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„Женската красота е подобна на слънчев блясък на море, който не може да принадлежи на една единствена вълна.“ 
 Вирджиния Улф

МИСЪЛ НА БРОЯ

Община Шабла и Зелен ОбраЗОВателен център 

организират 
В рамките на традициОнните  

За Шабла  

„Дни на морето“

литератУрнО-мУЗикални ВеЧери
10 август (петък) от 18,00 ч. – Концерт старинна музика от по-
редицата летен фестивал „Страваганца“ с ръководител Петя 
Плугчиева.
13 август (понеделник) от 18,00 ч. – Стихове на Жак Превер 
чете Емил Басат. Музикален съпровод Теофания Христова и Ге-
орги Колев.
15 август (сряда) от 18,00 ч. – „Пианото разказва“ – солов кон-
церт на световно известния пианист Георги Славчев на роял.
20 август (понеделник) от 18,00 ч. – Поетична вечер с Елица 
Виденова и представяне на най-новия й поетичен сборник 
„Хляб за утре“. Музикален съпровод Теофания Христова и Ге-
орги Колев.

Каним Ви да се насладите на проникновените срещи меж-
ду слово и музика и да извисите духа си чрез тях.

ТУТУРУТКА В ШАБЛА
На 18 август, 

комедиантите  ще зарадват шабленци с нов,  по-забавен и 
грандиозен спектакъл.

„Подготвили сме 1 час и 40 минути чисто нов хумор и 
песни! Елате на нашата смехотерапия да се забавляваме!“, 

канят от „Тутурутка“.
На 18 август от 20.00 часа в Градския парк.

Цена на билета: 10.00 лв.

«Пианото разказва...»
Солов концерт на ГеорГи Славчев
Световно известен пианист с концертна 

дейност в България, САЩ, Германия, Люксем-
бург, Италия, Франция, Чехия, Полша, Русия, 
Филипините, Мексико, Гърция, Турция и др.

РОЯЛ
15 авГУСт 18.00 ч.

Зелен образователен център

Тази година партньор на 
Тюленово арт-фест е Зелен 
образователен център - Ша-
бла. В рамките на фестивал-
ните дни от 16 до 19 август 
центърът ще е домакин на 
две от събитията по програ-
мата. Гостите и публиката са 
привилегировани, тъй като 
мястото дава уют на сетивата, 
а оттам и посланието на изку-
ството води до великолепни 
усещания. 

Всички са добре дошли, вхо-
дът за събитията по програмата 
на фестивала е свободен. 

И тази година пътеводители 
в информацията около фести-
вала ще са Радио Варна и БНТ 

2. Подкрепа е безценна и еки-
път на Тюленово арт-фест бла-
годари на двете медии!

Ще имате възможност да се 
насладите на:

Таралежков и компания, 
Лили Друмева, Краси Йорда-
нов, Таня Йотова.

Акустичната компания на 
Огнян Антов; Христо Карасла-
вов; Борко Хаджиев и силата на 
народната песен.

И още:
беседи, среща с художници, 

приключения за децата, водо-
лазни събития и… непредизви-
кани срещи в палатковия лагер, 
изложби, рецитали и още мно-
го други.

ТЮЛЕНОВО АРТ ФЕСТ 2018

На 4 август, събота, в Град-
ския парк се проведе 45-то из-
дание на конкурса за красиво и 
хармонично тяло „Мис Шабла“.

Тази година претендентките 
бяха рекордно много-17, като 

от община Шабла участваха 
три момичета Калинка Бел-
берска и Виктория Минчева от 
Шабла и Стефани Георгиева от 
Дуранкулак.

Жури с председател Люсиен 
Велчев – председател 
на СК „Левски – спорт 
за всички“ и членове 
Весела Стоева – носи-
тел на титлата „Мис 
Шабла“, Мусаб Азиз 
– коафьор от Норве-
гия, проф.д-р Цветан 
Недков – преподавател 
в НАТФИЗ и др. ви-
сши учебни заведения, 
Стоян Монов – дири-
гент на духов оркестър 
Добрич и Живко Янев 
– ст.експерт „Младеж-
ки дейност и спорт“ в 
общинска администра-
ция - Шабла  оценяваха 
кандидатките за титла-
та „Мис Шабла“. 

