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“Това, което ни изглежда като горчиви изпитания, често са прикрити благословии.”  
Оскар Уайлд

Мисъл на броя

ПРИЗИВ ЗА ДАРЕНИЕ
С настоящия призив се обръщаме към всички 

християни, които желаят да дарят средства 
за изграждането на храм „Св.вмчк Георги 

Победоносец” с.Тюленово.
БАНКОВА СМЕТКА:

BIC-STSABGSF
I BAN-BG74STSA93000024564008

Банка ДСК клон Шабла
Храм „Св.вмчк Георги Победоносец”

От Настоятелството

Услугите „Личен асистент“ 
и „Домашен помощник“, които 
до края на миналата година се 
предоставяха от община Ша-
бла по проект, финансиран от 
Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси 2014 
– 2020 г.“, ще продължат да се 
предоставят и през 2018 година 
чрез средства, предоставени от 
Държавния бюджет. Непрекъс-
ваемостта в предоставянето на 
услугите се осигури чрез Спо-
разумението, което община 
Шабла подписа с Агенцията за 
социално подпомагане, като 
общата стойност на осигурено-
то финансиране е в размер на 
286 хиляди лева.

Първоначално социални 
услуги ще бъдат предоставяни 
на всички лица, които са ги по-
лучавали по проекта, като при 
освобождаване на часова кво-
та/ финансов ресурс ще бъдат 
включвани и нови потребители. 

За целта в деловодството 
на община Шабла (ст. 106) ще 
се приемат заявления текущо, 
през цялата година, всеки ра-
ботен ден от 8.00 до 17.00 часа.

Към заявлението кандида-
тите за ползване на социални 

услуги прилагат: 
Документ за самоличност 

(копие), за дете – удостовере-
ние за раждане (копие);

Експертно решение на 
ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

Медицински протокол на 
ЛКК (копие);

Други медицински докумен-
ти - актуална епикриза и др. 
(копие).

Кандидатите за предоста-
вяне на социални услуги прила-
гат:

Документ за самоличност 
(копие);

Автобиография;
Документи за придобитата 

образователна степен; 
Служебна бележка от мес-

торабота (ако кандидатът 
работи); 

Служебна бележка от учеб-
но заведение (ако кандидатът 
учи);

Пенсионно разпореждане 
(само за кандидат, който е при-
добил право на професионална 
пенсия за ранно пенсиониране и 
е в трудоспособна възраст); 

Копие от удостоверение за 
преминато обучение (при на-
личие).

Регионална библиотека „Дора 
Габе” представя изложба на биб-
лиотечни документи  по повод 
115 г. от рождението на Христо 
П. Капитанов -  добруджански 
поет, журналист и общественик 
/1903–1971/ и 120 г. от рождение-
то на Яни Калиакренски - добру-
джански журналист  и писател, 
обществен, културен и театра-
лен деец, редактор /1898–1944/. 
В експозицията са намерили 
място документи от фонда на 
Сектор „Краезнание” – книги, 
вестници, списания, сборници, 
свързани с живота и делото на 
двамата видни добруджанци. 
Представени са книгите на Лю-
бен Бешков - „Добруджа през 
вековете”и „Добруджанци в на-

уката, изкуството и културата”, 
на Йордан Дачев - „Добруджа 
възпява себе си”, „Личности”, 
„Влогове” и др. Изложени са 

авторските книги на Христо Ка-
питанов  „П. С. Черна – живот 
и творчество” (1936 г.) и „Сти-
хосбирка”(1925 г.). В изложбата 

намира място и част от личната 
библиотека на Христо Капита-
нов, дарение от неговата сестра 
Божанка Тенева.

В експозицията са предста-
вени и книгите на Яни Хаджи-
янев Калиакренски „Легенда 
за 40-те калиакренски девойки 
(1936 г.), „Смехът на Добру-
джа”(1929 г.), „Суша” (1929 г.),  
„Добруджанци” (1934 г.),  „Не-
известните”(1943 г.) и др. Може 
да бъде видяно и списание 
„Поле”(1927 г.), чийто редактор 
е Калиакренски.

Изложбата може да бъде 
разгледана от 8 до 19 януари 
2018 г. във фоайето на Регио-
нална библиотека „Дора Габе”.

Добрич утре

ИЗЛОЖБА „ИМЕНИТИ ДОБРУДЖАНЦИ“ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
24 януари (сряда), 13:00 часа - Шабла

60 ГОДИНИ СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ!
Честита годишнина от сватбата 
на семейство Стоянка и Петър 
Рачеви от Шабла.
Не забравяйте, че дори и 
най-трудните моменти 
отминават 
и се превръщат само в прекрасни 
спомени за нещо преживяно 
заедно с другия човек. 
То ви е направило по-силни и 
мъдри. 
Подкрепяйте се, обичайте се и 
бъдете здрави!

От дъщеря, внуци и правнуци

И ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ 
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ 
„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН 
ПОМОЩНИК“ В ОБЩИНА ШАБЛАПавел Йорданов, Васил Ата-

насов и Валентин Неделчев ще 
бъдат най-здрави и честити 
през 2018 година.

