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„…Оставих зад себе си бурната нощ
и поех по пътя пред мен…
…С настъпването на деня ме обзе непоколебимостта,
че ще търся Теб…“

Uriah Heep – из песента „July Morning“

ВМЕСТО МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
17 юли (вторник), 13:00 часа - Шабла

„ГЕРГАНА –ДЕНИЦА“ ЕООД ГР.КАВАРНА 

търси да назначи две жени
за производство на закуски. Осигурен превоз.
Работно време: от 8.00 до 17.30 часа.
Телефон: 0570 8 50 70

46-годишната балчиклийка 
Ивилина Димова, която през 
последните години набира 
средства за лечение и успя да 
стане от инвалидната количка 
преди няколко месеца, се нуж-
дае от нашата подкрепа.

  Преди 18 години, когато е 
на 28, Ивилина чува страшната 
диагноза Множествена склеро-
за. За това време тя е убедена, 
че причината за парализата и 
от кръста надолу е друга. В лу-
тането между лекари и болни-
ци преживява „лечението“ на 
четири грешни диагнози.

Последната, потвърдена от 
специалисти в Турция и Русия, 
е трансверзален миелит – авто-
имунно и нелечимо заболяване 
с мъчителен край. Но медиците 
са оптимисти – чрез съчетание 
на рехабилитация и експери-
ментални лечения (медикамен-
та Мабтера и трансплантация 
на стволови клетки) Ивилина 
може отново да води самостоя-

телен живот. Преди няколко 
месеца тя се изправя на крака 
и започва да върви само с реха-
билитация, но грипният вирус 
тази зима я връща в изходна 
позиция. Решението е експери-
ментално лечение в Турция, за 
което стартово са нужни над 30 
хиляди долара. Срокът е 12 юли 
2018 г.

 „Това лечение е последното, 
което мога да направя за себе 
си“, апелира Ивилина, която 
получава от държавата един-
ствено 210 лева пенсия и 140 
лева за придружителя си.

Може да помогнете чрез:
Уникредит Булбанк : 

BG58UNCR70001522488716  
BIC: UNCRBGSF  КЛОН 312 

гр. Балчик
Титуляр : ИВИЛИНА 
ПЕНЧЕВА ДИМОВА 

DMS IVI на номер 17 777
PayPal : ivilina.dimova@abv.bg

facebook: Ivi Mileva
Тел. 089 955 0823

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

ЗА ВАС ДЕЦА
„ПЛУВНО ЛЯТО – 2018“

ОБЩИНА ШАБЛА 
И 

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ШАБЛА 
ВИ КАНЯТ НА ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ „ПЛУВНО ЛЯТО“ 

ЗА ДЕЦА ОТ 9 ДО 14 - ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Място на провеждане: Общински басейн при фар Шабла. 

Заниманията се извършват в две смени по 10 деца.
Местата за I-ва смяна, която ще се проведе от 09.07 до 

20.07.2018 година, са заети.
II смяна от 23.07. до 03.08.2018 г.  

(без събота и неделя)
Заявление - декларация родителите могат да попълнят в 

Общински детски комплекс гр. Шабла или в Общинска адми-
нистрация гр. Шабла, отдел „Образование, култура, младежки 

дейности и спорт“, ст. 205.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ – 29 ЮЛИ 2018 ГОДИНА.

ДНИ НА МОРЕТО
ШАБЛА, ЮЛИ-АВГУСТ 2018 ГОДИНА

Дата Изява Място Вход 
3 юли; 19 ч, Театрално представление 

„Зех тъ, Радке, зех тъ!“
 ДТ „Рачо Стоянов“ Габрово

Читалище гр. 
Шабла

Билети 6 и 
7 лв.

7 юли Турнир по подводен риболов с. Тюленово Свободен

16-19  
август

Арт фестивал с. Тюленово Свободен

4 август, 
20.00 часа

Мис Шабла Градски парк
гр. Шабла

Свободен

27 август Закриване
Посрещане изгрева на луната

с. Тюленово Свободен

3 септември Трансграничен маратон  ,,Виа 
понтика“

Шабла, 
Румъния

Свободен

Очаквайте още:
Плувно лято на фара – м. юли (две смени по две седмици) - безплатно
Изложба на местни творци – началото на м. август в ЗОЦ
Детски празник в парка – м. август
„Бързи, смели, сръчни“ на плажа – м. август
Гостувания на творци в различни изкуства
И много други изяви в гр.Шабла, читалищата на общината, ЗОЦ, 
ОДК„Изгрев“ - Какво е за теб 

празникът Джулай Морнинг?
Стоян Стоянов – Не само за 

мен, за цялото ми поколение, 
Джулаят е символ на свобода-
та на духа и премахването на 
ограниченията. Ние го посре-
щаме както се посреща Нова 
година, но през лятото. С на-
дежди за едно ново начало!

Освен това се срещаш със 
стари приятели, завързваш и 
нови познанства…

„Изгрев“ - По-специален 
празник ли е Джулаят за вас 
рокерите?

С. С. – Това, което обеди-
нява рокерското и хипи дви-
жението през 60-те е стреме-
жът към свобода. А песента 
„Джулай Морнинг“ на „Юрая 
Хийп“ се приема като химн на 
това движение. Но това е ис-

тория, която не е официална 
и документирана. Ако трябва 
да отговоря кратко на този въ-
прос, трябва до голяма степен 
да повторя отговора си на пре-
дишния.

