
ПРАЗНИКЪТ НА ПЛОДОРОДИЕТО – 
ЛИЦЕТО И ГОРДОСТТА НА ШАБЛА

Датата, на която настоящият 
брой на „Изгрев“ излиза, е 14 
септември – Кръстовден. На този 
ден, един от дванадесетте вели-
ки в календара на Българската 
православна църква, в община 
Шабла от 2013 година се провеж-
да празникът на плодородието. 
През годините „Плодородието“, 
както шабленци накратко нари-
чаме пищния фест, се утвърди 
като апотеоз на пословичното 
трудолюбие на хората от нашия 
край, изложение на плодовете на 
богатата добруджанска земя и 
кулинарна фиеста, прославяща 
в цяла България майсторлъка 
и златните ръце на грижовните 
стопани. 

Венец на богатата музикална 
програма в празника на Плодо-
родието, чието място е в  град-
ския парк на Шабла, винаги е 
концертът на изпълнител или 

състав с национална значимост. 
От самото начало на праз-

ника - преди осем години, неот-
менна негова част е кулинарни-
ят корифей Ути Бъчваров. Във 
времето участието му се свързва, 
както с оценяване на изложено-
то в разнообразните и отрупани 
над 60 щанда, но и с уменията му 
на виртуозен майстор в готвене-
то, точен дегустатор. Неговото 
присъствие придава интересна 
атмосфера на събитието, защото 
Ути Бъчваров е и марка в бран-
ша, и доказан шоумен.

В последните две издания на 
празника, в рамките на конкур-
сите от кулинарната програма, 
кметът на общината също се 
включи не само като организа-
тор, а и „на терен“ с шоуто си 
„Кметът може И да готви“…

За съжаление през 2020 и 
2021 година поради пандемията 

от Ковид-19 празникът в Шабла 
беше отменен. Тъжно е, че орга-
низацията на  „Деня на плодоро-
дието - Шабла 2021“ завърши до 
финалната си права, но поредна-
та Заповед осуети намерението 
на общината да продължи пре-

красната традиция.
Затова в. „Изгрев“ Ви при-

помня неговата кратка, но за-
помняща се история в снимки 
– по една от досегашните изда-
ния.

Изгрев
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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Ние не наследяваме Земята от нашите предци, заемаме я от нашите деца.“
Индианска поговорка

МИСЪЛ НА БРОЯ

КУПУВАМ 
земя в северна България.

Телефон: 0878/263-071

СЪОБЩЕНИЕ
Към 13 септември 2021 г., общият брой на диагностицирани-

те лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 6 (шест). 
Трима от тях се намират в болнично заведение, а другите трима са 
на домашно лечение. Няма поставени лица под карантина.

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

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УЧЕНИЦИ И 
РОДИТЕЛИ!

Отново е петнадесети септември, а с тази дата 
поставяме началото на новата учебна година. За всички 

нас, този ден е празник. 
Най-развълнувани са първокласниците и техните 

родители, които за първи път ще прекрачат училищния 
праг.

Учебната година отново ще е трудна, но всички 
заедно, полагайки усилия ще се справим с новите 

предизвикателства!
Пожелавам преди всичко здраве, търпение и сили, за да 
се преборим с трудностите и да отчетем в края една 

успешна учебна година.
Честит първи учебен ден!

Петранка Петрова –  
Директор на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла

IX-ТОТО ИЗДАНИЕ НА 
ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА 
ШАБЛА – 2021 ПРИКЛЮЧИ!

Мото на тазгодишното изда-
ние бе: 

„Всеки води своята битка, 
просто някои се усмихваме по-
вече!“ 

В този дух премина и цялата 
организация по осъществява-
нето на този чуден, пъстър, ле-
кокрил празник на свободния 
дух и добрите хора. 

На фона на живото и проме-
нящо се море, и на безкрайния 
небесен простор хиляди хвър-
чила ще оставят трайна следа 
в спомените на жителите и гос-
тите на община Шабла.