Дефилирайки по 
бански костюми и 
официални тоалети, 

всяко едно от момичетата се 
стараеше да впечатли и спечели 
журито и публиката.

Новата победителка в кон-
курса „Мис Шабла“ 2018 година 
е Героника Станчева от Варна.

Нейни подгласнички стана-
ха Христина Ганчева от Варна и 
Ана-Мария Велинова от София.

Организатор на събитието е 

община Шабла. 
За доброто настроение на 

присъстващите се погрижиха 
балет „Никита“, Стоян Жеков 
и Атанас Атанасов-духови ин-
струменти, Георги Колев-пиано 
и любимецът на младото поко-
ление, участникът в „Гласът на 
България“, Георги Владимиров.

Изгрев

ГЕРОНИКА СТАНЧЕВА Е  „МИС ШАБЛА 2018” 

От 27.08.2017 г. до 31.08.2018 
г. и резервен период от 03 до 
05.09.2018 г., за времето от 08.30 
часа до 19.00 часа на Зенитния 
полигон на ВВС – Шабла и при-
лежащата акватория на Черно 
море, ще се проведат стрелби с 
военни формирования.

През указания период над 
населените места източно от 
град Добрич ще се извършват 
полети с военни самолети и 
вертолети, някои от които на 
малки височини.

За осигуряване безопасност-
та по време на стрелбите се въ-

веждат временни забрани на 
корабоплаването и въздухоп-
лаването в морското и въздуш-
но пространство, заключено 
между ивицата на нос „Картал-
борун” (Дуранкулак), нос „Ка-
лиакра” и линията, отстояща 
на 55 мили (100 км) успоредно 
на бреговата ивица и простран-
ството над тях на височина до 
20 000 м над морската повърх-
ност.

С цел недопускане на инци-
денти, умоляваме всички граж-
дани да ограничат пребивава-
нето в района на стрелбите.

УЧЕБНИ СТРЕЛБИ ВАЖНО!!!  
ОБщИНСКА АдМИНИСТРАцИЯ – ШАБЛА ИзВЪРШВА 

РЕГИСТРАцИЯ НА дОМАШНИТЕ пРАСЕТА В ГР. 
ШАБЛА. РЕГИСТРАцИЯТА СЕ ИзВЪРШВА ВЪВ 

ВРЪзКА С НЕОБхОдИМОСТТА ОТ ИзпЛАщАНЕ НА 
ОБЕзщЕТЕНИЯ пРИ ЕВЕНТУАЛНО ВЪзНИКВАНЕ НА 

ОГНИщЕ НА АфРИКАНСКА ЧУМА пО СВИНЕТe.
За целта е необходимо стопаните на домашни прасета в гр. Ша-
бла, отглеждани в задни дворове, за лични нужди, да подадат 
следната информация: трите имена на собственика, точен ад-
рес, телефон за връзка и брой на отглежданите прасета. 
Информацията се подава на телефони 05743/4206 и 0882/299033 
или на място – на портала в сградата на община Шабла, ст. 107.
Регистрацията на прасетата, отглеждани в селата на терито-
рията на община Шабла се извършва в съответните кметства.
Собствениците на нерегистрирани животни не подлежат  

на обезщетения при евентуално възникнало огнище на 
заболяването.

В последния ден на месец 
юли, заседава Общинският съ-
вет в Шабла. На заседанието 
присъстваха 10 от 11 общин-
ски съветници. Предварително 
обявеният дневен ред включва-
ше 14 точки за разглеждане.

Общинските съветници да-
доха съгласието си сумата от 
3  478.00 евро, която предста-
влява стойността на недопусти-
мите разходи за община Шабла, 
необходима за изпълнението 
на проект № ROBG-338 „Общи 
ресурси и инициативи, посве-
тени на околната среда“, одо-
брен по Програма ИНТЕРРЕГ 
V-A Румъния-България 2014-
2020 година, да бъде заложена 
в бюджетите на община Шабла, 
през периода на изпълнение на 
договора за безвъзмездна фи-
нансова помощ. Бяха приети 
още промени в Наредбата за 

определянето и администрира-
нето на местните такси и цени 
на услуги  (НОАМТЦУ) на те-
риторията на община Шабла. 
Нововъведенията влизат в сила 
от 1 януари 2019 година. 