Слънчевият януарски и по-
чивен ден събра на къмпинг 
„Добруджа“ в Шабла рекорден 
брой смелчаци, желаещи да 
извадят богоявленския кръст, 
близки и приятели, които да ги 
подкрепят в този техен избор. 
Сред желаещите беше Весо Ан-
гелов от Варна и още 15 момчета 
от Шабла – Павел и Даню Йор-

данови, Симеон Костов, Петър 
Петров, Тодор Узунов, Владис-
лав Овчаров, Николай Иванов, 
Станимир Статев, Антон Андо-
нов, Веселин Атанасов, Иво Ди-

митров, Георги Петров, Калоян 
Димитров, Кристиян Костов и 
Ивайло Радилов. 

Най-бърз се оказа 18 го-

дишният Павел Йорданов. Той 
получи икона и парична награ-
да от кмета на община Шабла 
Мариян Жечев и Областният 
управител Красимир Кирилов. 

Павел посвети победата си 
на свой приятел, с когото нико-
га няма да могат да се гмурнат 
за кръста и пожела на всички 
най-вече здраве.

По рано през 
деня, отец Павел 
отслужи Велик во-
досвет в храм „Св.
Харалампий“ –Ша-
бла.

В село Крапец 
също имаше мно-
го желаещи да из-
вадят кръста – 9 
и това са: братята 
Димитър и Антон 
Марчеви, Петър 
Христакиев, Стой-
ко Тонков и Васил 

Атанасов от Крапец, Йовчо Ни-
колов, Петър Петров и Симеон 
Костов от Шабла и Весо Анге-
лов от Варна.

Във водата най-смел се оказа 

30-годишния Васил Атанасов 
от Селото. Той получи икона 
и парична награда от Кмета 
на Общината и Областния уп-
равител. Посвети победата си 
на своя брат и пожела на при-
състващите здраве, успехи и 
щастие.

За пореден път фирма „Ки-

рилови ООД“ осигури почерп-
ката за съселяните си след края 
на светия ритуал.

По-късно отец Павел Мак-
симов извърши Празничен 
водосвет и освещаване на зна-
мената в армията, във военното 
поделение в Шабла.

Областният управител, за-
едно със своя заместник Кра-
симир Николов бяха гости на 
Община Шабла за ритуалите на 
Богоявление в Шабла, 
Крапец и Военното 
поделение в града ни. 
Гост на церемониите 
бе и народният пред-
ставител от ПП ГЕРБ 
Даниела Димитрова.

За шеста поред-
на година  по своя 
инициатива младите 
хора в Дуранкулак за-
едно с Неделчо Цвет-

ков се организират на морето 
на къмпинг „Космос“  и скачат 
за разпятието. Отец  Атанас от-
служи  водосвет.На събитието 
присъства зам.кмета на общи-
на Шабла Цветелин Йорданов, 
общински съветници, кмета 
на селото Веселин Йорданов и 
много от съселяните на млади-

те хора. 
12 смели младежи се хвър-

лиха в морето да извадят кръ-
ста. Най-бърз се оказа Вален-
тин Неделчев на 29 години.

Той получи парична награда 
и икона от община Шабла.

Пожелаваме на смелчаците 
да бъдат здрави и все така сме-
ли! Нека продължават тради-
циите!

Йорданка Радушева

НА ЙОРДАНОВДЕН В ОБЩИНА ШАБЛА

Най-смелият от Шабла, с кръста Павел Йорданов

Кметът на Общината награждава най-бързият от село Кра-
пец, Васил Атанасов

Освещаване на бойните знамена в Поделе-
нието

Празникът в село Дуранкулак



2 Понеделник, 8 януари 2018 г.

РИБАРИТЕ ЧАКАТ 
КВОТИТЕ ЗА КАЛКАН  

ОБЩИНАТА

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ 
НАЕМА И КУПУВА 

земеделска земя в района, 
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

ПРОДАВАМ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 75 лв. трупчета, 80 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 85 лв.трупчета и 90 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 80 лв. за кубик

ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 85 лв. за кубик   цепеници – 90 лв. за кубик

Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

Телефон за контакт: 0888/ 94-35-26

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
 на високи цени в общините Шабла, Каварна, 

Балчик и Генерал Тошево. 
Подготовка на документи.

Телефон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ 
Мерцедес С 250, 113 коня.

Цена 3 000 лв. и по договорка.
Телефон: 0885 890 691

Продавам дворно място, 
1 дка в град Шабла.

Цена по споразумение.

Телефон: 0887 704 255, Митева

ПРОДАВАМ 
изправно 4 тонно ремарке. Цена 3 500 лв.

Телефон: 05743 44 69

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 10 януари 2018 година

се навършва 1 година
от смъртта на 

ВАсИлкА ИлИЕВА ПЕТРоВА
починала на 85 години

Напусна ни една безкрайно добра 
жена с любящо сърце.