„Изгрев“ - Хареса ли ти 
третият Джулай на шаблен-
ския бряг?

С. С. – Разбира се, въпреки 

дъжда на плажа се събрахме 
приятели от Каварна, Балчик, 
Добрич, София, Разлог. Хубава 
музика, приятели, биричка… 
Лошото време не помрачи на-
строението ни, но възпря мно-
го хора да дойдат.

„Изгрев“ - А музикалните 
изпълнения?

С. С. – Бяха на ниво, както 
и в предишните две издания. 
Тази година тук пя и Милена 
– увеличават се изпълнители-
те, които избират шабленския 
Джулай. Не можеше да не ми 
направи впечатление и това, 
че млади момчета като музи-
кантите от „Сакар“ изпълня-
ват кавърверсии на знаковите 
рок-парчета от нашата младост 
и то много добре!

„Изгрев“ - На първи юли 
почувства ли се истинско дете 

на Изгрева?
С. С. – На шабленския бряг 

най-напред в България изгря-
ва слънцето, също и юлското. 
Затова и нашият мотоклуб 
носи името „Деца на Изгре-
ва“, затова и вашият вестник 
е „Изгрев“. Всички шабленци 
сме деца на Изгрева. На пър-
ви юли усещането е по-силно, 
взаимодействието между двете 
стихии - на водата и слънцето 
е осезаема.

„Изгрев“ - Какво ще поже-
лаеш на шабленци по повод 
празника?

С. С. – Здраве, щастие и 
повече време сред природата. 
Нека изчистим всичко лошо от 
себе си, да го оставим зад гърба 
си. Нека Джулаят за нас бъде 
едно ново начало!

Разговаря Йордан Енев

 СТОЯН СТОЯНОВ, ЧЛЕН НА МОТОКЛУБ „ДЕЦА НА ИЗГРЕВА“:

За да почустват по-младите ни съграждани духа на Джулай морнинг ще дадем думата на Стоян Стоянов – един от генера-
цията на 50 плюс годишните – хората, които посрещаха първия юлски слънчев лъч и в миналите времена, отбелязват Джулай 
Морнинг и сега.

За трета поредна година 
хиляди любители на качестве-
ната рокмузика и обладатели 
на свободния дух превзеха ша-
бленския плаж. На сцената сре-
щу бар „Боси“ струни опънаха 
шабленците от „Фара Бенд“, а 
също и Сакар, Funk temptation, 
Dusty road driver. Проехтя гласа 

и на кралицата на българската 
рокмузика Милена Славова.

 За финал на вечерта/су-
тринта на сцената „забиха“ D2. 
Под звуците на легендарната 
July Morning, изпята от тях, из-
гря и първото юлско слънце. 
Според синоптиците това ста-
на в 5.28 часа, но светлината на 

най-близката до нас звезда си 
проправи път през надвисна-
лите облаци около половин час 
по-късно.

Облачното и дъждовно през 
последния ден на юни време не 
попречи на най-верните почи-
татели на Джулая да пеят до 
сутринта любимите си песни, 

на организирания от община 
Шабла празник.

На раздяла, на пясъка между 
хората се чуваха пожелания – 
догодина да се срещнат пак тук. 
С все толкова добър музикален 
акомпанимент и при не толкова 
лошо време, разбира се.

Изгрев

ЗА ТРЕТИ ПЪТ - ДЖУЛАЙ МОРНИНГ В ШАБЛА
Към шест часа Слънцето успя да пробие облаците на Джулая

Хевиметалистите от „Сакар“

Митко Кърнев и Деян Петков от D2

Вечната Милена

Първото юлско слънце на шабленския плаж
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ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 85 лв. за кубик

ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 90 лв. за кубик   цепеници – 95 лв. за кубик

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

Телефон за контакт: 0888/ 943 526

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

КУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево. 

Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ТЪРСЯ
 ЖЕНА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТЕН МЪЖ.

Телефон: 0877 27 53 66

ТОПЛОХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ПОДМАЗВАНЕ 
НА КОМИНИ И ПОСТАВЯНЕ 

НА ТОПЛОБИТУМНИ КЕРЕМИДИ.
Телефон:0884 52 50 80

ПРОДАВАМ 4 ТОННО РЕМАРКЕ, ДВИГАТЕЛ „БУЛГАР“ И 
РЕЗЕРВОАР ЗА ТРАКТОР „БЕЛАРУС“.

Телефон: 05743 44 69, 0884 315 393

ОБЯВА
ТЪРСЯ ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ,

целогодишно, на 8 часов работен ден.

Телефон: 0878 19 36 26

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

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 5 юли 2018 година

се навършват  12 години,
 откакто ни напусна

КОЛЮ ПЕТРОВ ГЕРДЖИКОВ
починал на 73 години

За един живот живян достойно,
за един човек прекрасен и обичан,
за едно сърце голямо, всеотдайно

никога забрава няма!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 06.07.2018 година да си спомним за 

КОЛЬО ДИМИТРОВ 
ХАРЧЕВ,

 починал на 60 години 
навършват се 13 години от кончината му.

С много обич и тъга, дълбок поклон 
пред светлата ти памет!

