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МИСЪЛ НА БРОЯ

„Знаещият не е всезнаещ. Всезнаещият не е знаещ.“

Лао Дзъ

СЛЕД ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ НА
XII КЛАС В СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“

На 18 май 2022 година се проведоха държавните зрелостни
изпити (ДЗИ) по Български език и литература (БЕЛ) на дванадесетокласниците в средно училище „Асен Златаров“ гр. Шабла.
Вторият зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация беше 20 май 2022 година. В шабленското училище специалностите, по които се обучаваха и полагаха изпит зрелостниците са „Организация на туризма и свободното време“ и „Производство на кулинарни храни и напитки“.
Ето и мнението на тримата учители в СУ „Асен Златаров“,
преподавали на дванадесетокласниците:
Калина Панева – ст. учител оценки „добър“ и 4 оценки „мн.
по български език и литера- добър“. Не са допуснати слаби
тура: „Излязоха резултатите. оценки, не са постигнати отВреме е за начална равносмет- лични. За сравнение – средната
ка.
оценка на ДЗИ по БЕЛ за страСпоред влезлия в сила през ната е „добър 4.05“, а за област
август 2016 г. Закон за пре- Добрич – „добър 3.65“.
дучилищното и училищното
Засега отчитаме статистиобразование вторият гимнази- чески резултатите. Задълбоален етап обхваща две учебни чените анализи, обобщения
години – ХI и ХII клас. След и препоръки предстоят. След
завършването му зрелостни- детайлен анализ на изпитните
ците полагат задължителен работи ще оценим уменията,
държавен зрелостен изпит по затрудненията и типичните
български език и литература. пропуски на зрелостниците
Предизвикателство за учите- при изпълнение на видовете зали и ученици е новото учебно дачи по изпитния формат. Тази
съдържание, новият формат на преценка ще очертае акцентите
изпита, новата скала за оценя- на обучението по предмета в
ване. Поради това сравнение с ХI и ХIIклас през следващата

миналогодишни випуски е невъзможно. За да получат „Среден 3.00“, зрелостниците трябва
да имат поне 30 точки вместо
досегашните 23 от максимални
100.
От СУ “Асен Златаров“ на
първия Държавен зрелостен
изпит (ДЗИ) по Български език
и литература (БЕЛ) се явиха и
успешно се представиха 13 зрелостници. Двама ученици не са
пожелали да положат поправителен изпит за ХII клас - майска
сесия, поради което пропуснаха възможността да се явят на
ДЗИ. Средният успех за нашето
училище е „добър 4.00“. Получени са 5 оценки „среден“, 4

учебна година.
Поздравявам моите ученици за упоритостта и самовзискателността при извънредните условия на обучение през
тези две години – редуване на
дистанционна и присъствена форма, противоепидемични изисквания в училищната
сграда, отсъствия по болест;
недостатъчния брой часове за
задълбочено изучаване на големия брой творби и автори - от
Ботев и Вазов до съвременните
Станислав Стратиев, Йордан
Радичков, Христо Фотев, Виктор Пасков.
Ще запазя мили спомени за
общия ни училищен живот. Без

задължителни маски. С чисти
лица и открити усмивки.
Успех в кандидатстудентската кампания!“

Йорданка Атанасова – ст.
учител по „Туризъм“, „Икономически дисциплини“ и „Информационни технологии“:
„Задължителният
държавен
изпит за придобиване на професионална квалификация има
за цел да установи постигането
на резултатите от обучението
по специалността, включени
в държавния образователен
стандарт за придобиване на
квалификация по съответната професия, придобити през
5-годишния срок на обучение
(VIII –XII клас).
Изпитът се провежда в две
части – по теория и по практика на професията. Частта по
теория може да бъде под формата на писмена разработка на
тема, изпитен тест или защита
на дипломен проект. Крайната
оценка на ученика се получава
от оценките по теория и прак-

тика в отношение, зависещо от
получаваната степен на професионална квалификация.
Учениците от XII клас специалност „Организация на
туризма и свободното време“
през учебната 2021/2022 година
се обучаваха и присъствено, и
дистанционно. Основната задача беше успешно и възможно
най-добро представяне на държавния зрелостен изпит (ДЗИ)
– държавен квалификационен
изпит (ДКИ) по професията.
Преподавателите
организираха работата си със синхронно вземане на нов материал и
преговор на вече взетия чрез
разработки на теми от нацио-