Ще ни липсваш! 
Никога няма да те забравим!

Обичаме те, майко!
Почивай в мир!

От семейството

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

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 и 0879 443 340

оБЯВА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕФОН: 0888 42 79 11

САЛОН ЗА КРАСОТА ГР. ШАБЛА
предлага на Вашето внимание козметични услуги, терапии, 
почистване на вежди, епилация, микродермабразио и др.

Плаващо работно време със записване на 
0897 488 384

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

НАЕМАМ ЗЕМЯ
в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

В сградата на „Бивша поликлиника“ етаж 2
Д-Р БоНЕВ оРгАНИЗИРА БЕЗПлАТНИ 

сТоМАТологИчНИ ПРЕглЕДИ
всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и 

от 13.00 до 18.00 часа
Телефон за връзка: 0888 803 206

Продавам Фолксваген Поло, 1994 година, 
бензин-газ сервизиран. Цена 570 лв. 

Телефон: 0888 197 638

Лов и риболовРиболовът 
по нашето Черноморие в мо-
мента е в застой. Рибарите 
в Балчик хващат по малко 
попчета и карагьоз на мрежи, 
което е нормално за това вре-
ме на годината. За въдичари-
те обаче периодът е сух, тъй 
като не се лови нищо. Очаква 
се след 8 януари по Южното 
Черноморие да излезе цацата.

В Каварна, Шабла и Бал-
чик големите кораби чакат 
да бъдат обявени квотите за 
калкан, което обикновено се 
случва в края на януари. За 
първа година има с около 30 
на сто увеличение на квотите 
за деликатесната риба. 

Уловът на калкан по До-
бруджанското Черноморие 
основно заминава за Турция, 
разкриха местни рибари. 
Цената, която матрапазите 
плащат на рибарите, е добра 
– между 23 – 25 лв. за кило-
грам, а в южната ни съседка 
килограм от вкусната риба 
се търгува от 50 до 80 лири, 
в зависимост от големината 
на парчетата и количество-
то. Количеството на калкана 
в нашето море намалява, но 
самите рибари твърдят, че 
правят всичко възможно да 
опазят редкия вид. Морските 
вълци отново припомнят, че 
държавата, в лицето на ком-
петентните органи, не успява 
да се пребори с бракониерите. 

По закон може да се лови кал-
кан с дължина минимум 45 
см, но има бракониери, които 
хващат малки екземпляри от 
по 30 см и вместо да ги пускат 
обратно във водата, ги прода-
ват. Ако в менюто на един рес-
торант се предлага пържен цял 
калкан на тиган, значи е брако-
ниерски, отсичат рибарите. 

В момента е разрешен уло-
вът на черноморска акула. 
Според рибарите от Добру-
джанското Черноморие, това 
е абсолютен парадокс. По това 
време на годината пасажите са 
основно в румънски терито-
риални води. Въпреки склю-
чените спогодби, нито един 
добруджански рибар не смее 
да припари към северната 
ни съседка, помнейки много 
добре сагата със задържания 
без основание преди някол-
ко години риболовен кораб 
на капитан Христо Спасов 
от Балчик заедно с екипажа 
и последвалите безконечни 
съдебни дела. Въпреки наме-
сата на ЕК, Румъния наложи 
солени глоби на нашия рибар 
и го осъди 3 години условно. 
Въпреки рисковете обаче, 
наши източници потвърдиха, 
че няколко рибари от Каварна 
се канят да пробват късмета 
си, като ще се опитат да ловят 
акула преди да навлязат в ру-
мънски териториални води. 

НДТ

В рамките на три дни, кмет-
ският екип се срещна с жители 
от 13-те села в Общината и град 
Шабла за публичното обсъжда-
не на проекто-бюджета за 2018 
година.

Кметът Мариян Жечев изра-
зи своята увереност за бюджет 
2018 година, след като Общи-
ната получи 500 хил.лв. от Ми-
нистерство на финансите. През 
настоящата година не се пред-
вижда увеличение на такса би-
тови отпадъци и данъците в об-
щина Шабла. С една година ще 
бъде продължен и проекта за 
социални асистенти и домашни 
помощници.

Бюджетът, с който Община-
та ще оперира през 2018 година 
възлиза на 6 275 526 лв .- или 
това е с 900 хил. повече. Новото 
е, че ще поиска заем в размер на 
290 хил.лв.

2 263 000 лв. ще получи Об-
щината като обща допълваща 
субсидия от държавата за дели-
гираните от държавата дейнос-
ти, 489 хил.лв. са очакваните 
приходи  от наеми, 604 хил.лв. 

от имуществени данъци. Пре-
ходният остатък е 970 хил.лв.

Какво е предвидено за 2018 
година в капиталовата про-
грама в размер на 2  131  000 
лв.-1  200  000 лв. за ремонт на 
Спортната зала в града ни, по 
проект „Безгранично здраве 
чрез спорт и сътрудничество 
– обединени в битката срещу 
заболяванията“ по Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-Бъл-

гария.
Отпуснатите от министер-

ство на финансите в края на 
миналата година ще отидат за 
рехабилитацията на уличната 
мрежа в град Шабла.