Благодарим на всички учас-

тници, които допринесоха и 
това издание на фестивала да 
стане реалност. Радост беше, 
че се продължи инициативата, 
наречена дефиле „На баба ти 
хвърчилото“ с тазгодишното 
участие на напетите дами от 
Тюленово. 

Голямо БЛАГОДАРЯ изказ-
вам на колегите си от община 
Шабла и от общинското пред-
приятие, които направиха ор-
ганизацията да бъде по-лека и 
приятна.

Д-р Даниела Тодорова
Зелен образователен  

център, гр. Шабла

ПОКАНА
НЧ „ЗОРА 1894” ШАБЛА ВИ КАНИ НА 

СРЕЩА С ПИСАТЕЛКАТА ИРИНА 
ПАПАНЧЕВА  НА  

16 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.  
(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 17 ЧАСА  

В НА ЧИТАЛИЩЕТО.

„Поканата да представя 
творчеството си в Шабла 

ме зарадва. Не съм 
идвала в града и очаквам 

с интерес посещението 
си и срещата с местните 

читатели“, каза за „Изгрев“ 
Ирина Папанчева.

2013 година – началото…

2014 година

2016 година

2018 година

2015 година

2017 година

2019 година
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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

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

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

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20 септември 2021 година 

се навършват
2 години 

без

 НЕЙКО СЛАВОВ АЛЕКСИЕВ
Остави ни скъпи спомени за достойно 

живян живот.
Обичаме те!

От съпруга, дъщеря и внучка

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 16 септември 2021 година 

се навършват 
3 години от смъртта 

на ГИНКА ВЛАДЕВА ПАВЛОВА
починала на 59 години

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

Почивай в мир!

От съпруг и син

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14 септември 2021 година

се навършват 15 години 
от смъртта на

СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
починал на 83 години

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

щедрост и мъдри съвети.
Почивай в мир!
От семейството

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛ В ЕЗЕРЕЦ - 2279 КВ. М., 

с къща в недобро състояние.
Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛ В ТЮЛЕНОВО

в регулация 3777 кв. м, 
на 230 м. от морето.
Телефон: 0899 53 83 09

ИЗКУПУВАМЕ  
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в общините Шабла, 

Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 
Консултация и подготовка на документи.

Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ

Четири оранжерии, 
намиращи се в гр. Шабла. Може и поотделно.

Тел. за връзка: 0887/72-96-96

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
23 септември (четвъртък) 2021 година, 13:00 часа 

ПРОДАВАМ 

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

Цена по споразумение.

Телефон:0898 920 946

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ 
ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И 

ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ АВТОГАРА ШАБЛА

Автогара Шабла - Автогара Добрич  - 8:00 ч.; 16:00 
ч. - ежедневно (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. 
Димитър, Каварна, Балчик)

Автогара Добрич - Автогара Шабла - 13:00 ч.; 18:00 
ч. - ежедневно (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П. Чунчево; Горун)

Автогара Шабла - Автогара Варна - 9:00 ч.; 12:20 ч.; 
16:15 ч.; 17:00 ч. - ежедневно;  13:54 ч. - само събота и 
неделя (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. Димитър, 
Каварна, Балчик) 

Автогара Варна - Автогара Шабла – 8:15 ч. - само 
събота и неделя; 8:50 ч. - понеделник - неделя; 12:30 ч. 
- ежедневно; 15:00 ч. - ежедневно; 18:40 ч. - ежедневно 
(межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. Димитър; П. Чунчево; 
Горун)

Автогара Шабла - Граничар – 10:16 (само събота и 
неделя) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Дуранкулак)

Граничар – Автогара Варна - 13:00 ч. (само събота и 
неделя) (межд. спирки - Дуранкулак; Крапец; Езерец; 
Шабла; Каварна; Балчик)

Автогара Шабла - Граничар - 6:50 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Ваклино; Смин; Черноморци; З. 
Стояново)

Граничар – Автогара Шабла - 7:20 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; разклона на 
с. Крапец)

Автогара Шабла – Граничар - 17:00 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Ваклино; Смин; 
Черноморци; З. Стояново)

Граничар–Автогара Шабла- 17:30 ч.(само в работни дни) 
(межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; Крапец; Езерец)

Билети се закупуват от автобусите.