Общинските съветници гла-
суваха и отчета за изпълнение-
то на бюджетните, на сметките 
за средства от Европейския 
съюз и на сметките за чужди 

средства на община Шабла за 
периода от 01.01.2017 година до 
31.12.2017 година. Във връзка с 
тази точка, на 25 юли 2018 го-
дина бе проведено обществено 
обсъждане по покана на пред-
седателя на Общинския съвет 
д-р Йорданка Стоева.

Местните депутати гласува-
ха да се учреди безвъзмездно 
право на строеж за изграж-

дане на православен храм в 
село Тюленово, представля-
ващ имот-частна общинска 
собственост. Кметът на община 
Шабла, Мариян Жечев обясни, 
че за грубия строеж средствата 
са осигурени от дарител. Пред-
стои издаването на разреши-
телно за строеж и одобряването 
на техническата документация.

Следва на стр.2.

ЮЛСКА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Героника Станчева - „Мис Шабла 2018 
година“

Награждаването на подгласничките (с букета на трето място, 
до нея отдясно на снимката окичилата се с второто място)
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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

ОБЯВА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕфОН: 0888 42 79 11

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

топлохидроизолация, подмазване  
на комини и поСтавяне  

на топлобитУмни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

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

Извършвам косене на трева,  
фрезоване, поддръжка на частни имоти.

Телефон: 0884 52 50 80

ТЪРСИМ 
ЧОВЕК зА РАБОТА В пТИцЕфЕРМА СЪС СВИдЕТЕЛСТВО 
зА пРАВОУпРАВЛЕНИЕ НА МпС. ОСЕМЧАСОВ РАБОТЕН 

дЕН, ОСИГУРОВКИ, дОБРО зАпЛАщАНЕ.
Телефон за контакт: 0888/71-07-38

ПРОМЕНИ В НОАМТЦУ
Влизат в сила от 1 януари 2019 година

§ 7.  Чл. 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се 
заплащат следните такси:

№ Вид административна услуга Такса/ Мярка
1. Издаване на удостоверение за семейно по-

ложение
5,00 лв./бр.

2. Издаване на удостоверение за семейно по-
ложение, съпруг/а и деца

5,00 лв./бр.

3. Издаване на удостоверение за идентичност 
на имена

5,00 лв./бр.

4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и 
родствени връзки

5,00 лв./бр.

а) за втора и следваща страница 2,00 лв./стр.
5. Издаване на удостоверение за наследници
а) за лица починали преди 1980 7,00 лв./бр.
б) за лица починали след 1980 5,00 лв./бр.
в) за добавяне на данни от удостоверение за 

наследници от друга община към основно-
то удостоверение

3,00 лв./бр.

6. Издаване на удостоверение за родените от 
майката деца

5,00 лв./бр.

7. Издаване на удостоверение за правно огра-
ничение

5,00 лв./бр.

8. Издаване на удостоверение за вписване в 
регистъра на населението

5,00 лв./бр.

9. Заверка документи по гражданско състоя-
ние за чужбина 

10,00 лв./бр.

10. Издаване на удостоверение за сключване на 
брак от български гражданин в чужбина

10,00 лв./бр.

11. Издаване на удостоверение за снабдяване 
на чужд гражданин с документ за сключва-
не на граждански брак в Република Бълга-
рия

10,00 лв./бр.

12. Издаване на удостоверение за настоящ ад-
рес

5,00 лв./бр.

13. Издаване на удостоверение за постоянен 
адрес

5,00 лв./бр.

14. Издаване на удостоверение за промяна на 
постоянен адрес

5,00 лв./бр.

15. Издаване на удостоверение за промяна на 
настоящ адрес

5,00 лв./бр.

16. Издаване на удостоверение за адрес на имот 5,00 лв./бр.
17. Издаване на удостоверение за раждане – 

оригинал
безплатно

18. Издаване на удостоверение за раждане – 
дубликат

5,00 лв./бр.

19. Издаване на удостоверение за граждански 
брак - оригинал

безплатно

20. Издаване на удостоверение за граждански 
брак – дубликат

5,00 лв./бр.

21. Съставяне на актове за гражданско състоя-
ние на български граждани, които имат ак-
тове съставени в чужбина.

10,00 лв./бр.