От семейството

ПРОДАВАМ 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 80 лв. трупчета, 85 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 90 лв.трупчета и 95 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките 
на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПРОДАВАМ 

чесън – 3.00 лв/кг.
Телефон за връзка: 0886 080 484,

Анка Хаджиева, с. Пролез

ОТДАВАМ 
ПОД НАЕМ ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

в центъра на Шабла.

Тел. за връзка: 0888/70-86-02

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр.Шабла 
на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на 

заинтересованите лица, че е изработен  ПУП-ПР /
Подробен устройствен план-план за регулация / 

за УПИ І и УПИ ІІ, кв.12 по регулационния план на 
село Ваклино, община Шабла  /ПИ 10032.501.126 и 

10032.501.128 /по кадастралната карта.
 В четиринадесетдневен  срок от съобщението за-
интересованите лица могат да направят писменни 
възражения,  предложения и искания по проекта за 
подробен устройствен план до общинска админи-
страция гр.Шабла (Техническа служба) стая 105.

По повод активното раз-
пространение на болестта 
африканска чума по свинете 
(АЧС) в Румъния, Българска-
та агенция по безопасност на 
храните е предприела редица 
превантивни мерки за нераз-
пространение на заразата в т. 
ч. и забрана за въвеждането 
на територията на Република 
България на свински месо и на 
суровини и храни, съдържа-
щи в състава си свинско месо, 
предназначени за лична консу-
мация от държавите членки на 
ЕС и от трети страни. 

Със заповед на изпълни-
телния директор на агенцията 
д-р Дамян Илиев се изпълня-
ва засилен контрол на грани-
цата върху личния багаж на 
пътниците, идващи  от страни, 
в които е установена АЧС,  за 
наличие  на суровини и храни, 
съдържащи свинско месо. При 
установяване на такива, те се 
изземват и унищожават с цел 
да не се допусне разпростра-
нение на болестта сред българ-
ските свинеферми. Предстои 
извършване на дезинфекции на 
граничните пунктове. 

Засилен е и контролът на 
МПС за превоз на животни без 
документи.

Успоредно с това се пред-
приемат и съвместни действия 
с Изпълнителната агенция по 
горите за контрол на дивите 

прасета, които са ключов фак-
тор за разпространение на бо-
лестта. 

Африканската чума и про-
дуктите от свинско месо не са 
опасни за човешкото здраве, но 
мерките се предприемат с пре-
вантивна цел.

Целта им е страната ни да 
опази границите си от евенту-
ално разпространение на бо-
лестта, която вече е обхванала 
редица държави в Европа като 
Естония, Латвия, Литва, Пол-
ша, Молдова, Украйна, Беларус, 
Русия, Чехия, Румъния и др. На 
120 км от границата – в окръг 
Тулча, Румъния, има вече 15 ре-
гистрирани огнища на АЧС.

В тази връзка, на 27 юни 
заседава и Общинската епизо-
отична комисия в Шабла. На 

заседанието бяха разгледани 
основните начини за разпрос-
транението на заболяването, 
клиничните му признаци, как-
то и превантивните мерки за 
недопускане на разпростране-
нието му. Типични признаци 
на АЧС са посиняване на ушите 
на животното, диария с кръво-
изливи и заемане на типична 
стойка от прасетата - т. нар. 
„кучешка“, седнали на задните 
си крака. Разпространението 
на африканската чума, за която 
няма ваксина и лечение, става 
чрез битови отпадъци, изхран-
ване на животните с кухненски 
отпадъци, чрез дивите живот-
ни, които имат както движение 
през границата и влизат от Ру-
мъния, така и вътрешно движе-
ние и чрез биологични вектори 

– кърлежи, които преди това са 
имали контакт с инфектира-
ни гостоприемници. То е сил-
но зарaзно, като вирусът има 
устойчивост до 6 месеца. 

Намаляването на попула-
цията на дивите прасета е една 
от мерките за ограничаване 
разпространението на заболя-
ването. Преди всеки ловен се-
зон, се правят срещи с предсе-
датели на ловни дружинки, на 
които ловците биват запознати 
с признаците на чума - класи-
ческа и африканска, по дивите 
свине, както и се разяснява как-
ви точно проби трябва ловците 
да предоставят за изследване 
в лаборатория в София. През 
2017 г. ОДБХ е изпратила общо 
312 проби от диви прасета, от-
стреляни в област Добрич и 
няма положителни резултати. 

На територията на община 
Шабла няма регистрирани сви-
неферми. Прасета се отглеждат 
в някои задни дворове, за лич-
ни нужди.

В изпълнение на превантив-
ните мерки, приети на заседа-
нието на Областната епизоо-
тична комисия, община Шабла 
е определила терен за загроб-
ване на умрели животни и ще 
извърши дезакаризация и де-
зинсекция на зелените площи 
срещу кърлежи и комари.