Проекта на бюджета е за-
ложен довършването на тро-
тоарите по ул.“Нефтяник“, за 
което са заделени 195 хил.лв. За 
ремонт на бившата читалищна 
сграда в село Крапец са отде-

лени 70 хил.лв.. Предвидено е 
саниране на Кметството в село 
Граничар, за което са отделе-
ни 40 хил.лв. Да се ремонтира 
покрива на Дуранкулашкото 
училище със средства от Ми-
нистерството на образование-
то. Ремонтни дейности на ули-
ците в селата Езерец, Крапец 
и Тюленово-след реализирана 
продажба на общински имоти 
в тези села през 2017 година. 
Предвидено е и ремонт но об-
щинския път от разклона за 
село Крапец до къмпинг „Кар-
вуна“, за което са заделени 110 
хил.лв.

Въпросите, от които се 
интересуваха хората касаеха 
намаленото водоподаване и 
частична подмяна на водо-
проводи, ремонта на улици и 
събарянето на опасни сгради, 
стопанисването на запустяли 
имоти, поставянето на рампи 
за трудно подвижни хора на 
обществено-значими за тях 
места и други, свързани с еже-
дневието ни.

Изгрев

ОБСЪДИХА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА

Обсъждането в Дуранкулак

сЪоБЩЕНИЕ
по чл.128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен  ПУП-
ППР /Подробен устройствен план-план за  промяна на регулация 
/ на  УПИ І от квартал 22, улица 5-та от о.т.76 до о.т.91 и план за-
строяване на  УПИ І -591 по плана на с.Тюленово, община Шабла.

В четиринадесетдневен срок от съобщението, заинтересовани-
те лица могат да направят писменни възражения,  предложения и 
искания по проекта за подробен устройствен план до общинска 
администрация гр.Шабла /Техническа служба/ стая 105.

сЪоБЩЕНИЕ
по чл.128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен  ПУП-
ППР /Подробен устройствен план-план за  промяна на регулация 
/ на част от квартал 6, в обхват УПИ  ХІ, ХІІ, ХІІІ и ХІV  и план 
застрояване на  УПИ ХІІ -459 по плана на с.Езерец, община Шабла.

В четиринадесетдневен срок от съобщението, заинтересованите 
лица могат да направят писменни възражения,  предложения и 
искания по проекта за подробен устройствен план до общинска 
администрация гр.Шабла /Техническа служба/ стая 105.

ПроДАвАМ „ПАуЛовНИЯ“
2 лв. за брой.

Телефон: 0878 167 260

ПРОДАВАМ 

мулч – 120 кг. Цена 5лв. за кг.
Телефон: 0878 167 260

ПРОДАВАМ МАРКУЧИ Ф90 ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ,  
дължина 500м. плюс кранове, тетки, муфи и колена.  

Цена – по договаряне.

Телефон: 0878 167 260

Продавам домашна ракия – гроздова и сливова. 
Цена 8 лв. за литър,

Телефон: 0878 167 260

Продавам домашно вино 
 мерло, мускат, шардоне. 

Цена 5лв. за литър.
Телефон: 0878 167 260



3Понеделник, 8 януари 2018 г.КУЛТУРА

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ НА 
ВЕСТНИК „ИЗГРЕВ“ 

съобщаваме Ви, че освен в редакцията 
на вестника, в стая 324 на общинска 

администрация - Шабла, можете да подавате 
вашите обяви и съобщения и в стая 106.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

МАЙЦЕ СИ
Ти ли си, мале, тъй жално пела,
ти ли си мене три годин клела,
та скитник ходя злочестен ази
и срещам това, що душа мрази?

Бащино ли съм пропил имане,
тебе ли покрих с дълбоки рани,
та мойта младост, мале, зелена
съхне и вехне люто язвена?!

Весел ме гледат мили другари,
че с тях наедно и аз се смея,
но те не знаят, че аз веч тлея,
че мойта младост слана попари!

Отде да знаят? Приятел нямам
да му разкрия що в душа тая;
кого аз любя и в какво вярвам -
мечти и мисли - от що страдая.

Освен теб, мале, никого нямам,
ти си за мене любов и вяра;
но тука вече не се надявам
тебе да любя: сърце догаря!

Много аз, мале, много мечтаях
щастие, слава да видим двама,
сила усещах - що не желаях?
Но за вси желби приготви яма!

Една сал клета, една остана:
в прегръдки твои мили да падна,
та туй сърце младо, таз душа страдна
да се оплачат тебе горкана...

Баща и сестра и братя мили
аз да прегърна искам без злоба,
пък тогаз нека измръзнат жили,
пък тогаз нека изгния в гроба!