22. Издаване на препис-извлечение от акт за 
смърт за първи път

безплатно

23. Издаване препис-извлечение от акт за 
смърт за втори и следващ път

5,00 лв./бр.

24. Издаване на удостоверение, че не е съста-
вен акт за раждане или акт за смърт

10,00 лв./бр.

25. Издаване на препис или заверено копие от 
семеен регистър,   личен регистрационен 
картон или друг документ по гражданско 
състояние

5,00 лв./бр.

26. Комплектоване и проверка на документи 
към искане за установяване на българско 
гражданство

10,00 лв./бр.

27. Издаване на многоезично извлечение от акт 
за гражданско състояние.

5,00 лв./бр.

28. Признаване и изпълнение на съдебно реше-
ние или друг акт на чуждестранен съд или 
друг орган

10,00 лв./бр.

29. Съставяне на акт за раждане или акт за 
смърт на български гражданин с постоянен 
адрес в община Шабла, въз основа на вля-
зло в сила съдебно решение, постановено от 
български съд

безплатно

30. Издаване на удостоверение за настойни-
чество и попечителство

безплатно

31. Отразяване на промяна на име в регистрите 
по гражданското състояние на населението

безплатно

32. Отбелязвания, допълвания и поправки в 
актовете за гражданско състояние

безплатно

33. Издаване на справки по искане на съдебни 
изпълнители

Таксува се 
според доку-
мента, който 
се издава

34. Издаване на всички други видове удосто-
верения относно гражданско състояние по 
искане на граждани

5,00 лв./бр.

Продължава в следващия брой.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 7 август 2018 година се навършват 

12 години без

АВРАМ ПЕТРОВ  
ЙОРДАНОВ

починал на 46 години

Останаха хубавите спомени,
голямата болка

и безкрайната обич към теб!

Почивай в мир, братче!

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 7 август 2018 г.

се навършват 5 години, 
откакто ни напусна

СТОЯНкА ДИМИТРОВА 
МИлчЕВА

починала на 79 г.

Вечно жив си остана човекът,
който честно се трудил и скромно 

живял, тихо минал по свойта пътека
и в сърцето на всеки обич посял.

От семейството

защо е важно стопаните на 
домашни прасета да ги регис-
трират в общината или кмет-
ството?

При възникване на огнище 
на африканска чума по свинете 
(АЧС), ветеринарните власти 
бързо и хуманно унищожават 
всички прасета около огни-
щето и държавата обезщетява 
собствениците на всички ре-
гистрирани животни. Нерегис-
трираните не подлежат на обез-
щетение.

Какви превантивни мерки 
следва да спазват стопаните на 
домашни прасета за предпаз-
ване на животните от заболя-
ването?

Строга лична хигиена на ли-
цата, които имат контакт с жи-
вотните;

Редовно почистване и де-
зинфекция на помещенията, в 
които се отглеждат; 

да не се хранят животните 
с животински отпадъци;

Да не се хранят животните с 
пресни фуражи, добити в зара-
зени райони с вируса на АЧС;

Препоръчително е живот-
ните от задните дворове в ри-
сковите райони да бъдат усво-
ени от стопаните по-рано от 
предвиденото.

Може ли човек да се зара-
зи?

Не.
Кои животни заболяват от 

АЧС?
Домашните свине и евро-

пейската дива свиня. 
Какво е най-доброто лече-

ние на АЧС?
Няма лечение. Мерките за 

биосигурност са от съществено 
значение, например: избягване 
на храненето с кухненски отпа-

дъци, използване на специал-
но облекло, карантиниране на 
новопостъпилите животни и 
отделяне на различните групи 
животни. 

за колко време от заразява-
нето се проявяват клинични-
те признаци при свинете?

Инкубационният период е 
от 3 до 15 дни, като при острата 
форма е от 3-4 дни.

Какво ще се случи, ако не 
сигнализирате за съмнение?

Заболяването ще се разпрос-
трани лесно по всички живот-
ни в района и ще предизвика 
опустошителен социално-ико-
номически ефект.

Какво трябва да направят 
ветеринарните служби за кон-
тролиране на огнището?

В случай на огнище, бър-
зото и хуманно умъртвяване 
на всички свине и правилното 
обезвреждане на труповете, 
месните продукти и отпадъци-
те е единствения механизъм за 
бързо и ефективно ликвиди-
ране на заболяването, заедно с 
цялостно почистване и дезин-
фекция. Вирусът е чувстви-
телен към сулфати и топлина 
(60оС, 30 минути), а не толкова 
към гниене, алдехиди и основи.