Галя Камберова, 
гл. експ. Екология в ОА Шабла

ЗАБРАНИХА ВНОСА НА СВИНСКО МЕСО В БЪЛГАРИЯ
Своевременно заседава Общинската епизоотична комисия в Шабла

Епизоотичната комисия заседава

УВЕДОМЛЕНИЕ
за провеждане на растителнозащитни, 

дезинфекционни и дезинсекционни дейности
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опаз-
ването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекцион-
ни и дезинсекционни дейности, община Шабла уведомява:
1. На 3, 4 и 5 юли 2018 година, от 05.00 до 10.00 ч., ще се про-
веде третиране на кестенови насаждения (посочва се видът на 
земеделската култура) с продукт за растителна защита/препа-
рат - с Димилин 48 СК – 0.04 % и Акарзин – 0.02 %.
Третирането ще се извършва срещу вредител листоминиращ 
кестенов молец.
2. Подлежащите на третиране площи са кестеновите насажде-
ния в гр. Шабла – централна градска част, Зелен образователен 
център, градски парк, гробищен парк и автосервиз на ул. „Рав-
но поле” № 3 и в с. Крапец – централна улица.
3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на раз-
решените за предлагане на пазара продукти за растителна за-
щита, регистрирани торове и подобрители на почвата с Писмо 
№ 504-ПРЗТ/25.01.2013 г. от Министерство на земеделието и 
храните, като е извършена селективност според вредителя на 
земеделската култура, съобразен с климатичните особености 
за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване 
на околната среда.
4. ПРЗ/ВМП е закупен от «Пест контрол продукти» ООД и «Аг-
ропал» ООД.
5. За организиране и провеждане на третирането отговаря ли-
цето Галя Панайотова Камберова – гл. експерт „Екология”, тел.: 
05743/ 5037
6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или 
сключен договор «Биоконтрол корпорация» ЕООД.
7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши 
на работни площадки, намиращи се в гр. Шабла и с. Крапец.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за провеждане на растителнозащитни, 

дезинфекционни и дезинсекционни дейности
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опаз-
ването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекцион-
ни и дезинсекционни дейности, община Шабла уведомява:
1. На 3, 4 и 5 юли 2018 г. от 20.30 часа до 04.00 ч. на следва-
щия ден ще се извършат имагоцидни обработки на общински 
зелени площи против комари със студен и топъл аерозол в гр. 
Шабла, с. Езерец, с. Крапец, с. Ваклино и с. Дуранкулак. Ще 
се прилагат препаратите Фовал ЕК в разходна норма 1 л. /20 
м2 – 1% разтвор (студен аерозол), Ефциметрин 10 ЕК в разход-
на норма 20 л. /дка – 0.2 % разтвор (студен аерозол) и Цитрол 
10/4 УЛВ в разходна норма  5 л. /хa (топъл аерозол). 
2. Подлежащите на третиране площи са разпределени както 
следва: гр. Шабла – 2000 дка, СО „Къмпинг Добруджа” – 250 
дка, СО „Кария” – 50 дка, с. Езерец – 550 дка, с. Крапец – 750 
дка, с. Ваклино – 500 дка, с. Дуранкулак – 800 дка, къмпинг 
„Космос”, с. Дуранкулак – 100 дка.
3. Продуктите са включени в Списъка на разрешените за упо-
треба и предлагане на пазара биоциди за 2018г. – Разреши-
телни: Фовал ЕК – 1178-2/01.08.2017; Ефциметрин 10ЕК- 0739-
2/26.09.2009 и Цитрол 10/4 УЛВ-0292-2/29.09.2016, издадени 
от Министерството на здравеопазването.
4. ПРЗ/ВМП са закупени от  “999 ИВ. АСЕНОВ” ЕООД и ‚‘Пест 
Контрол Продукти‘‘ ООД.
5. За организиране и провеждане на третирането отговаря ли-
цето Галя Панайотова Камберова – гл. експерт „Екология”, тел.: 
05743/ 5037.
6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или 
сключен договор «Биоконтрол Корпорация» ЕООД.
7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши 
на работни площадки, намиращи се в посочените по т. 2 насе-
лени места.
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На 9 юли, 1850 година е роден великият Иван Вазов. Всичко, 
което може да се каже и напише за Патриарха на българската 
литература вече е казано и написано. В деня на годишнината от 
рождението му, свеждаме глави пред светлата памет на Вазов, с 
едно от незабравимите му за всеки истински българин стихотво-
рения:

МОИТЕ ПЕСНИ
И аз на своя ред ще си замина,
трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина,
но мойте песни все ще се четат.

И много имена и лесна слава
годините без жал ще изметат,
ил ще покрие плесен на забрава,
но мойте песни все ще се четат.

В тях зов се чуй за правда, за свобода,
любов и благи чувства ги красят
и светлий лик на нашата природа,
та мойте песни все ще се четат.

В тях вее на Балкана лъхът здрави
и тайните хармоний му звучат,
и гръмът на народните ни слави,
та мойте песни все ще се четат.

Във тях душата ми изля се цяла
с най-скъпите си бисери, цветя,
в тях всичко светло, ценно си е дала,
във тях живей, звънти и тръпне тя.

 Не ме смущава див вой от омрази,
не стряска ме на завистта гневът –
спокойно гледам в бъдещето ази:
там мойте песни все ще се четат.

Те жив са отклик на духа народни,
а той не мре, и дор сърца туптят
от скръб и радост в наший край свободни,
и мойте песни все ще се четат.

Януари 1913

По покана на община Шабла, 
миналата седмица ни гостува 
детски танцов ансъмбъл „Ко-
лорит“, село Каменка (Украй-
на). Това е един вид разменена 
визита, след като делегация на 
Общината посети побратиме-
ната община в Украйна на 1 
юни, т.г. и се включи в чества-
нията за Деня на Селото. Част 
от делегацията са и кметовете 
на Каменка и Бановка Иван 
Лефтеров и Виктор Генчев. Ден 
след пристигането си в Шабла 
те бяха на визита при кмета на 
община Шабла Мариян Жечев.