ПРОДАВАМ ДЪРВА  
ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ  И ЦЕР – 115 лв. цепеници
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПРОДАВАМ 
лозе с грозде.

Телефон: 0889 230 043

КУПУВАМ „ЛАДА“
Модели – 2101, 1500, 1500S, 2105, 2107.

Телефон за контакт: 0878/709-653

КУПУВАМ
мотопед „Симсон“

Телефон за връзка: 0988/782-138

ПОКАНА
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и протокол на УС от 27.08.2021 
г. на СНЦ СКЛА „Нефтяник 2014“ гр.Шабла
Управителният съвет свиква Общо събрание на всички члено-
ве на сдружението, което ще се проведе на 30.09.2021г. от 10.00 
часа в гр.Шабла на ул.”Добруджа”№3 при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Годишен доклад за дейността на сдружението за 2020 г. 
2. Приемане на Годишен финансов отчет на сдружението за 2020 г.
3. Отчет за дейността на УС на сдружението за 2020г.
4. Отчет за дейността на КС на сдружението за 2020г.
5. Разни.
При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събрание-
то ще се проведе същия ден в 11.00 ч. на същото място и 

при същия дневен ред.
             УС на СНЦ СКЛА „Нефтяник 2014“ гр.Шабла      

ОТ РЕДАКЦИОННАТА НИ ПОЩA
БЛАГОДАРЯ

Васко Василев е едно мило 
и интелигентно момче, което 
живее в Шабла. Случайността 
ме запозна с него. Изгубих си де-
битната карта. Васко я намира 
и предава в Районното управле-
ние на МВР  Шабла. Публикува и 
съобщение във Фейсбук.

Благодарение на неговата 
почтеност и съобразител-
ност ми се обадиха хора, кои-
то ме познават и аз си полу-
чих картата.

Тук искам да благодаря и на 

служителите на РУ на МВР 
Шабла за перфектно свърше-
ната работа и добрата орга-
низация. Васко, благодаря ти 
от сърце, благодаря и на роди-
телите и учителите, които 
са те възпитали. Постъпка-
та ти ми спести много време 
и неприятности.

Васко мечтае да стане ле-
кар, да го подкрепим всички! 
Аз ще го направя!

Бъди винаги добър човек!
Росица Анастасова

”ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ – ШАБЛА”
Стартира нов прием на заяв-

ления по проект ”Обществена 
трапезария – Шабла”. Проектът 
е на стойност 9 344,00 лева и се 
финансира от Фонд „Социална 
закрила” на Министерството на 
труда и социалната политика. 
Срок на изпълнението му е от 1 
октомври до 31 декември 2021 
година.

Общата цел на проекта е на-
маляване на бедността чрез оси-
гуряване на обяд на лица, живее-
щи във висока степен на бедност 
и социална изолация. След из-
вършване на подбор на 20 пред-
ставители на целевите групи от 
Община Шабла ежедневно в ра-

ботни дни ще се предоставя то-
пла храна. Всеки от нуждаещите 
се ще получава супа, основно 
ястие, хляб и веднъж седмично 
десерт. Топлият обяд ще се при-
готвя в Домашния социален па-
тронаж в Шабла.

Право да се възползват от ус-
лугата „Обществена трапезария“ 
имат:

Лица и семейства на месечно 
подпомагане по реда и условията 
на чл. 9 от Правилника за прила-
гане на Закона за социално под-
помагане;

Лица с доказана липса на до-
ходи и близки, които да се гри-
жат за тях;

Самотно живеещи лица и 
семейства, получаващи мини-
мални пенсии (пенсии за осигу-
рителен стаж и възраст; пенсии 
за инвалидност; наследствени 
пенсии; пенсии, несвързани с 
трудова дейност);

Скитащи и бездомни деца и 
лица;

  Лица от уязвими групи – 
граждани на трети страни, по 
смисъла на § 1, т. 17 от допълни-
телните разпоредби от Закона за 
убежището и бежанците;

Лица, изпаднали в тежка си-
туация в следствие на епидемич-
ната обстановка – поставени под 
карантина, лица завърнали се от 

други държави, останали без ра-
бота и без доход.