налната изпитна програма за
ДЗИ - ДКИ, както надграждане
и усъвършенстване на практическите знания и умения на
учениците от специалността.
Трудностите в подготовката
бяха постоянен спътник, както
за преподаватели, така и за самите ученици, защото за първа
година завършват ученици от
специалност „Организация на
туризма и свободното време“,
които придобиват III степен на
професионална квалификация.
Благодарение най-вече на
отговорното отношение на учениците, търпението и работата
на преподавателите в специалността, може да се каже, че
резултатите от годишния успех
не се разминават драстично
с резултатите от ДЗИ - ДКИ,
което показва, че въпреки усложнената обстановка, преподавателите са успели да преценят знанията и уменията на
учениците.
Средният успех от ДЗИ ДКИ на специалността „Организация на туризма и свободното време“ при СУ „Асен
Златаров“ е Мн. добър 5,23.
Равносметката на резултатите
от теория и практика по професията е:
5 ученика с оценка „Отличен“;
1 ученик с оценка „Мн. добър“;
1 ученик с оценка „Добър“;
1 ученик с оценка „Среден“;
Людмила Миркова – ст.
учител по професионално
образование: „На държавния
квалификационен изпит по
теория и практика на професията „Ресторантьор“ се явиха
5 зрелостници. Двама ученици
получиха оценка „Мн. добър“,
а трима ученици - оценка „Добър“. Зрелостниците бяха описали всички части на въпроса,
което показа,че въпреки липсата на постоянно присъствено
обучение, те добре са усвоили
понятията свързани с тяхната
професия. Практическия изпит беше разделен на 2 части.
В първата част презентираха
проект на определено събитие (банкет, прием), при което
всички ученици се справиха
много добре. Презентациите
им отговаряха на изискванията
и бяха стилово издържани. Във
втората част трябваше да приготвят по две ястия от менюто,
което презентираха в първата
част.Там показаха умения да
приготвят специалитети и да
оформят красиво ястията преди поднасянето им.“
Изгрев

В кино „Шабла“ на 22 юни (сряда) от 19:00 ч. –

„ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ“

Билети могат да бъдат закупени
от касата на НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“
ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ СИ

Директорът Петранка Петрова награди
и изявилите се през годината ученици
На 20 юни (понеделник) в
двора на Зелен образователен
център Шабла, в тържествена обстановка бяха връчени
дипломите на випуск 2022 на
Средно училище „Асен Златаров“. Дванадесетокласниците
от шабленското училище получиха и свидетелствата си за
професионална квалификация
в двете професии, в които се
обучават (подробности четете
в статията на същата страница). 13 зрелостници са успешно
дипломирани, като випускът
има един пълен отличник за
12-годишния цялостен курс на
обучение – Дамян Рацъ и още 5
отличници – Дария Казанлийска, Илиян Иванов, Денислав
Йорданов, Кремена Веселинова

и Виктория Стоянова.
След кратката си реч в началото и връчването на свидетелствата и дипломите, директорът
на учебното заведение пожела
„На добър час в живота!“ на учениците, с които училището се
раздели в слънчевия юнски ден.
Г-жа Петрова връчи предметни награди на изявилите се деца от среден етап на
обучение за техните високи
постижения през изминалата
учебна година. И като за първи официален ден на лятната
ваканция, директорът пожела
на своите ученици „Приятни
летни дни“, както и да се видят
наесен отпочинали и гладни за
нови успехи.
Изгрев

Директорът Петранка Петрова връчва дипломата на Виктория Стоянова.
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РЕСТОРАНТ „ЛУНАРА“
(на централния плаж в Шабла)

НАБИРА ПЕРСОНАЛ:

СЕРВИТЬОРИ
ХИГИЕНИСТИ

за работа в топла кухня

Телефон за контакт: 0888/710-738
ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ) – 150 лв./куб. м.
АКАЦИЯ (ЦЕПЕНИЦИ) – 140 лв./куб. м.
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ДАВАМЕ ПОД НАЕМ