Броени часове след наста-
няването  им се срещнахме с 
Александър Ромалийски – ху-

дожествен ръководител на ан-
самбъл „Колорит“, с.Каменка.

Той сподели, че поводът за 
визитата им е „покана от община 
Шабла, екскурзия за нашите тан-
цьори и не на последно място, за 
да участваме в 50-то юбилейно 
издание на фолклорния фести-
вал „Песни и танци от слънчева 
Добруджа“ в село Дебрене.“

Ромалийски каза, че не е 
броил посещенията им в Ша-
бла, но може гордо да каже, че 
приятелството им със Шабла 
съществува от 10 години и 
главният „виновник“ за запоз-
нанството е хореографът от До-
брич, Стоян Господинов.

Изгрев

ДЕТСКИ ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ ОТ 
КАМЕНКА ГОСТУВА В ОБЩИНАТА

Отличените в конкурса „Моето родословно дърво“, организи-
ран от община Шабла и Центъра за обществена подкрепа

На 28 юни 2018 година, на 
официална церемония в худо-
жествената сбирка на НЧ „Зора 
1894“, петокласникът от СУ 
„Асен Златаров“ Шабла, Емил 
Стоев бе награден за участието 
си в XII-я Национален учени-
чески  конкурс „Не се гаси туй, 
що не гасне“. Наградата, грамо-
та за второ място и таблет връ-
чи Боян Саркизов – областен 
координатор на Националното 
сдружение „Русофили“ в Доб-
рич. Отличена бе и Мария Не-
дялова - преподавател на Емил 
по Български език и литерату-
ра, помогнала му при написва-
нето на разработката. 

Присъстващите на награж-
даването се обединиха около 
тезата, че втората награда е ва-
жна както за училището, така и 
за града ни.

„Има смисъл да се трудиш, 
да бъдеш упорит“- призова Не-

дялова съучениците на Емил.
На церемонията присъст-

ваха кметът на Общината Ма-
риян Жечев, председателят 
на Общинския съвет в Шабла 
д-р Йорданка Стоева, Таня 
Янакиева – началник отдел 

„Образование, култура, мла-
дежки дейности и спорт“ в 
общинската администрация, 
заместник-директорът на учи-
лището Димитър Михайлов, 
първата учителка на Емил Кра-
симира Никифорова, сегашни-
ят му класен ръководител Душ-
ко Дуков, неговите съученици 
и родителите му.

ХII Национален ученически 
конкурс „Не се гаси туй, що не 
гасне“ е посветен на 140-годиш-
нината от края на Руско-тур-
ската освободителна война. 
Ежегодно конкурсът се орга-
низира от Национално движе-
ние „Русофили“, с подкрепата 
на Международен обществен 
фонд „Российский фонд мира“, 
Министерството на образова-
нието и науката, Съюза на бъл-
гарските журналисти и Синди-
ката на българските учители. 

Целта на конкурса е чрез 

проучване на важни моменти 
от историята и съвремието на 
българския и руския народи, 
младите хора да се запозна-
ят с миналото, настоящето и 
бъдещето на българо-руските 
отношения. Разработката на 
очерци, репортажи, пътеписи, 
интервюта, реферати, есета, му-
лтимедийни проекти, стихове, 
разкази, рисунки, по предлага-
ната тематика, да подпомогне 
по-задълбоченото изучаване на 
темата „Русия” в учебния мате-
риал и извънкласната дейност 
по история, литература, геогра-
фия, руски език, информатика, 
изобразително изкуство и др., 
за разширяване познанията на 
учащите се.

Изгрев

Бел.ред.: Разработката на 
Емил четете в следващия ни 
брой.

ВТОРА НАГРАДА ЗА ЕМИЛ СТОЕВ ОТ 
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

Емил Стоев и Боян Саркизов

„Образователна интеграция на учени-
ците от етническите малцинства и/или 
търсещи или получили международна за-
крила“ на Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж“ 
2014 – 2020 г.  100 % безвъзмездна финан-
сова помощ в размер на 268 590,00 лева.

Срок за изпълнение: 24 месеца, нача-
ло: 05.07.2017 г.  - край:   05.07.2019 г.

Бенефициент: община Шабла
партньори:
Средно училище „Асен Златаров“- гр. 

Шабла
Основно училище „Св.Кл.Охридски“ – 

с. Дуранкулак
Народно читалище „Зора 1894“ – гр. 