Заявления-декларации се 
приемат в работно време в дело-
водството стая 106 на Община 
Шабла до 23 септември (четвър-
тък ). Заявления ще се приемат и 
след крайната дата, като лицата, 
подали документи, ще бъдат кла-
сирани и включени в списък с 
чакащи. Те ще бъдат включвани 
в услугата след освобождаване 
на място.

ОА Шабла
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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!

ОТ АРХИВА НА 
ЧИТАЛИЩЕТО В КРАПЕЦ

На 20 август 2021 г. във 
фоайето на залата  в село 
Крапец  се откри експози-
ция  свързана със 150 годиш-
нината от основаването на 
Народно читалище „Слънце 
1871”, с.Крапец. Изложбата, 
която ще остане до края на 
годината,  включва фотогра-

фии от читалищната дейност, 
грамоти, дипломи, медали и 
отличия  събирани и пазени 
в архива. Предстои към нея, 
да се добавят и копия на ар-
хивни документи.

Мария Дончева,  
читалищен секретар   
на НЧ ”Слънце 1871”

МАРАТОНЪТ СЕ ОТМЕНИ, НО ЕНТУСИАЗМЪТ - НЕ
Въпреки отмяната на тран-

сграничния маратон «Виа 
Понтика», който се организи-
ра от разградския клуб «Зеле-
на стъпка» на териториите на 
общините Шабла (България) 
и Лиману (Румъния), много 
бегачи се включиха в приятел-
ското бягане в деня и часа на 
старта. Без класиране, без на-

граден фонд, без маркировка 
и само по трасето в България 
- над 50 любители спортисти 
подкрепиха инициативата, 
чиито официални стартове за 
втора поредна година са въз-
препятствани от Ковид-мер-
ките. Внезапно влошеното 
метеорологичено време и 
обстоятелствата около прова-

леното събитие не повлияха 
на доброто настроението и 
спортния хъс на присъства-
щите. Всеки един бегач имаше 
възможност да избере своя 
дистанция със старт и финал 
край къмпинга на Крапец, а за 
децата на любителите спорти-
сти бе свирено импровизира-
но състезание на 2 км. Честта 
на нашата община бе защитена 
и в двете дисциплини (и при 
деца, и при възрастни) от учас-

тници-ентусиасти. След прия-
телското бягане организато-
рите споделиха емоционално 
обръщение на страницата на 
събитието във Фейсбук: «Мо-
тивирате ни да работим, за да 
може догодина да ви поднесем 
трансграничния маратон в 
целия му блясък, с бягане без 
граници.» За следваща дата на 
маратона «Виа Понтика» е обя-
вен 4 септември 2022 г.

Десислава Донева

САМОДЕЙЦИ ОТ ОБЩИНАТА С 
НАГРАДИ ОТ СЪБОРА „БОГОРОДИЦА“

В Добруджа съхраняват и 
предават традициите и българ-
щината.

Ненапразно Добруджа е на-
речена „Златна“. Тя е житница-
та на България. Засетите в нея 
жита се люлеят от неспирния 
добруджански вятър и запри-
личват на разлюляно море. 
Колко ли пъти откакто същест-
вува е разпъвана на кръст, раз-
деляна.

Безброй са нейните свидни 
чеда, проляли своята кръв и тя 
е попивала в плодородния до-
бруджански чернозем. Затова 
и Добруджа е възпята в мно-
го песни. Българите са жилав 
народ, дори и през турското 
робство те са се пели песни.Съ-
бирали са се хората на мегдана, 
хванати ръка за ръка са играе-
ли нашите български хора.