къща в центъра на град Шабла. ДЪЛГОСРОЧНО!
Viber: 359876366434 – Наталия,
359893062459 - Степан
ПРОДАВАМ

ДВОРНО МЯСТО

в Шабла – 660 кв.м. и детска кошара.
Тел. за контакт – 0893/403-616
ПРОДАВАМ

ДЯЛАНИ КАМЪНИ ЗА СТРОЕЖ.
Телефон: 0889 85 14 93

ФИРМА „ИДЪН“ ЕООД ШАБЛА
търси да назначи

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
на постоянен трудов договор.

Телефон: 0888 93 56 52
ИЗКУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна,
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и
подготовка на документи.
Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове
с газопламъчна хидроизолация.
Телефон за контакт: 0888/15-26-48

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС“ – 2004
КУПУВА
земеделска земя и дворни места в общините
Шабла, Каварна, Балчик и Генерал Тошево.

Телефон: 0888 90 88 91

ПРОДАВАМ

ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.
Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ

ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.
Телефон: 0899 53 83 09

ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

Да се спазват стриктно следните мерки за осигуряване на
пожарна безопасност:
Настъпване на етап ,, Восъчна зрялост” на посевите от
житни култури и обявявам пожароопасен сезон за територията на Община Шабла, считано от 17.06.2022 г.
Да не се допуска паленето на
открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни
превозни средства в площите с
посеви и на разстояние по малко от 50 м. до тях, от настъпването на восъчната зрялост до
окончателно прибиране на реколтата и изораване на стърнищата съгласно чл.6 от ,,Наредба №8121з-968 от 10 декември
2014 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при
извършване на дейности в земеделски земи”.
Да не се разрешава изгарянето на стърнища и други
растителни отпадъци в земеделските земи и защитените територии, както и използването
на открити огнеизточници на
основание чл.12 от Наредба
№8121з-968 от 10 декември2014
г. за правилата и нормите за
пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи и чл.6 от Закона за
опазване на земеделски земи.
Физическите и юридическите лица, осъществявящи
дейности в земеделски земи да
спазват установените правила,
норми и задължения на пожарна безопасност съгласно Раз-

дел III от Наредбата №8121з968 от 10 декември 2014г.
Кметовете и кметските наместници по населени места:
да набележат конкретни
мерки за предотвратяване на
селскостопански и горски пожари в териториите по т. 2,
както и да организират тяхното
практическо изпълнение;
да организират провеждането на съответната противопожарна
агитационно-разяснителна дейност сред
населението, с цел повишаване
готовността му за предотвратяване и гасене на евентуално
възникнали пожари на територията на съответните кметства;
да информират РС ПБЗН
при аварии, ремонт или спиране на водозахранването на населените места .
Ръководствата на всички земеделски кооперации, фирми и
други организации - ползватели на земеделски земи:
да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовката и
провеждането на кампания по
прибирането на реколтата;
да организират и извършат
качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини;
да организират и проведат обучение и инструктаж на
всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата.
да организират охрана и на-

ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2
и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и
чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет - Шабла №
357/31.05.2022г. и Заповед № РД-04-302/17.6.2022г. на Кмета
на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на земеделски земи за срок от 1 (една) стопанска
година 2022-2023г. с начална тръжна цена за всички имоти –
95лв./дка. Списъкът с обявените на търг имоти е достъпен на
интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.07.2022Г.
(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 10:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ШАБЛА.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв.(двадесет)
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на
06.07.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра
за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 22.06.2022г. до
06.07.2022г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от
началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и
се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC:
IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до
17:00 часа на 06.07.2022г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за
обслужване на граждани, стая 106 от 22.06.2022г. до 17:00 часа
на 06.07.2022г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички
обявени земеделски земи, насрочвам втори търг на 21.07.2022г.
от 10:00 часа при същите ред и условия.
Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия
търг ще се обяви на 12.07.2022г. на интернет адрес: www.
shabla.bg в раздел Търгове.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20%
от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства
и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC:
IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до
17:00 часа на 20.07.2022г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв.(двадесет)
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на
20.07.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра
за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 12.07.2022г. до
20.07.2022г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за
обслужване на граждани, стая 106 от 12.07.2022г. до 17:00
часа на 20.07.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска
собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

блюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на
селскостопанската техника, която остава на полето след работа
и ги оборудват с необходимите
съобщителни средства, противопожарни уреди и съоръжения;
да осигурят ограждане на
фуражните площадки и сеновалите, изораване на ивица с ширина най-малко 5 м.
от външната или вътрешната
страна на оградата;
- да осигурят обектите с необходимата противопожарна
техника, съоръжения и средства за гасене.
7. При складиране или съхраняване на открито в земеделските земи, грубите фуражи
(слама,сено и др.) да се обособяват на фигури с единично тегло до 200 т. и в група до 600 т.
върху терен, почистен от растителни отпадъци с разстояние
между фигурите не по малко15
м., между групите не по малко
от 50 м., на разстояние не по
малко от 10 м. от пътища и 50
м. от горски насаждения с пожарозащитни ивици с широчина най-малко 5 м.
8. Забранява се изгарянето
на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете,
крайпътните ивици и други
площи, съгласно чл. 13, т. 11 и т.
12 от Закона за почвите и чл. 6,
ал. 1, т. 2 от Закона за опазване
на земеделските земи.
9. Забранява се паленето на
огън и извършване на огневи
работи в горите на разстояние

най-малко 100 м. от тях, освен
на определените за целта места от Държавните горски стопанства, Държавните ловни
стопанства и териториалните
служби ПБЗН, обозначени със
специални знаци.
10. Забранява се устройването на лагери и къмпинги в
горите, с изключение на разрешените от Държавните горски
стопанства, Държавните ловни
стопанства , териториалните
подразделения на ПБЗН и регламентираните за това места в
района на Община Шабла.
11. Ръководствата на фирми,
ЗК и други са длъжни да предоставят наличната си техника,
необходима при извършване на
пожарогасителна дейност, при
поискване от органите на РС
ПБЗН, съгласно Закона на МВР.
12. Кметовете и кметските
наместници на населени места
са длъжни да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и
населението с изискванията на
настоящата заповед и създадат
организация за изпълнението й.
13. Общинска служба “Земеделие” гр.Шабла да извършва
проверки има ли пожарозащитни ивици в земеделски земи,
които са били засети с житни
култури и спазва ли се забраната за изгряне на стърнища и
растителни отпадъци в земеделски земи и други дейности
от тяхната компетентност.
Директор на
ОД „Земеделие“ Добрич

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ
ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА
Каварна – Шабла – 7:30 ч. – ежедневно, без събота и неделя
(междинни спирки – Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Добрич - 8:30 ч.; 16:00 ч. – ежедневно, без събота и
неделя (междинни спирки – Горун, Поручик Чунчево, Хаджи
Димитър, автогара Каварна, Соколово, Сенокос)
Добрич – Шабла - 13:00 ч.; 18:30 ч. – ежедневно, без събота и
неделя (междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик,
автогара Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Варна – 9:00 ч.; 12:20 ч.; 16:15 ч.; 17:00 ч. – ежедневно;
13:54 ч. – само събота и неделя (междинни спирки – Горун,
Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Каварна, Балчик)
Варна – Шабла – 8:15 ч. – само събота и неделя; 8:50 ч.; 12:30
ч.; 15:00 ч.; 18:40 ч. – ежедневно (междинни спирки – Балчик,
Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Граничар – 10:16 ч. (само в събота и неделя) (междинни
спирки – Езерец, Крапец, Дуранкулак)
Граничар – Варна – 13:00 ч. (само в събота и неделя) (междинни
спирки - Дуранкулак, Крапец, Езерец, Шабла, Каварна, Балчик)
Шабла – Граничар – 6:50 ч. (само в работни дни) (междинни
спирки – Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново)
Граничар – Шабла – 7:20 ч. (само в работни дни) (междинни
спирки – Дуранкулак, Ваклино, разклона на с. Крапец)
Шабла – Граничар – 17:00 ч. (само в работни дни) (междинни
спирки – Езерец, Крапец, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари
Стояново)
Граничар – Шабла – 17:30 ч. (само в работни дни) (междинни
спирки – Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец)

Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.
ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ

ПО ЛИНИЯТА ШАБЛА-СОФИЯ
ШАБЛА-СОФИЯ:
Тръгване – 9:00 часа; Пристигане в София – 18:00 часа.
СОФИЯ-ШАБЛА:
Тръгване – 10:30 часа; Пристигане в Шабла – 19:05 часа.
Работно време на офиса на „Юнион Ивкони“ и „Етап Груп“
(в сградата на хостел „Шабла“), откъдето тръгват и
където пристигат автобусите: 8:30 ч. – 13:00 ч., ежедневно.

Телефон за контакт: 0879/ 356-055
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ТЕАТЪР ОТ НАС ЗА ВАС

Миналата седмица творческият сезон на Куклено-театрален състав “Буратино” към
ОДК - Шабла приключи с представление пред децата от ДГ
“Дора Габе”. Смесените групи
в детското заведение станаха
поредните зрители на приказ-

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ИЗСИЧАНЕТО НА ЛОНГОЗА

ната история “Абра Кадабра и
златното яйце”. В магьосника
Абра Кадабрар, Папагала Папи,
Гарджето с чорапче, госпожица
Снейк, Рибочката, Драконовото яйце, Кокошката Кокона,
Джо Пирата и Крокодилката се
превъплътиха група талантли-

През осени, прекрасни в свойта старост,
с туптящи ноздри,
сини от дима,
секачите настъпваха със ярост,
че беше глад,
а нямаше земя!

ви артисти, бъдещи четвъртокласници. Историята, пълна с
музика, вълшебства и неочаквани обрати се хареса на малките зрители и техните учители
и те възнаградиха театралната
трупа със своите бурни аплодисменти.
На мини-церемония в ОДК
след спектакъла участниците
в театралния състав получиха

отличия за своя всеотдаен труд
през учебната година. С грамота, шоколад и предметна награда беше възнаграден всеки
начинаещ кукловод. Децата си
пожелаха наесен да продължат
турнето на актуалната пиеса,
а и да участват в нови постановки. А сега нека театралното
лято започне. Абра Кадабра!
Екипът на ОДК - Шабла

ПОЧИСТИСТИХМЕ ПЛАЖА И МОНТИРАХМЕ „ШИШЕЯДА“ В ПАРКА
Анонсираното в „Изгрев“
почистване на плажната ивица
на 18.06. т.г. беше фокусирано
към недостъпни плажове между Крапец и Езерец.
Мирослав Иванов (член
на „Морски клуб Шабла“ като
партньор в почистването), въпреки вълните не се отказа
да превози събраните отпадъци. Разделихме хората в 2
групи, като всяка група събра
по една лодка боклуци. Лод-

ката се придвижи по следния
маршрут - бункера – плажа на
Езерец - кофите за отпадъци.
Бяха събрани общо около 100
чувала - 20 от 120 л., 20-тина от
80 л. и 60-тина от 60-литровите.
Събрахме приблизително около 500 кг. отпадъци. Това бяха
основно пластмасови бутилки
и принадлежности за риболов
- кошове и огромни въжета.
Доброволците, които се
включиха в акцията бяха от

3

Шабла, Варна, даже и от София.
Това бяха предимно хора, което
следят дейностите на „Място
Езерец“. Имаше около 35 доброволци, между тях 11 деца. Почистването беше организирано
от „Място Езерец“, НЧ „Отец
Паисий 1901“ и „Доброгеа“. То
се осъществи с финансова подкрепа от фондация „Кока Кола“
в партньорство с „Бг Бъди активен“ - част от програмата „Място България“ за „Чиста и Краси-

ва България“ и съдействието на
община Шабла.
Със същите партньори, на 20
юни, в Градския парк на Шабла
поставихме метална конструкция за разделно събиране на
отпадъци – „Шишеяд“, който бе
изработен от нашите партньори
от „Power jump“ , гр Варна.
Елен Сабатини,
читалищен секретар
на НЧ „Отец Паисий“,
с. Езерец