Шабла
Сдружение „Център за междуетнически 

диалог и толерантност „Амалипе“
Дейностите, които се изпълняват по 

проекта са:
Дейност 1 : „Организация и управление“
Дейност 2 :  „Информираност и публич-

ност“
Дейност 3 :  „Дейност Активни родители 

за успешни деца.“
Дейност 4: „Кампании с родители и 

местна общественост за подкрепа на обра-
зованието в етнически смесена среда.“

Дейност 5: „Организиране и провежда-
не на допълнително обучение по български 
език за учениците, за които българският 
език не е майчин, и такива, застрашени от 
отпадане, за преодоляване на пропуските, 
повишаване на знанията и подготовка за 
продължаване на образованието.“

Дейност 6: „Сформиране на четири из-
вънкласни школи, насочени към развива-
не на допълнителни умения на ученици-
те от етническите малцинства и техните 
връстници за съхраняване и развитие на 
културната им идентичност в интегра-
ционна мултикултурна среда.“

Дейност 7:  „Организиране и провежда-
не на допълнителни занимания – изнесени 

извън общината учебни лагери по интере-
си за деца застрашени от отпадане, с цел 
социализация и интеграция.“

За Дейност 6: „Сформиране на четири 
извънкласни школи, насочени към разви-
ване на допълнителни умения на учени-
ците от етническите малцинства и техните 
връстници за съхраняване и развитие на 
културната им идентичност в интегра-
ционна мултикултурна среда.“

Дейността се изпълнява като са сфор-
мирани на 4 извънкласни школи, ръко-
водени от съответните специалисти във 
всяка област: 

1.Народни и етно танци - обособени са 
2 групи  към НЧ ”Зора 1894”, гр. Шабла – 37 
ученика и към ОУ „Св. Климент Охрид-
ски”, с. Дуранкулак – 28 ученика. 

Ръководители: Стоян Господинов – хо-
реограф и Гергана Дафова – преподавател 
по танцово изкуство.

2.Театрална школа към ОУ „Св. Кл. 
Охридски“ – 15 ученика. В рамките на 
школата се организира посещение на теа-
трална  постановка в гр. Варна

Ръководител: Иванка Захова – препо-
давател по театрално изкуство

3.Музикална школа за 10 деца към СУ 
„Проф. д-р. Асен Златаров” – гр. Шабла. 

Ръководител: Силвия Вангелова – пре-
подавател по музика

4. Школа по духови инструменти за 15 
ученика към НЧ ”Зора 1894”. Закупени са 
нови инструменти. Заниманията се водят 
от следните ръководители:

Стоян Монов – преподавател по дърве-
ни духови инструменти;

Стоян Жеков – преподавател по медни 
духови инструменти; 

Панко Добрев – преподавател по удар-
ни инструменти.

На 18.06.2018 г. учениците от трите гру-
пи към школата за духови инструменти 
свириха пред своите родителите. След им-
провизирания концерт разговарях с техни-

те преподаватели за това с какви чувства 
са приели тази отговорна и нелека задача, 
какви са очакванията им, какво им пред-
стои в бъдеще.

Стоян Монов (диригент на градския 
духов оркестър – Добрич) – От 1990 годи-
на школата за детски духови инструменти 
в Добрич е закрита. С удоволствие приех 
поканата на общинското ръководство, в гр. 
Шабла да се създаде детски духов оркестър. 
Родителите оценяват шанса, който им се 
предлага – децата им да свирят на духови 
инструменти. Децата имат голямо желание 
и видимо напредват. Работя с 5 деца, кои-
то имат интерес и желаят да се занимават 
с музика. Дано и занапред ентусиазмът им 
се запази.

Стоян Жеков (солист-тромпетист в 
Градския духов оркестър - Добрич) – Работя 
с 5 деца. Щастлив съм да работя с тези деца. 
За мен на първо място са приятели. Идват 
с голямо желание – един час преди репети-
циите са в залата и ни чакат, но не всички 
напредват еднакво. Искам да благодаря на 
общинското ръководство за съдействието, 
което получаваме. Децата имат вече нови 
инструменти и наесен с нови сили се надя-
вам, че резултатите няма да закъснеят. То-
гава ще започнем и груповите репетиции, 
което е още по-интересно и мотивиращо.

Панко Добрев (диригент на Градсия ду-
хов оркестър в Шабла) – Всички мои уче-
ници свирят с нови инструменти, закупени 
по проекта. Работя с 5 деца от СУ „Асен 
Златаров“ гр. Шабла.  От тях искам да сви-
рят правилно, т.е нотно грамотно, да имат 
правилна постановка с използвания ин-
струмент, да свирят ансамблово, т.е всички 
заедно. За следващата година ще работим 
по разучаването на произведения от раз-
лични музикални жанрове. Ще започнем и 
групови репетиции с другите две групи. По 
добрите ученици ще включа и в изпълне-
нията на Градския духов оркестър.

Изгрев

УЧЕНИЦИ СВИРИХА ПРЕД СВОИТЕ РОДИТЕЛИ
По проект „Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна 

среда“ се финансира по процедура № BG05M2OP001-3.002-0226-C01

Стоян Жеков и Стоян Монов със своите ученици Репетицията на група напреднали с ръководител Панко Добрев

УЧЕНИЦИ СВИРИХА ПРЕД СВОИТЕ РОДИТЕЛИ
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СПРАВОЧНИК НА ЧИТАТЕЛЯ:
ЕТ „МИЛЬО Д. ДИМИТРОВ”

ОТ 1 юЛИ ДО 30 АВГУСТ 2018 ГОДИНА

Маршрутно разписание
Шабла – к-г „Добруджа“ – Шабла

Тръгване:
 9.00; 10.00; 12.00; 13.00; 15.00; 18.00
Обратно:
 9.30; 10.30; 12.30; 13.30; 15.30; 18.30
Маршрут: автогара „Шабла” – спирка „Община” – спирка 
„Мелница” – спирка „Герана” – къмпинг „Добруджа и обратно

ПРОГРАМА “ЛЯТО”, 2018г
( м.юли, август,септември )

Направление/
дейност

Органи-
затори 

(водачи, 
ръководи-

тели)

Мяс-
то на 

провеж-
дане или 
маршрут

Дата/ 
Час

Допълнителна ин-
формация

Баскетболен 
мач- мемориал 

,,В памет на 
Дочето“

Живко 
Янев и 

приятели

Спортна 
зала

28 юли
19,00ч

Турнир по 
тенис на корт 

Лятна те-
нис лига

1 6 - 2 2 
юли 

Допълнително уточ-
няване на програмата.