Трудно е било и тогава вре-
мето, но то не ги спирало както 
и сега при тази всяваща страх 
у всекиго пандемия, хората пак 
се събират, пак пеят, пак иг-

раят. Такъв е животът, пълен 
с неизвестни неща. Колкото и 
трудни да са те, хората намират 
сили и начин да ги преодоля-
ват.

На 28 и 29 август 2021 го-
дина в град Генерал Тошево бе 
организиран фестивал, някои 
го наричат „събор“, на кой-
то за двата дни през сцената 
са минаха много участници, 
много групи при читалища и 

пенсионерски клубове, както 
и индивидуални изпълнители. 
А за носиите да не говорим, с 
две думи - изящни, красиви, 
истинска шарения.

Имаше участници и от дру-
ги области – Силистренска, 
Шуменска, Варненска и от дру-
ги краища на България…

Най-радостното е, че има-
ше и малки деца – момиченца 
и момченца, някои от тях при-
крепени към групи, а някои 
излизаха сами на сцената за ин-
дивидуално изпълнение.Това 
потвърждава, че българският 

фолклор се предава 
от поколение на по-
коление и българщи-
ната ще бъде запазе-
на.

Преди да започне 
награждаването,  г-н 
Стоян Господинов – 
председател на жури-
то каза:

„Този фестивал по-
каза, че много групи 
са се подготвили мно-
го добре за сцената 
– много от тях са рав-
ностойни или с почти 
равен брой точки, с 
много малка разлика. 
Срещнахме особено 
голяма трудност кой с 
какво трябва да бъде 
награден; а награди-
те не са много. Тази 
година се определя 
парична награда за 
първо, второ и трето 
място и поощрителна 
парична награда. Тази година 
медали няма, а само парични, 
като за сметка на това има при-
съдени по няколко броя първо, 
второ и трето място и поощ-
рителни.“ От шабленска общи-
на участие в надпреварата взе 
фолклорна група  „Кария“ при 
пенсионерски клуб „Надежда“ 
в Шабла, с ръководител Вярка 
Стоянова  и корепетитор До-
бри Добрев. Те изпълниха три 
песни, като двете са автентич-
ни. За достойното си предста-
вяне получиха парична награда, 
грамота и диплом. Публиката ги 
награди с аплодисменти.

 Като индивидуален изпъл-
нител на сцената се яви Роси-
ца Кръстева от село Горун. Тя 

изпълни две песни и получи 
аплодисментите на публиката. 
Класира се на трето място с па-
рична награда.

Имайки предвид, че учас-
тниците във фестивала бяха 
многобройни, както по групи 
така и индивидуални изпълни-
тели, ние представихме Общи-
ната както подобава.

Изказваме благодарност 
на общинското ръководство в 
лицето на г-н Мариян Жечев 
– кмет на община Шабла с по-
желание да са живи и здрави, 
а когато имат нужда от нас ще 
отговорим с участие в общин-
ски мероприятия.

Благодарим от сърце!
Вярка Стоянова

Фолклорна група  „Кария“

Росица Кръстева

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

СЕПТЕМВРИ
С ръка ще махна. Ще изпратя лятото, 
отправено към спомена на времето. 
Признавам си, че ще ми липсва вятъра 
и топлите лъчи на слънчогледите… 
И шарените сенки на тополите, 
в които си отглеждахме мечтите… 
Дъждът, за който толкова се молих, 
а после ме отнесе без да пита… 
Щурците ще ми липсват. Като песен, 
която е заспала недопята. 
С ръка ще махна. Ще посрещна есен. 
А лятото ще тръгне в необята… 
Но някак светлосиният му смях, 
разля се като звън по мойте устни. 
И слънчев лъч в сърцето си прибрах. 
Инат ли съм?. Отказвам да го пусна… 
Родена съм с дъха на топлината, 
и лято ще съм точно до забрава. 
Посрещам есента. Но във душата ми 
едно щурче се сгуши. И остава.