Ечаха крясъци, пращяха оси,
остени светкаха като стрели,
прорязваха дълбоки коловози
със трупи претоварени коли...
Със трупи?
Не!
Със трупове!
Мъзгата
от всеки пън димя като мъгла
и рухваха замлъкнали гнездата
и птиците с опърлени крила!
Лесът велик
умираше
полека.
И срязана от пътища накръст,
от огъня все още топла, мека оголваше се плодородна пръст.
Пъстрееха като престилки ниви,
препускаха бразди през пън и трап,
валяха като дъжд зърната живи
с мечти за хляб
за хляб,
за хляб!
И само тук-там осени вековни,
окастрени без жалост и сърце,
изправени над ямите гробовни,
молитвено издигаха ръце.
Не бе могла секирата всеяда
да прогризе коравата им плът...
Стърчаха те недогоряла клада, стърчаха те за да узнай светът,
че в дни на бедствия и мъка свята,
че на глада под удара корав
човек посяга и на красотата със страшната измама,
че е прав!
Андрей Германов (17.06.1932 – 15.05.1981 г.)

БЛАГОДАРСТВЕНИ ДУМИ
„Шишеяд“-ът в парка

ОСВЕЖИХМЕ УНИКАЛНИТЕ ПЕЙКИ КРАЙ ТЮЛЕНОВО
През ноември 2019 г. по
проект JOYRIDE „Общи ресурси и инициативи, посветени на
околната среда“, финансиран
по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ
V-A Румъния-България 20142020 г., изработихме 10 художествено скулптирани пейки.
Осем от пейките разположихме панорамно покрай скалистия бряг на Тюленово и две
- в района на къмпинг „Космос“ в с. Дуранкулак.
Идеята ни беше да откроим
тези природни местности като
им придадем допълнителна ху-

дожествена стойност и настроение, а всеки турист, правейки
си снимки с тях и на тях - да
ги популяризира като забележителни туристически места и
когато публикува снимките си
в социалните мрежи, да прави
допълнителна реклама на живописната ни община.
С голямо задоволство съобщавам, че тази събота - 18 юни,
девет ентусиазирани доброволки и един младеж лакирахме и
импрегнирахме пейките край
Тюленово с препарат, който да
ги предпазва от влага, слънце
и вредители, което, вярваме,
ще удължи тяхното ползване в

бъдеще.
Предаваме щафетата на доброволческата инициатива към
Дуранкулак, където има още
две пейки и приканваме всеки,
който би искал община Шабла
да се радва на добър туристически имидж, да се включи –
нужно е пространството около
тях да се коси периодично и да
не се допуска да се замърсява.
Нека помним, че малките
жестове водят до големи резултати!
Даниела Тодорова,
ръководител на Зелен
образователен център
Шабла

„Една от най-великите тайни на живота е, че единственото, което си заслужава да
бъде направено е това, което
правим за другите.“ Тази мисъл
има две посоки – първата е, че
имах възможност да представя
поетичната си книга „ Ще те
събудя в седем сутринта“ в гр.
Шабла. Втората, е уважението
си и сърдечна признателност,
които искам да поднеса към Даниела Тодорова, проявила всеотдайност при организацията
за приятелското посрещане и
провеждане на срещата с почитателите на поезията в съседния морски град.
Радостна съм да изкажа и
благодарността си за отделеното време от страна на кмета Мариян Жечев, на Тодор
Димитров от отдел „Култура“
в Общината, на поета Стефан

Жечев и всички приятели на
поезията, с част от които се
срещам за втори път.
С ръка на сърцето благодаря
за невероятната атмосфера и
отношението при представяне на най-новата ми поетична книга от Албена Алексиева
- с думи за стихосбирката,
Инна Василева – чела стихове от нея и Гошо от група DO
SHO BAND, озвучил залата с
авторските си български песни.
И накрая да изкажа радостта
си,че с представянето на „Ще
те събудя в седем сутринта“, се
постави началото на културния сезон на Зелен образователен център 2022 .
До нови срещи и успешна,
емоционална и изпълнена с
ведри и лазурни събития, лятна програма!
Керанка ДАЛАКМАНСКА
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Елка Димитрова: „НА ХОРАТА ИМ ХАРЕСВА ТИШИНАТА И
СПОКОЙСТВИЕТО ТУК, ДАЛЕЧ ОТ ШУМА НА ГОЛЕМИЯ ГРАД.“