Христо Ботев

Христо Ботев е роден на 6. 
януари 1848 г. в гр. Калофер. 
Учи в Карлово и Калофер, а 
през 1863 г. заминава за Одеса, 
където постъпва в Одеската 
гимназия, но през 1865 г. е из-
ключен за свободолюбивите си 
идеи. Учителства в с. Задунаев-
ка, Бесарабия, а в началото на 
1867 г. се завръща в Калофер, 
още същата година е принуден 
да емигрира в Румъния. Рабо-
ти в печатницата на Д. Панич-
ков (1868), прави първите си 
литературни опити, превежда, 
участва в театрални предста-
вления, сътрудничи на в. „Гай-
да“ и „Дунавска зора“. По-къс-
но е учител в Александрия и 
Исмаил (1869) , редактор на в. 
„Дума на българските емигран-
ти“ (Браила, 1871). През 1872 г. 
се установява в Букурещ, къде-
то заедно с Любен Каравелов е 
редактор на в. „Свобода“ и „Не-
зависимост“. Издава сатирич-
ния вестник „Будилник“ (1873). 
След смъртта на Левски (1873) 
отношенията му с Каравелов, 
който се отдръпва от револю-
ционните идеи, секват, а Ботев 
оглавява революционната еми-
грация и списва нейния орган 
- в. „Знаме“ (1874-1875). След 
обявяването на Априлското 
въстание издава в. „Нова Бъл-
гария“ (1876) и организира чета 

в помощ на въстаниците, с коя-
то превзема австрийския кораб 
„Радецки“ и слиза на Козлодуй. 
Четата не среща подкрепата на 
българите, води тежки сраже-
ния в Балкана, в едно от кои-
то Ботев е убит - 02. 06. 1876 г. 
Поет, публицист, журналист, 
преводач, литературен кри-
тик, революционер и мислител, 
Христо Ботев се превръща в 
икона за българите, в нацио-
нален символ. Автор само на 
20 стихотворения, поезията му 
дава облика на българската ли-
тература и до днес, а цялото му 
творческо наследство предлага 
една радикална версия на бъл-
гарското национално мислене 
и философия.

Литернет

170 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА 
ХРИСТО БОТЕВ

Изгрев – Честито, Веско! 
Според мен, заслужено и оч-
аквано стана №1. Щастлив ли 
си, че оцениха твоя труд с тази 
награда?

Веселин Василев – Благода-
ря, разбира се, че признанието 
ме радва. Особено радостен ме 
прави факта, че по този начин 
бе отчетена и работата в клу-
ба (СКЛА „Нефтяник-2014“), 
респективно на децата, които 
тренирам.

Изгрев – На такива праз-
ници обикновено се прави 
равносметка. Каква е твоята 
за изминалата година?

В.В – Горд съм с двата си ме-
дала от Балканиадата (на гюл-
ле и диск), четирите златни и 
четирите бронзови медала на 
състезания у нас, включител-
но на Държавния шампионат. 
Когато навремето бях чел ня-
къде в интервюта на известни 
спортисти, които след края на 
състезателната си кариера са 
се захванали с треньорска дей-
ност, че са по-щастливи от по-
стиженията на възпитаниците 
си, отколкото своите собстве-
ни, не вярвах, че са искрени. 
Сега разбрах, че това е така. 
Радва ме, че децата, които тре-

нирам увеличиха бройката си, 
тренират усърдно и резултати-
те на закъсняха – 10 медала от 
Национални турнири и шампи-
онати. Искрено пожелавам и на 
колегите от останалите клубове 
на територията на Общината, 
същите и по-големи успехи със 
шабленските деца.

Изгрев – Ти си бил на много 
такива церемонии. Как видя 
организацията на „Спортист 
на годината 2017“?

В.В – Като за първи път беше 
добре, но според мен може и 
по-добре. Не знам какви са 
били очакванията за зрител-
ския интерес, но залата се оказа 
твърде малка за желаещите да 
присъстват.

Изгрев – Как виждаш раз-
витието на спорта в Община-
та през последните години?

В.В – За голямо мое съжале-
ние мисля, че боксуваме. Има 
клубове, които съществуват 
повече от 10 години, а нямат 
изявени състезатели и успе-
хи. Някои дори не уважиха с 
присъствието си церемонията. 
Всички знаем, че трябва да се 
работи с младите, даже и деца-
та, а средната възраст на нас, 
петимата призьори е около 40 

години.
Въпреки видимите усилия  

лично на кмета на Общината 
Мариян Жечев мисля, че спор-
та в Шабла не върви. Естестве-
но, че не можем да не отчетем и 
демографския фактор.

Изгрев – Добре, какво 
трябва да се направи според 
теб?

В.В – Алфата и омегата на 
всеки спорт е тренировъчния 
процес. Треньорите в Шабла 
трябва да научат децата да тре-
нират!

Изгрев – Какво си пожела-
ваш за 2018 година?

В.В – На хората в Общината 
пожелавам здраве и успехи в 
личен план. За себе си и Клу-
ба – най-вече здраве. Ако сме 

здрави и тренираме нормално 
не само пожелавам, но и гаран-
тирам, че успехи ще има.