Мира Дойчинова - Irini

От 1 октомври стартира
новия творчески сезон 2021/22

на ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ШАБЛА

ЗА   ВАС   ДЕЦА
предлагаме следните

КРЪЖОЦИ, КЛУБОВЕ И СЪСТАВИ
1. Английски език (ДГ “Дора Габе“)
2. Руски език (ДГ “Дора Габе“)
3. „Игрите на баба и дядо“ I клас
4. Английският – лесен и интересен I клас
5. Клуб „Четки и боички“  II клас
6. Клуб „Буратино“ IІ клас
7. Клуб „Палитра“ III клас
8. Мажоретен състав I-II клас
9. Мажоретен състав III-IV клас
10. Клуб „Природолюбител“ III-V клас
11. Еко-арт ателие IV-VI клас (изобразително и приложно 
изкуство)
12. „Пей с мен“ II-III клас
13.  Клуб „Словотворчество” VI-IX клас
14. Клуб „Дърворезба“ V-VIII клас
15. Клуб „Млад огнеборец” V-ІX клас

ВСИЧКИ ФОРМИ СА БЕЗПЛАТНИ
Заявления за записване: ОДК    тел: 05743/ 50-41

НЧ «ЗОРА 1894» ШАБЛА
Ви информира, че 

изложбата-живопис „Море“ с картини от фонда на община 
Шабла, открита

на 26 август 2021  пред НЧ „Зора1894“ е преекспонирана 
във фоайето на читалището и може да бъде разгледана 
всеки работен ден до края на октомври от 9 до 12 часа 

преди обед и от 14 до 17 ч. следобед.

Заповядайте!
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Проф. Тодор Танев: „В ДУРАНКУЛАК СЕ ЧУВСТВАМ СВОБОДЕН ЕВРОПЕЕЦ.“
В рубриката си „Добруджанци по избор“, „Изгрев“ ви пред-

ставя разговорите си с хора с различни професии и интереси, от 
различни сфери на политическия и социален спектър в България, 
хора с различна визия за настоящето и бъдещето. Общото меж-
ду нашите събеседници е едно – всички те преди години са хареса-
ли за свой постоянен или временен дом по едно кътче от община 
Шабла.

Проф. Тодор  Танев е български учен (политолог, социолог) и 
политик. Той е завършил Английската гимназия в София през 
1976 г. След нея е приет да учи социология в Софийския универ-
ситет. След завършването си е спечелил конкурс за асистент в 
катедрата по „Социология“. От 1983 година до днес последова-
телно развива своята академична кариера все така там – в Со-
фийския университет. Става доцент през 1994 и професор през 
2003. Защитил е два доктората по политически науки – първи-
ят докторат е за политическата ситуация, а така нареченият 
голям докторат е за културната рационалност и стратегиите. 
Сред основателите е на първата в страната катедра „Полито-
логия“ и неин ръководител (1993 – 2000), основател и ръководи-
тел (до 2011 г.) на катедра „Публична администрация“. Специа-
лизирал и преподавал е на много места по света. Носител е на 
високата награда „Питагор“ за изтъкнат учен.

В периода 7 ноември 2014 – 3 февруари 2016 г., проф. Танев е 
министър на образованието и науката.

От 19 години проф. Тодор Танев и семейството му прекарват 
своята лятна почивка в къщата им в Дуранкулак. 

В броя си преди две седмици поместихме първата част от 
интервюто с проф. Танев, сега ви предлагаме продължението на 
разговора.

„Изгрев“ – Проф. Танев, 
Вие бяхте министър на об-
разованието. Епидемията 
от Ковид-19 наложи дистан-
ционната форма на обучение в 
училищата и университетите. 
Това беше принудително „за-
тваряне“ на учениците и сту-
дентите по домовете им и е ве-
роятно пак да се случи. Може 
ли и ако да – как може да бъде 
ефективно дистанционното 
обучение?