Подходящи дезинфекцион-
ни средства за АЧС са 2% на-
триева основа, 2% сода бикар-
бонат, детергенти и фенолови 
заместители, натриев и калци-
ев хипохлорид (2-3% активен 
хлор) и йодни съединения. 
Твърдите отпадъци и материа-
ли трябва да бъдат отстранени 
преди извършване на дезин-
фекция.

Изпразнените помещения 
не трябва да се зареждат отново 
за период най-малко от 40 дни.

КЪМ СТОПАНИТЕ НА 
ДОМАШНИ ПРАСЕТА

Продължава от стр.1
Съветниците допълниха при-

етата Програма за управление и 
разпореждане с имоти общин-
ска собственост, в частта имоти, 
които ще бъдат отдадени под 
наем. Става дума за част от имот 
публична общинска собстве-
ност, представляваща 35 кв.м. от 
покривна площадка на сградата 
на Общинска администрация 
Шабла за нуждите на „А1 Бълга-
рия“. Помещението се отдава за 
срок от 5 години.

Задълбочени дебати предиз-
вика докладната записка от-
носно предложението за 
предоставяне на концесия, за ор-
ганизиране на услуга от общест-
вен интерес „Техническа експло-
атация, поддържане и ремонт на 
обект рибарник, разположен в 
землището на село Дуранкулак 
(преставляващ частна общин-
ска собственост) и предоставяне 
на условия за индивидуален и 
спортен риболов, туристически 
и спортни мероприятия“. 

Теодора Асенова отправи ня-
колко питания, а именно: как се 
използва имота до момента, как-
ви средства постъпват от него, 
как се вписва концесионното на-
мерение в Плана за управление 
на защитените зони…

Тук Кметът на Общината от-
говори, че през последните 30 го-
дини имотът е пустеещ. Някога е 
използван за паша. Съоръжени-
ята са ограбени и разрушени в 
следствие на кражба. 

„Желанието ни е да се въз-
станови тази дейност, ако има 
концесионер. Въпреки, че ще 
постъпват малко финанси в об-

щинската хазна, то в наимено-
ванието се крие значимостта и 
социалната дейност.  Това наме-
рение ще осигури допълнител-
но нефинансови приходи като 
работна ръка. Новият Закон за 
концесиите предвижда по-дълъг 
период за 20-25 години. Отдава-
нето ще се извърши след прове-
ден конкурс и за нас не е важно 
кой е подал първи инвестицион-
ното предложение. 

Развъждането на риба съпът-
ства спортния риболов, като две-
те дейности не си противоречат, 
а си помагат. Рибарникът може 
да зарибява Дуранкулашкото 
езеро със шаран.“- каза Кметът.

След изказаните мнения, със 
7 гласа „За“, 1 „Против“ и 2-ма 
„Въздържали се“ предложението 
беше одобрено. Следващи дейст-
вия са обявление за откриването 
на процедура, документация на 
концесията и свикването на ко-
мисия за определянето на конце-
сионер.

Съветниците дадоха съгла-
сието си да се обяви публичен 
търг с тайно наддаване за отда-
ването под наем на орехови ма-
сиви в селата Горичане, Крапец и 
Ваклино, собственост на община 
Шабла за срок от 5 години. При 
неявяване на кандидати да се 
насрочи нова дата за срок от 1 
година.

Последната разгледана точка 
касаеше приемането на Отче-
та за извършените дейности на 
Концепцията за интегрирането 
на ромите в община Шабла, за 
периода 1 април 2017 година до 
30 юни 2018 година.

Йорданка Радушева

ЮЛСКА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
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Ваклинските групи за песни 
и танци към читалище „Зора 
1942” дочакаха своя звезден миг 
– златен медал за ПГ „Здравец” 
и сребърен – за ТК „Дилбера”.

На 28 юли самодейните със-
тави на читалището в с. Вакли-
но участваха в Национален 
фолклорен фестивал „Искри от 
миналото” в гр. Априлци. След 
множество перипетии, вклю-
чая мистериозно изчезване на 
музикалния съпровод и щаст-
ливото му откриване, двете 
групи се подредиха на мегдана 
в Априлци, очаквайки своите 
изпълнения.