Ние в „Изгрев“ мислим, че успехите и радостите, болките
и проблемите на нашите роднини и приятели, които живеят
в по-малките населени места около Шабла не трябва да си остават само техни, а заслужават публичност. Продължаваме
разговорите си с кметските наместници на селата в нашата
Община.
По постоянна регистрация в Божаново има 4 жители, а
в Твърдица – 6. Но както „Изгрев“ влиза в домовете на тези
хора, така и, чрез интервюто с кметския им наместник – Елка
Димитрова и ние ще надникнем в техния живот – радостите
и проблемите им.
Божаново и Твърдица са най-слабо населените села в община
Шабла. През започналото вече лято обаче, това не е така…
Предвид посочената специфика на Божаново и Твърдица,
разговорът ни с кметския наместник на селата – Елка Димитрова ще протече в различен формат от тези с колегите й от
другите села в Общината:
„Изгрев“ – Здравейте, г-жо
Димитрова. По обясними
причини, селата, на които сте
кметски наместник рядко попадат на страниците на нашия
вестник. Бихте ли споделили с
читателите на „Изгрев“ повече подробности за това, как
протича живота на хората в
Божаново и Твърдица?

нали най-безгрижните ми дни
и години) и затова го обичам
толкова много и всичко, което
се случва ми е свидно… и ми
е мъчно и болно като ходя по
обезлюдените улици, покрай
паднали къщи и изоставени
дворове, които в моето детство
са изглеждали по коренно различен начин. Във всяка къща

чисти, доколкото е възможно.
Не без участието, разбира се
на хората , които имат имоти
и почистват покрай домовете и дворовете си, понякога и
цялата улица. Тук е мястото
да благодаря на Никифор Велчев от София, който има вила
точно срещу кметството и от
много години поддържа двора
на кметството на Божаново в
идеално състояние – окосява тревните площи със своя
собствена техника и средства,
за да изглежда то в приветлив
вид. Изказвам благодарност и
към общинското ръководство
за това, че през изминалата
2021 година пребоядисахме и
освежихме външно сградата на
кметството.
„Изгрев“ – Отдалечеността
от общинския център, а и от
главни пътни артерии може
би е основната причина за

как да си свършат работата. За
сметка на това, тази отдалеченост за която говорим не е никаква пречка за хората, които
имат тук при нас вили и къщи
за почивка и търсят усамотение и спокойствие в топлите
слънчеви дни (пък и не само).
Има такива, които при всеки
удобен момент идват да отмарят на тишина…хората, които
са си купили имоти се чувстват
като земляци с живеещите постоянно тук, събират се непрекъснато и си помагат едни на
други. А интересно, което мога
да споделя е например това, че
в Божаново всички, които са
си закупили имоти си създадоха една традиция от няколко години (без предварителна
уговорка) на 19 юли всяко лято
си да правят едно събиране вечер, като по това време всички
са тук. Събират се хора от порядъка на 70-80 души, като на
срещата са поканени винаги
и местните хора. Получава се
една забавна вечер, изпълнена
с веселие, музика и танци.
„Изгрев“ - Какво ще пожелаете на жителите на Общината, а и конкретно на
съселяните си от Божаново и
Твърдица?
Елка Димитрова – На съселяните си от Божаново и Твърдица пожелавам да са здрави и
преди всичко все така задружни, да си помагаме взаимно,
както сме го правили вече тол-