Проф. Т. Танев – България 
не правеше изключение от све-
товните тенденции. Нямаше как 
да се избегне дистанционната 
форма на обучение, както в учи-
лището, така и в университети-
те. Ако бяхме заключили всич-
ки училища за година, какво 
щяхме да получим?! По-добре 
дистанционно образование, от-
колкото никакво. Надявам се, 
че намерената по-гъвкава фор-
ма на редуване на дистанцион-
ната с присъствената форма по 
график ще е крачка напред. 

Един успореден проблем 
обаче е важен и изисква спе-
циална политика на министер-
ството – неравенството. Много 
от учениците в малките места 
нямат същите условия и умения 
да учат по интернет в домовете 
си, каквито обикновено има в 
градовете. Не всички  имат ус-
тройства, а и не всички родите-
ли разполагат с  времето и имат 
компетенцията, за да могат да 
помагат на по-малките учени-
ци. В това отношение трябва да 
се вземат мерки.

Още повече, че тъкмо учи-
лища в малките места показаха 

големи успехи в адаптацията 
си към електронната форма на 
обучение въпреки пречките. 
Изненадващ е фактът, че вместо 
да се получи едно изоставане в 
по-малките места на България 
за сметка на по-големите градо-
ве  и София, на места станахме 
свидетели на обратното. Учи-
лището в Дуранкулак например 
успя да се справи със ситуаци-
ята безпогрешно. Тук много 
бързо се ориентираха към елек-

тронните дневници, електрон-
ната класна стая и вместо нега-
тив, дистанционното обучение 
се превърна в актив в намиране 
на новото в една  форма на уче-
не от XXI век, която вече няма 
да си отиде не само заради пан-
демията, а заради логиката на 
комуникациите днес – интернет 
базираната дистанционна фор-
ма обучение. 

Разбира се, за това трябват 
сърцати хора. Като министър 
специално посетих дуранку-
лашкото ОУ „Св. Климент Ох-
ридски“  през февруари 2015 г. 
и видях как са струпани около 
стената, до която има печка. 
Някои от тях се бяха возили 45 
мин. по тъмно, за да дойдат на 
училище. От дограмата влизаха 
снежинки, а чешмата работеше, 
за да не замръзне... Представе-
те си каква е огромната разлика 
в условията между това тук и 
едно градско училище напри-
мер. Затова се открояват учи-
лищни лидери като директора 
на училището Маргарита Тодо-
рова за да се случват чудесата. 
Децата навсякъде трябва да 
имат добри условия, за да могат 

да се развиват. Затова потър-
сихме начин и помогнахме фи-
нансово на училища като тези 
в Шабла, Дуранкулак и много 
други такива места.

 „Изгрев“ – Вие сте лич-
ност с реформаторски дух, а 
също и човек, който говори 
без заобикалки. Какво гене-
рално трябва да се промени в 
образователната ни система, 
проф. Танев? Къде изостава-
ме чувствително в европейски 
план?

Проф. Т. Танев – От години 
полагам усилия за реформи в 
професионалното и висшето 
образование у нас. Затова като 

министър бях този, който под-
писа и направи реалност дуал-
ното обучение в България.

Централен проблем е, че в 
учебните програми на профе-
сионалните училища домини-
рат общообразователните 19 
учебни предмета – математика, 
история, физика и т.н. – които 
му тежат, за сметка на предме-
тите, които дават професията. 
Това се поддържа година след 
година от различни кланови 
интереси. Докато в професио-
налното образование и обуче-
ние доминира общото образо-
вание няма да има качествено 
професионално образование и 
обучение.

А добър прецедент същест-
вува! Това са училищата по 
изкуствата – музикални, тан-
цови, художествени. Там общо-
образователни предмети като 
химия, физика, математика, се 
изучават по-ограничено, до-
колкото създават обща култу-
ра. Тези училища неслучайно 
са под управлението на Минис-
терството на културата, а не на 
Министерството на образова-
нието. Първото министерство 
знае по-добре какво трябва 
да се учи за професията. Тази 
политика според мен трябва 
да залегне в закона за ПОО за 
всички професионални учи-
лища. В  Министерството на 
туризма, мисля, че по-добре 
знаят какво трябва да се учи 
в училищата по туризъм. Там 
е мястото на професионални-
те училища по туризъм, а не в 
МОН… И така нататък. Специ-
ално образувах работна група 
към министерството и написах 
книга „Манифест за българ-
ското професионално образо-
вание и обучение“.

