 
средства, защото добруджанци 
трябва да си ги изкопаят сами. 

На 15 август 1916 година 
започват арестите и отвлича-
нията на предварително набе-
лязаните хора. Хиляди мъже, 
жени, деца и старци са изка-
рани насила от домовете им. 
Само за 15 дни, само от Южна 
Добруджа са отвлечени и от-
карани като заложници 17 518 
души, мъже, жени и деца. От 
Силистренска околия 9641, от 
Тутраканска околия – 2293, от 
Куртбунарска – 1014, от Доб-
ричка – 4 567. Всичко това е съ-
проводено с масови убийства 
и безчинства. Румънската дър-
жава е решена да приложи так-
тиката на изгорената земя. За 
да се увеличи броят на отвлече-
ните, румънците прибягват до 
лъжливи слухове. На 21 август 
1916 година румънските власти 

пускат слух, че монополът вър-
ху продажбата на храни е отме-
нен и селяните могат свободно 
да търгуват, стига със собствен 
превоз да доставят зърно в Си-
листра. За да си набавят така 
необходимите за сносен живот 
пари, мнозина българи от До-
бруджа натоварват каруците 
си с жито и се отправят към 
крайдунавския град. Стигнали 
там, те са прехвърлени на от-
срещния бряг в Кълъраш и са 
арестувани.

С навлизането на Трета ар-
мия на генерал Стефан Тошев в 
пределите на Южна Добруджа 
започват и първите неуспехи на 
румънските войски. Неспособ-
ни да се справят с българските 
войски в битка, под командата 
на офицерите си румънските 
войници изливат страха и ом-
разата си върху беззащитно-
то мирно население. Наред с 
отстъплението си те отвличат 
почти цялото население, много 
цветущи села се превръщат в 
призрачни пейзажи. Войници-
те грабят, убиват, изнасилват 
и палят къщи и реколта. По 
оценки на съвременници са от-
влечени между 30 и 50 хиляди 
души. Добруджа никога повече 
не е същата.

По инициатива на българ-
ското правителство са про-
ведени три проучвания на 
румънските жестокости – на 
дипломата Петър Нейков, на 
военния психолог Тодор Панов 
и на Петър Габе, кито са публи-
кувани през 1916 и 1917 година. 
През 1918 и 1919 година са съ-
брани и публикувани сведения 
от оцелелите и от отвлечените 
добруджанци. Престъпленията 
на румънската армия предиз-
викват реакцията на САЩ, 
Нидерландия, Швейцария и 
Червения кръст. Американ-
ският дипломат в София Уи-
лям Уорфийлд се заема лично с 
разследването и отива на мяс-
то в Добруджа. На 3 ноември 
1916 година протестна нота 
е връчена и от пълномощния 
министър на Нидерландия, на 
10 ноември американският ди-
пломат в Букурещ също връчва 
на румънското министерство 
на външните работи протест-
на нота, а на 3 юни 1917 годи-
на швейцарският дипломат в 
Букурещ изпраща доклад с оп-
исаните жестокости на между-
народния комитет на Червения 
кръст в Женева, който е публи-

куван на 1 септември същата 
година.

Всъщност, масовото наси-
лие срещу цивилното населе-
ние, което обикновено се свър-
за с Втората световна война, 
не е непознато явление и през 
Първата, а описваните събития 
в Добруджа не са изолирано 
явление. В сравнение с Бал-
канските войни насилието сре-
щу цивилното население през 
Първата световна война има 
много по-организиран и инсти-
туционализиран характер. То е 
извършвано от редовните ар-
мии по заповед на армейските 
ръководства. Войната води до 
масовото интерниране на ци-
вилно население, депортации, 
създаването на концентра-
ционни лагери, принудителен 
труд, масови убийства, дори 
и геноцид. Интернирането на 
цивилни в годините на войната 
е свързано, на първо място, със 
структурата и организацията 
на тогавашните европейските 
армии, мнозинството от които 
са наборни. Тъй като същест-
вува пряка връзка между граж-
данството (или поданство в 
монархиите) и военната служ-
ба, мъжете в призивна възраст, 
граждани на една държава, жи-
веещи на територията на друга 
държава, или такива в окупи-
рани територии, са разглежда-
ни като потенциални войници 
и заплаха за сигурността. По-
добна е и мотивацията на крал-
ска Румъния, която вижда в 
българите, турците, немците и 
австро-унгарците в Добруджа 
потенциални подръжници и 
войници, които могат да бъдат 
мобилизирани от настъпващи-
те български и турски войски.

Това, естествено, не опра-
вдава насилието на румън-
ските власти и армия срещу 
цивилното население в Добру-
джа през лятото на 1916 г. То 
бележи едни от най-мрачните 
страници в нашата история и 
в отношенията между двата 
съседни народа. И въпреки, че 
е изминало повече от столетие 
от този масов погром и тази 
покъртителна трагедия, споме-
нът е жив и днес. Този спомен и 
паметните плочи с имената на 
мъчениците са живи въглени, 
които горят българската плът 
и напомнят, че нищо не трябва 
да бъде забравено и никой не 
трябва да бъде забравен. 

Проф. д-р Ивелин Аргиров
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