Ще използам възможност-
та да благодаря на хората от 
Шабла, които уважиха цере-
монията, лично на председа-
теля на Общинския съвет д-р 
Йорданка Стоева и кмета на 
община Шабла Мариян Жечев, 
без чието съдействие събитие-
то би било невъзможно. Също 
така искам да благодаря на 
световните шампиони Мариян 
Момчев (бокс) и Георги Ива-
нов (лека атлетика), че с при-
съствието си дадоха пример на 
младите спортисти какво може 
да се постигне с много труд и 
пот.

Разговаря: Йордан Енев

Адриян Андреев връчва почетното отличие на Веско Василев

Веселин Василев:

„ТРЯБВА ДА СЕ ТРЕНИРА“
В навечерието на Коледно-Новогодишните празници, в на-

шия град  след голямо прекъсване отново се проведе церемония 
по връчване на наградите „Спортист на годината 2017“ на об-
щина Шабла. На 21 декември, м.г в Художествената галерия на 
НЧ „Зора 1894“ с приза „Спортист №1 на Шабла за 2017 година“ 
се окичи състезателят и треньор на Спортен клуб по лека ат-
летика (СКЛА) „Нефтяник-2014“, Веселин Василев. Той бе любе-
зен да отговори на няколко въпроса на „Изгрев“.

През 2017 година

На 30 август, Луиза Карамилева бе удостоена с почетното от-
личие „Национална диплома“ за отличен успех

Тържествен концерт по повод 35 години Градски духов оркестър 
и 123 години от основаването на читалището, 16 ноември

На 17 юли в Шабла бе открит паметник на Васил Левски

Признание за мл.инспектор Кристияна Енчева от РС ПБЗН - 30 
януари

Ученици садиха дръвчета в Шабла, 7 април

На 1 – ви Ноември Община Шабла подписа договор за побрати-
мяване със Сан Чезарео ( Италия) 
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На 31 януари 2018 г. изтича 
валидността на годишните ви-
нетки за 2017 г. От началото на 
годината до края на ноември 
т. г. са продадени 6 985 024 ви-
нетки. Начислените приходи са 
338  619  953 лв. Спрямо същия 
период на миналата година по-
стъпленията нарастват с над 
20 млн. лв., а броят на прода-
дените стикери се увеличава с 
над половин милион броя. От 
събраните до момента 338 млн. 
лв., близо 244 млн. лв. са от шо-
фьорите на леки автомобили, а 
около 95 млн. лв. от камионите 
над 3,5 тона.

На дирекциите „Социално 
подпомагане“ до края на но-
ември т. г. са предоставени 221 
хил. бр. безплатни годишни ви-
нетки. Те са за 21,5 млн. лв. и са 
за сметка на бюджета на АПИ. 
През миналата година до края 
на ноември са предоставени 
210 903 бр., което е с 11 027 бр. 
по-малко.

През 2018 г. - за трета поред-
на година, цените на всички ви-
нетки за леки автомобили са не-
променени. Годишната е 97 лв., 
месечната 30 лв., а седмичната 
15 лв. От следващата година за 
първи път ще има и тримесечна 
винетка за леките коли. Цената 
й е 54 лв. Тя ще позволи на хо-

рата, които карат автомобили-
те си предимно през лятото или 
по време на по-дълга отпуска 
или пък не живеят постоянно в 
страната да използват по-крат-
косрочен стикер.

За първи път годишната ви-
нетка за всички превозни сред-
ства ще важи за срок от една 
година от датата на купуване-
то й, т. е. ако шофьор си вземе 
стикер например на 3 март 2018 
г., когато тръгва на път за На-
ционалния празник, то той ще 
важи до 2 март 2019 г. Необхо-
димо е да се изиска и касова бе-
лежка с вписан регистрационен 
номер на превозното средство, 
която трябва да се пази.

Винетки се продават в над 
3  000 разпространителски 
пункта. От тях 372 бр. са с де-
нонощен режим на работа. Това 
са големите бензиностанции, 
офисите на „Български пощи“, 
областните пътни управления 
и гранично контролно-пропус-
кателните пунктове. В дистри-
буторската мрежа в момента 
има над 2 млн. винетки, от 
които 900 хил. бр. са годишни 
за леки автомобили. До края на 
януари по пунктовете ще има 5 
млн. бр.

Цените на  винетните так-
си през 2018 г. са: в лева 

  Категория 1 Категория 2 Кате-
гория 

3
  Евро 0, 

І, ІІ
Евро ІІІ, 

ІV, V, 
ЕЕV и 
по-ви-

сока

Евро 0, 
І, ІІ

Евро 
ІІІ, 

ІV, V, 
ЕЕV и 
по-ви-

сока
  Цени на винетна такса в левове
Дневна 23 23 23 23 -
Седмична 87 67 53 40 15
Месечна 174 134 105 80 30
Тримесечна - - - - 54
Годишна 1 743 1 340 1 050 808 97

В категория 3 са леките автомобили и превозните средства 
до 3,5 т, а в категория 1 и 2 са тежкотоварните камиони и ав-
тобусите.            МРРБ

НА 31 ЯНУАРИ 2018 Г. ИЗТИЧА 
ВАЛИДНОСТТА НА ГОДИШНИТЕ 
ВИНЕТКИ ЗА 2017 Г.