Важно е да се даде възмож-
ност на учителите да имат 
диференциран подход към 
учениците. Учителят знае 
най-добре кое е характерно за 
неговата конкретна група уче-
ници. Министерството работи 
с несъществуваща величина 
– абстрактният средноаритме-

тичен български ученик. Та-
къв няма. Затова на учителите 
трябва да се даде свобода и да 
няма бюрокрация (както е във 
Финландия). Учителят трябва 
да решава каква ще бъде мето-
диката и начина на преподава-
не, а държавата веднъж годиш-
но да контролира постигнатите 
резултати, а не ден след ден да 
кара преподавателите да по-
пълват бумаги. Българските 
учители са показали, че са до-
стойни държавата да им се до-
вери. Пречат разни интереси, 
чието изчистване се нуждае от 
политическо решение. Освен 
това трябва да се поддържат 

връзки с други училища от 
чужбина. Изобщо модерното 
свободно от бюрокрация и кла-
нови интереси образование, 
създаващо професии трябва 
да бъде основна цел на едно 
реформаторско управление в 
България. Иначе ще стоим в 
дъното на класациите по по-
стижения.

Между средното и висшето 
образование има механична, но 
не и смислова връзка, т.е. над-
граждане на професионални 
знания, а не теория. Випускни-
ците от средното просто прес-
качат във висшето образование, 
продължават все едно, че отиват 
в 13-ти клас! Отдавна липсва 
качествена връзка между сред-
ното и висшето образование. 
Всички сме в дълг пред новите 
поколения. Те трябва да могат 
да търсят себе си чрез знание-
то, което получават. Учениците, 
които са силни по история или 
математика, биология или лите-
ратура трябва още като ученици 
да разбират какви професии се 
откриват пред тях чрез входа 
във висшето образование на 
основата на тези предмети. Това 
би трябвало да е отговорност на 
университетите и на постоянна-
та им връзка с училищата, както 
и на държавните институции в 
спомагане на модерното профе-
сионално образование.

„Изгрев“ – През тази го-
дина ОУ „Св. Климент Ох-
ридски“ в Дуранкулак чества 
своята 155-годишнина. Какво 
ще пожелаете на колектива и 
институцията?

Проф. Т. Танев - Училището 
в Дуранкулак трябва да продъл-
жи да има лидер и здрав колек-
тив както досега. Поздравявам 
ги. Ако има силно лидерство, 
ОУ „Св. Климент Охридски“ в 
Дуранкулак няма да западне и 
ще чества още много годишни-
ни.

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
този разговор.

Проф. Т. Танев – И аз Ви 
благодаря за въпросите.

Разговаря Йордан Енев

Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com 
интернет страница: www.shabla.bg 
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ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА 
„ЮНИОН ИВКОНИ“ И „ЕТАП ГРУП“

Шабла – София – тръгване в 21.00 часа, 
пристигане в София в 5.50 часа.

София – Шабла – тръгване в 10.30 часа, 
пристигане в Шабла в 19.05 часа.

Работно време в офиса в Шабла в сградата 
на хостел „Шабла“ (откъдето тръгват и  където 
пристигат автобусите): 8.30 часа – 13.00 часа

Телефон за връзка: 0879 356 055

ДОБРУДЖАНЦИ ПО ИЗБОР

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!

Хандбален  клуб  „Локомотив“  (Мездра) на подготовка  в  
Спортен комплекс  „Шабла“.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА  
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ШАБЛА

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

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

Май 2018 г. - проф. Тодор Танев получава наградата „Питагор“ 
за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните 
науки.

С председателя на изпълнителния съвет на Международния 
валутен фонд, Кристалина Георгиева в централата на МВФ в 
столицата на САЩ -  Вашингтон.
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