Тъмен облак забули пла-
нинското градче и се наложи 
певческата група да изпълнява 
песните си „Изгряла е месечин-
ка” и „Дюлгер Кольо сидеше” 
в зала с импровизирано озву-
чаване и без микрофони. След 
малко дъждът спря и журито 
помоли групата да изпълни 
поне едната песен още веднъж 
на открито. Наложи се издир-

ване на ръководителката на 
групата, която в този момент се 
преобличаше за следващото из-
пълнение – на танцовия клуб. 
Музиката на „Изгряла е месе-
чинка” вече звучеше, когато, 
запъхтяна, тя дотича до сцена-
та. Публиката изпрати с овации 
певиците, сред които имаше и 
три момиченца – Никол, Жени 
и Андреа.

Танцовият клуб, макар и в 
критично малък състав поради 
ангажираност на част от тан-
цьорите, също спечели бурни 
ръкопляскания. Зрителите се 
умилиха особено, когато вто-
рото хоро поведе третоклас-
ничката Жени.

И ето резултата от труда на 
двете групи – първо място и 
златен медал за Певческа група 

„Здравец” в раздел „Автенти-
чен фолклор” и второ място и 
сребърен медал за Танцов клуб 
„Дилбера” в раздел „Танцово 
изкуство”.

Председателката на журито 
Юлия Цанкова изрази възхи-
щението си от професионално-
то справяне на певческата гру-
па с техническите проблеми на 
фестивала. „Чудесни бяхте! Все 
така!”- и разцелува ръководи-
телката на групата при връчва-
нето на медала. Председателят 
на фестивала Дончо Пачников 
пък пророкува първо място 
догодина за танцовия клуб, ако 
увеличи малко състава си и с 
това добие повече увереност.

Нищо друго не остава за 
самодейците, освен да се рад-
ват на заслужения успех и  да 
готвят репертоар за догодина. 
Честито!

Галина петкова,  
чит. секретар на  

НЧ „Зора 1942“,  
с. Ваклино

ВАКЛИНЦИ ТРИУМФИРАХА В АПРИЛЦИ

Самодейците от Ваклино

пОЕТИЧЕН КЪТ

НАРИЧАНЕ
Да съм плод – че да ме вкусиш. 

Да съм огън – да те паря. 
Да съм ум – да ме изучиш. 
Да съм вятър – да те галя. 
Да съм тяло – да ме имаш. 
Да съм ручей – да ме пиеш. 

Да съм манна – че да взимаш. 
Да съм сянка – да се скриеш… 
Да съм танц – да ме играеш. 

Да съм хляб – да ме разчупиш. 
Да съм тайна – да познаеш. 

И мишена – да улучиш… 
Да съм обич – да се вричаш. 

Да съм страст – да ме желаеш. 
Но не съм едно-едничко. 

Аз съм всичко. Но не знаеш.
Мира дойчинова – Ирини

На стихотворения от по-
следната стихосбирка, „Ден-
драриум“ на Александър Шу-
рбанов можеха да се насладят 
любителите на поезията в Ша-
бла, на 30-ти юли, в Зеления 
образователен център в града. 
Произведенията на Шурба-
нов пред публиката представи 
приятелят му, културният жур-
налист и историк на превода – 
Емил Басат.

Професор Александър Шу-
рбанов е сред най-известните 
български англицисти, пре-
водачи и изследователи на ан-
глийската литература. Автор 
е на литературно-критически 
книги като „Поетика на Ан-
глийския ренесанс”, както и 
на книги с поезия и есеистика. 
Превел е на български вели-
ките трагедии на Уилям Шекс-
пир, „Изгубеният рай” от Джон 
Милтън, „Кентърбърийски 
разкази” от Джефри Чосър, „Те-
атър на английския ренесанс”, 
„Английска поезия” и много 
други. Според Басат, забеле-
жително е, че  тези прекрасни 
стихове са написани от перото 
на класически тип учен, като 
проф. Шурбанов.

 Поетичната вечер протече в  
клавирния акомпанимент на му-
зикалния педагог и диригент на 
хор, Теофания Христова и ней-
ните ученици - Георги и Пресла-
ва. За младото момиче това бе и 
официален дебют на сцена.