ОБЩИНА  ШАБЛА
ОРГАНИЗИРА

   ПЕТИ
ТУРНИР ПО ПРЕФА 

И БРИДЖ

ОТ 15 ДО 21 ЯНУАРИ 2018 година от 
14.00 -17.00 ч.

в спортен комплекс „Шабла”
За информация и записване на 
тел: 0878 233 154 Живко Янев

2018 година пристига с една 
прекрасна новина за малки-
те талантливи спортисти на 
Добричка област. Сдружение 
„Приятели на Добруджа“ уч-
редява стипендии за млади 
спортни таланти от региона, 
които желаят да развиват свои-
те възможности на състезания 
в България и чужбина, инфор-
мира основателят й Руслан 
Йорданов.

Сдружението е в обществе-
на полза - неправителствена, 
нерелигиозна и политически 
независима обществена орга-
низация. Целта е чрез най-но-
вата инициатива „От равна 
Добруджа до върховете на 
Олимп“ да бъдат подпомогнати 
малките спортисти от региона, 
да се насърчава развитието на 
спортните таланти, да се под-
помага обучението им, да бъде 
подпомагано създаването, из-
граждането и модернизирането 
на спортни бази, да се подпома-
га и насърчава дарителството и 
дарителските традиции. За осъ-
ществяване на целите си Сдру-
жението ще отпуска поименни 
стипендии и оказва допълни-
телна - финансова помощ за 

завършване на средно и/или 
висше образование, ще стиму-
лира интереса към спортуване-
то като алтернатива на агресия-
та и зависимостите, ще участва 
в създаването на нови спортни 
клубове и школи в Добричка 
област. „Приятели на Добру-
джа“ ще организира семинари, 
които ще дават възможност на 
учениците от региона да по-
лучат повече информация за 
получаване на спортни стипен-
дии във Висши учебни заведе-
ния в чужбина.

Сдружението ще организи-
ра и подпомага участието на 
талантливи български деца в 
спортни състезания, както и 
ще ги срещаме с изявени бъл-
гарски спортисти, които с ус-
пехите си са пример и гордост 
за талантите на Добруджа. С 

дарени предмети от спорти-
сти, които със златни букви са 
оставили своите имена в исто-
рията на българския спорт, ще 
продължим да организираме 
благотворителни кампании за 
набиране на средства за спорт-
ни таланти.

Всички компании и частни 
лица с възможности, които са 
съпричастни към инициати-
вата в подкрепа на спортните 
таланти „От равна Добруджа 
до върховете на Олимп“ могат 
да направят своето дарение по 
банков път на банкова сметка, 
посочена в края на публикаци-
ята. Всички постъпили сред-
ства и тяхното изразходване 
ще бъдат публично обявени в 
страницата на Сдружението 
във фейсбук.

През тази година органи-

зацията проведе ежеседмични 
спортни дни за младежи с ум-
ствени затруднения от Дневни 
центрове от Североизточна 
България, като по този начин 
даде възможност на участни-
ците да се запознаят с различни 
видове спорт.

Припомняме Ви, че „От 
равна Добруджа до върхове-
те на Олимп“ е заглавието на 
спортната енциклопедия, която 
популяризира спортните по-
стижения на добруджанци на 
Олимпийските игри от 1952 го-
дина до 2008 г. Чрез инициати-
вата за подпомагане на спортни 
таланти целта е те да бъдат под-
помогнати да достигнат до учас-
тие на големия спортен форум.

Банкова сметка за подпома-
гане на инициативата „От 

равна Добруджа до върховете 
на Олимп“.

Титуляр на сметка: Сдруже-
ние „Приятели на Добруджа“

Банка: Societe Generale Екс-
пресбанк

IBAN: 
BG93TTBB94001528099852

BIG код: TTBBBG22
Валута: Български лева

Радио „Добруджа“

СДРУЖЕНИЕ „ПРИЯТЕЛИ НА ДОБРУДЖА“ 
УЧРЕДЯВА СТИПЕНДИИ ЗА СПОРТНИ ТАЛАНТИ

МИНИСТЕрСТво НА оБрАЗовАНИЕТо И НАуКАТА
рЕГИоНАЛНо уПрАвЛЕНИ НА оБрАЗовАНИЕТо - вАрНА

оБЩИНА вАрНА 
ЦПЛр - оБЩИНСКИ ДЕТСКИ КоМПЛЕКС, ГрАД вАрНА

СДруЖЕНИЕ “ЛИТЕрАТурНо оБЩЕСТво” – вАрНА
сТАТУТ

НА ДВАДЕСЕТ И  ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  
“ЛЮБОВТА В НАС“

ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ 
ИЗКУСТВА

ВАРНА, 2018 Г.
рЕГЛАМЕНТ ЗА рАЗДЕЛ ЛИТЕрАТурНо ТворЧЕСТво:
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти  
клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубо-
ве, школи и др. както и българските деца, живеещи в чужбина. 
Конкурсът е индивидуален.
рЕГЛАМЕНТ ЗА рАЗДЕЛ вИЗуАЛНИ КоМПЮТЪрНИ ИЗКуСТвА
ПоДрАЗДЕЛ КоМПЮТЪрНА рИСуНКА:
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до VІІ-ми  
клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубо-
ве, школи и др., както и българските деца, живеещи в чужбина. 
Конкурсът е индивидуален.
ПоДрАЗДЕЛ КоМПЮТЪрНА ПрЕЗЕНТАЦИЯ:
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от VІIІ-ми до 
ХІІ-ти  клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, 
клубове, школи и др., както и българските деца, живеещи в 
чужбина. Конкурсът е индивидуален.
ИЗИСКвАНИЯ КЪМ ПрЕЗЕНТАЦИИТЕ:
1. Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрира в електронна 
форма, която можете да бъде намерена на сайта на ЦПЛР - Об-
щински детски комплекс, гр. Варна http://www.odk-varna.com.  
След регистрацията ще получите автоматична обратна инфор-
мация (потърсете и в папка Спам).
2. Презентациите се изработват в програма по избор.
3. Минимален брой слайдове – 10
4. Да се избягва употребата на фотоси от интернет. Поощрява 
се използване на авторски снимки и рисунки.
5. Тексът в презентацията да е авторски.
6. Да бъдат изпратени на e-mail odk.picture@gmail.com като 
прикачен файл, като в името на файла трябва да фигурират име 
и фамилия на участника, клас и населено място.
Презентации, които не отговарят на условията по статута не се 
допускат до журиране.
оБЩИ уСЛовИЯ:
Творбите за участие в конкурса се приемат до 22 януари 2018 г.  
на следните електронни адреси:

ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ:  odk.literature@gmail.com
ЗА КОМПЮТЪРНИ РИСУНКИ  И ПРЕЗЕНТАЦИИ: odk.picture@

gmail.com
Телефони за връзка:
За раздел „Литературно творчество“ – 0878126046, Магдалена 
Маркова
За раздел „ Визуални компютърни изкуства“ – 0878126041, Ни-
кола Райков 
Всеки автор може да участва и в  двата раздела.
Протоколите от заседанията на оценителните комисии ще бъ-
дат публикувани  в сайта  на Общински детски комплекс www.
odk-varna.com до 09.02.2018 г.
Връчването на наградите ще се състои на 17 февруари 2018 г. 
в град Варна. 

„На 16 и 17 декември 2017 
година в Шабла се проведе ре-
гионален турнир по тенис на 
маса. Той се организира от те-
нис-клуб „Шабла“ град Шабла 
за 8-ма поредна година.

През първия ден в него взе-
ха участие отбори от Балчик, 
Каварна и Шабла (по два отбо-
ра от всеки град-мъже). Главен 
съдия на турнира беше арх. Ге-
орги Михайлов от град Балчик, 
а системата на провеждане бе 
„всеки срещу всеки“.

Състезаваха се ветерани, 
като най-възрастен беше 76-го-
дишния Борис Червенков от 
град Балчик.

Класирането е следното:
-1 място – отбор №1 от град 

Балчик;
-2 място – отбор №1 от град 

Каварна;
-3 място – отбор №2 на град 

Балчик.
В отбор №2 от Шабла участ-

ваха четвъртокласниците от 
СУ „Асен Златаров“ -Димитрин 
Овчаров и Павел Зарев. Малки-
ят Овчаров спечели 1 победа 
срещу противник от отбор №2 
на град Балчик.

През втория ден се проведе 
детски турнир с две възрастови 
групи по системата „всеки сре-
щу всеки“. Общо участниците 
бяха 10, отново от шабленското 
училище.

Изиграха се 9 оспорвани 
срещи. Тук класирането е:

-1 място – Димитър Павлов;
-2 място – Елена Дафова;
-3 място – Павел Зарев и 

Димитрин Овчаров.“ – разказа 
за вестник „Изгрев“ председа-
телят на УС и треньор Георги 
Тритаков.

Изгрев

КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА

ТЕНИс клуб „ШАблА“ грАд ШАблА
свиква общо редовно събрание на Клуба, което ще се проведе 
на 9 февруари 2018 година (петък) в Спортен комплекс-Ша-

бла при следния
дНЕВЕН рЕд:
1.Отчет за дейността на Клуба за 2017 година.
2.Отчет за изпълнението на бюджета.
3.Приемане на бюджета за 2018 година.
4.Приемане на годишна програма за участието на състезатели-
те от Клуба в турнири.
5.Други.

георги Тритаков
Председател на Управителния съвет