Кметството в с. Божаново
Елка Димитрова – Животът
на хората в Божаново и Твърдица протича по сходен начин
на този от останалите малки
населени места на Общината, с тази разлика, че много от
нещата, които повечето от тях
имат, при нас липсват. Например вече повече от 15 години
в Божаново няма магазин, а
той беше единствен за двете
села.И както сами се досещате
за всяко дори и най-елементарно нещо аз съм човекът, който
се грижи да бъде доставено
на хората при нужда. Това са
не само хранителни продукти,
а и лекарства и всичко необходимо в едно домакинство.
Хлябът се доставя три пъти
седмично, а аз го раздавам в
кметството. Хората, които могат да дойдат, идват около 10.00
часа в кметството - да се видят
и да си поговорят. Тези, които
не могат, ги посещавам аз през
следобедите. Така съм спокойна , че всичко е наред, защото
повечето от съселяните ми живеят сами и са възрастни хора.
Най-младите са на 59 години,
а най-възрастният жител на
Божаново преди дни навърши
90...
Аз съм кметски наместник
от март 2002 година (с прекъсване един мандат от 4 години)
и мога да заявя, че познавам
хората много добре и живея
с техните проблеми, болки и
радости…Но ги познавам не
само от това, че толкова години
работя тук, а поради факта, че
Божаново е моето родно село
и първите 18 години от живота
си съм живяла тук (тук съм пораснала, учила и тук са преми-

са живеели по трима-четирима
души, в градинките са цъфтяли
красиви цветя, но за огромно
съжаление, животът е преходен и нещата се променят…
„Изгрев“ – Успешна ли
беше 2021 година според Вас
за жителите на Божаново и
Твърдица?
Елка Димитрова – Като
цяло мога да кажа, че годината беше успешна, макар, че не
се случват много нови неща.
И в двете села - Божаново и
Твърдица има имоти с нови
собственици,
включително
и чужденци, но има и много
запустели и паднали къщи и
неподдържани дворове. Същевременно близостта до морето
е водещ фактор и през летните
месеци – юни, юли, август и донякъде през септември в двете
села има голям брой хора, които имат къщи и вили и идват на
почивка и море. Харесва им тишината и спокойствието, далеч
от шума на големия град. Децата играят на свобода...
„Изгрев“ - Какви са най-наболелите проблеми за жителите на двете села?
Елка Димитрова – Може
би основният и водещ проблем
е намаляване броя на населението, липсата на медицинско
обслужване и това, че за всяко
нещо хората трябва да посетят личните си лекари, които
всички знаем, че са в Шабла.
Проблем е и слабото покритие
на мобилните оператори, дори
липсата на пълен обхват в някои части на Твърдица. Но пък
всичко си има и своята положителна страна. Стараем се да
поддържаме улиците в селата
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РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ШАБЛА

МЕСЕЦ ЮНИ

Подобно на родова среща, на всеки 19 юли, хората, които имат
имоти в Божаново се събират на открито в селото (снимката
е от 19.07.2020 г)
обезлюдяването на Божаново
и Твърдица. Но пък това спокойствие е причината при вас
да намерят своето усамотение
и летен дом хора от големите
градове. През миналата година, интервю за „Изгрев“, известният кулинарен корифей
и ТВ-звезда - Ути Бъчваров
сподели, че неговите деца „…
трябва да знаят своите корени, своята генетична формула, която е свързана със спомена от определено място…“ и
че това място е Твърдица. Ути
още каза, че се чувства земляк
с хората тук. Ще споделите ли
интересни случки и нещо любопитно от съжителството си
с „новите“ си съселяни?
Елка Димитрова – Аз не
мисля, че отдалечеността от
общинския център е причина
за обезлюдяването на Божаново и Твърдица, защото почти
всички хора си имат собствени автомобили и когато имат
по-належащи проблеми има

кова години. На жителите на
Общината пожелавам здраве,
мир и да бъдем по-добри хора,
за да живеем в един по-добър
свят – без злоба, без завист и
интриги.
„Изгрев“ – Ние в редакцията на „Изгрев“ пък Ви честитим юбилея, който отпразнувахте преди около два месеца
и желаем щастие и благоденствие на Вас и Вашите съселяни.
Елка Димитрова – Благодаря от цялото си сърце за
прекрасните пожелания и за
вниманието лично към мен и
особено към хората, които живеят тук, защото макар и малко
на брой, те всички са хора от
Общината и техният живот е
част от обществения .
Благодаря още веднъж и
за това, че отделихте време и
място във вестника и на нас –
най-малките населени места на
община Шабла.
Разговаря Йордан Енев

СРЯДА – НЕДЕЛЯ от 09:00 до 18:00
ПОЧИВЕН ДЕН - Понеделник и Вторник

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:

Телефон: 0886/22-85-99
КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99
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