Турнир па 
подводен 
риболов

Портус 
Кария

7 юли

Плувно лято Община 
Шабла 

юли

Спортно със-
тезание Бързи, 
смели, сръчни

ОДК
 Община

Шабла

Градски 
плаж

август Участие на състезате-
ли от Шабла, Дуран-
кулак, Крапец

Турнир по 
плажен 

Волейбол

Община
Шабла

Крапец - 
плаж

 август Допълнително уточня-
ване на програмата. Ин-
формация-в-к „Изгрев” 
и сайта на общината

Турнир по 
тенис на корт 
Трансграни-
чен маратон 

,,Виа понтика“

Лятна те-
нис лига 

Спортна 
зала 

август
3 сеп-
тември

Допълнително уточ-
няване на програмата

Изготвил:  Живко Янев- старши експерт,, Младежки дейности 
и спорт”

От 11 юни т. г. стартира оч-
акваният от шабленци ремонт 
на сградата на Спортен к-с Ша-
бла по проект: “ БЕЗГРАНИЧ-
НО ЗДРАВЕ ЧРЕЗ СПОРТ И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО – ОБЕ-
ДИНЕНИ В БИТКАТА СРЕ-
ЩУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА”, № 
16.5.2.063, финансиран по Дого-
вор за БФП № 47404/03.04.2017 
г., по програма INTERREG V-A 
Румъния-България 2014 – 2020, 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейски фонд за 
регионално развитие и Нацио-
налния бюджет на Република 
България.

.Фирмата изпълнител е 
„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, а стой-
ността на договора за строи-
телно-монтажните работи е  
949  489,38 лв. без ДДС. Опре-
деленият срок за изпълнение е 
6 месеца, но изпълнителят ще 
направи всичко възможно до 
септември ремонтът да е готов. 

Ще бъде положена нова по-
кривна конструкция, като лама-
рината ще е с PVC покритие, с 
топлоизолация от каменна вата.

Вентилационната и отоп-
лителна система на залата ще 
бъдат подменени. Един от ос-
новните проблеми на Спортна-
та зала – отоплението ще бъде 
решен с термопомпени и клима-
тични сплит-системи –  зонира-
на климатична система. 

Старата настилка в голямата 
зала ще бъде демонтирана, а на 
нейно място ще бъде положена 
такава, със специално покритие, 
според най-новите изисквания 
в бранша.

Малките зали ще бъдат ос-
вежени, топлоизолационната и 
електрическа (силова и освети-
телна) система ще бъде подме-
нена, облицовката и дограмите 
също.

Ще се изгради нова звукоо-
повестителна и озвучителна ин-
сталация.

Ще се подобрят водоснабди-
телната и канализационна сис-
тема, както и заземителната и 
мълниеотводна такава.

Предвижда се и система за 
контрол на достъпа.

Изгрев

ЗАПОЧНА РЕМОНТЪТ НА СПОРТНАТА ЗАЛА

На 30.06.2018 година, въпре-
ки дъждовното време се про-
веде 50-то юбилейно издание 
на Националния фолклорен 
събор „Песни и танци от слън-
чева Добруджа“-Дебрене 2018г.

С удоволствие съощавам на 
всички, че група „Добруджан-
ка“ с.Граничар бе отличена с 
Второ място, грамота за учас-
тие и парична награда.

Благодаря на участниците за 
всеотдайноста.

Убедена съм, че всички заед-
но ще успеем да съхраним свои-
те корени, традиции и ценности 
във времето. Длъжни сме да 
пазим наследеното, да множим 
направеното, за да предадем на 
поколенията след нас да обичат 
и почитат  род и Родина.

Благодарим от сърце на об-
щина Шабла за оказаното съ-
действие.

Невена Огнева, 
читалищен секретар

Областният уп-
равител Красимир 
Кирилов подписа 
договор с избра-
ния изпълнител 
за организиране 
и извършване на 
водно-спасителна 
дейност през лет-
ните месеци на територията на 
пет неохраняеми морски плажа 
в област Добрич. След проведе-
на процедура по Закона за об-
ществени поръчки, бе избран 
изпълнител – Областен съвет 
на БЧК Добрич, с когото е склю-
чен договорът. Ангажиментът е 
за организиране и извършване 
на водно-спасителна дейност с 
общо седем поста на следните 
плажове: плаж „Русалка“ – 1 
пост, плаж „Шабленска тузла“ – 
2 поста, плаж „Дуранкулак“ – 1 
пост, плаж „Фиш-фиш нов“ – 2 
поста и плаж „Болата“ – 1 пост. 

За пета поред 
година Областна 
а д м и н и с т р а ц и я 
Добрич успешно 
осигурява водно 
спасяване на не-
охраняеми морски 
плажове на терито-
рията на областта 

в съответствие с чл. 22а, ал.4, 
т.4 от Закона за устройство на 
Черноморското крайбрежие. 
Плажните ивици са подбрани 
на основание висока посещае-
мост, като схемата е одобрена 
от министъра на туризма Ни-
колина Ангелкова. В рамките 
на сключения договор Област-
ния съвет на БЧК ще подсигу-
ри квалифицирани спасители 
за гореизброените плажове 
през месеците юли и август, 
когато има най-много посети-
тели.

ОА Добрич

ОТНОВО БЧК ДОБРИЧ ЩЕ ОХРАНЯВА 
ПЛАЖОВЕТЕ В ШАБЛЕНСКО

ФГ „ДОБРУДЖАНКА“ ДОСТОЙНО 
ПРЕДСТАВИ ОБЩИНА ШАБЛА

На сцената в Дебрене

Веселин Василев и Костадин Тодоров 
превзеха града под тепетата

Като шабленска инвазия в Пловдив мо-
жем да окачествим петте златни отличия от 
пет състезания на лекоатлетите на СКЛА 
„Нефтяник 2014“, Веселин Василев и Коста-
дин Тодоров на Националния шампионат 
по Лека атлетика за ветерани, проведен на 
23-ти и 24-ти юни на стадион „Пловдив“ във 
втория по големина български град. 

Веско извоюва титлите си в хвърляния-
та на копие и диск и тласкането на гюле, а 
Коцето позлати копието и гюлето си. Чети-
ридесет и две годишният Костадин се със-
тезава във възрастовата група 40 - 45 г., а 
Веселин – за последен път в тази от 35 до 40 
г. (след броени дни Веско Василев навърш-
ва 40 години и минава във възрастовата 
група на Коцето). 

Ето и шампионските резултати на два-
мата шабленски богатири.

Веселин Василев: копие – 37, 40 м.; диск 
– 35, 10 м.; гюле – 10, 60 м.

Костадин Тодоров: копие – 48, 60 м.; 

гюле 10, 86 м.
Въпреки златните си отличия, двамата 

ни лекоатлети не са доволни от постижени-
ята си и знаят, че могат повече. В момента 
те тренират двуразово и няма как да са в 
оптималната си спортна форма. Пикът на 
формата им се очаква да е през септември, 
когато са Световното и Балканското пър-
венства за ветерани (Световният шампио-
нат започва на 6.09. в Малага, Испания, а 
Балканиадата – на 26.09. в Словения)

Като олимпийските кръгове заблестяха 
петте нови златни медала в колекцията на 
СКЛА „Нефтяник 2014“ Шабла. А за кален-
дарната 2018 тя е – 19 отличия на държав-
ни, национални и международни турнири! 
От тях 8 са златните медали, 5 сребърните 
и 6 бронзовите. Възрастовият диапазон на 
медалистите е от 8 до 42 години!

 И това не е равносметка. До края на го-
дината предстоят още четири турнира, в 
които шабленските лекоатлети ще вземат 
участие…

Йордан Енев

СКЛА „НЕФТЯНИК“ – ПЕТ 
ПЪТИ ЗЛАТЕН В ПЛОВДИВ!

Шампионите Костадин Тодоров и Весе-
лин Василев (горе) на стадиона в Пловдив 
с първите си златни медали на шиите 
и знамето на община Шабла в ръцете  
(Бел. ред. – поради липса на място за пет 
почетни стълбички на страниците на 
нашия вестник, помолихме шампионите 
да застанат пред обектива за обща фо-
тография)

На 30-ти юни и 1-ви юли  
в комплекс „Лазур“ на Ша-
бленска Тузла се проведе 14-
ти международен турнир по 
петанк Шабла 2018. Турнирът 
отново бе под патронажа на 
община Шабла и в него взеха 
участие  отбори от клубове в 
България, Австрия, Унгария, 
Словакия, Румъния и Израел. 
На това издание на турнира 
участваха рекорден брой със-
тезатели.

Надпреварата бе открита 

от кмета на община Шабла, 
Мариян Жечев. В привет-
ственото си слово при от-
криването, Жечев пожела 
успех на участниците, както 
и да посрещнат с настроение 
Джулай морнинг на шаблен-
ския бряг.

Олга Ускова, представител 
на IT компанията „Сухба“ за 
България обяви, че „Сухба – 
Европа ООД дарява 1 000 000 
рубли (около 25  000 лева) за 
наградния фонд на турнира.

Изиграха се три дисципли-
ни. Ето и призьорите: 
Дублети 
Отбор „Спайдър“ – Словакия

Отбор „Цвети“  -  Словакия
Отбор „Нами“  - Израел, Бъл-
гария

Триплети
Отбор Айфел – България 
Отбор Звув – България и Из-
раел
Отбор „Връх Манчо“ – Бълга-
рия 
за купа Джулай – Шабла смесе-
ни отбори  чрез жребий
Вили и Надя – България
Йозеф и Данка – Словакия
Андрей – България и Мариян – 
Румъния

Изгрев

РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ НА XIV-ИЯ ТУРНИР ПО ПЕТАНК

Всички участници в турнира, непосредствено преди началото на срещите

Олга Ускова от „Сухва Европа“ обявява наградния фонд от 1 000 000 
рубли под погледа на кмета на община Шабла Мариян Жечев и 
председателя на шабленския клуб по петанк Полина Калчева

Започна 
демонтажа 
на старата 
облицовка