„Дендрариум“ е подборка от 
избрани стихове на Шурбанов 
и нови негови произведения. 
По хората в залата прокапаха 
„капки от сърцето на череша-
та“, те усетиха как между тях 
„дърветата безшумно се прови-
рат“ и „гората се промъква във 
града“, както и „смутения сън 
на въртопите“, и „есента, при-
мижала на слънцето“. Слуша-
телите  почувстваха как „сети-
вата се избистрят в кристалния 
въздух“, обзе ги „ликуващото 
неспокойствие“ на  поета. По 
време на рецитала, музикал-
ният акомпанимент допълни-
телно засилваше внушенията 
на автора, проправяше пътя на 
стиховете му към сърцата на 
публиката.

От стиховете в книгата на 

Александър Шурбанов лъха 
едно смирение и по детски чист 
възторг от живота, желание за 
сливане с природата. Сега, ко-
гато е в края на пътя, поетът 
иска да се върне към началото, 
да изживее повторно света. Той 
е дърво с дълбоко впити коре-
ни, което се вслушва в минава-
щото време в него, сам превър-
нал се във време…

В разговор след края на по-
етичната вечер, Емил Басат оп-
редели лириката на Александър 
Шурбанов като най-близка в 
своя изказ и път към читателя, 
до поезията на философа Цочо 
Бояджиев.

Накрая, ще ви направим 
съпричастни на едно от лю-
бимите на Емил Басат стихо-
творения от „Дендрариум“ – 
„Имам време“:
Едно дръвче – рошаво и немирно – 
За миг се отделя от другите,
Подредени край линията,
И се хвърля към влака
с всички свои бухнали клони:
Бау! –
Иска да го уплаши.

Влакът обаче не му обръща вни-
мание.
Той се е затичал по работата, 
за която са го изпратили –
няма време да си играе с маляци!

Само аз,
Макар и понесен от влака,
но небръснат,
небързащ за никъде
и посегнал към вятъра
през смъкнатия прозорец,
имам, имам време,
дръвче, имам време,
имам…

Йордан Енев

СТИХОВЕ С МУЗИКА 
В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР

Александър Шурбанов

ЧЕСТИТ 80 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!
на Дешпина Петрова Атанасова 

Честит празник ,весел юбилей,щастливо и 
весело живей!
Пожелания да бъдеш здрава , усмивката да 
не слиза от лицето ти,и слънце да грее в 
очите ти! С щастие да бъде преизпълнена 
душата ти!Винаги да бъдеш обградена с 
близки и приятели!

Кметски наместник на  село Горун Светла Колева

За седми пореден път, в Зе-
ления образователен център в 
Шабла, талантливи творци от 
нашата община изложиха на-
правеното от тях през годината 
пред своите съграждани и гос-
тите на града.

В първия ден на август, око-
ло шест часа вечерта, кметът на 
община Шабла, Мариян Жечев 
с удоволствие откри изложба-
та-базар с думите, че „господ е 
дал малко повече от  повече“ на 
някои наши съграждани и жи-
тели на Общината. Той призова 
събралите се пред сградата на 
Зеления център хора да запо-
вядат да разгледат сътворената 
от самоуките таланти красота, 
както и да се насладят на пре-
красните песни, поднесени на 
зрителите от други двама та-
лантливи наши съграждани. 
И тази година,  Деси Донева и 
Краси Бончев със своите музи-

кални изпълнения придадоха 
професионален вид на експо-
зицията.

За повечето от ежегодни-
те участници в изложбата сме 
писали на страниците на на-
шия вестник: една от първите, 
престрашили се преди години 
да започнат това начинание 
– Полина Сенкова; Милица 
Дамянова, изработването на 
чиито прекрасни бижута и ак-
сесоари вече не е  просто хоби, 
а професия за нея; фермерката 
Галина Димитрова, с своите де-

купажи върху дърво и стъкло; 
Доротея Панчева от Дуранку-
лак, чиито сувенири сега бяха 
представени от 15-годишния 
й син – Христо. Дори за 13-го-
дишния Борис Симеонов това 
не бе първо представяне пред 
шабленска публика. Ангажи-
мент на Борко в друга изложба 
не му позволи да изложи пове-
че от две свои платна сега в Зе-
ления център. Гинка Терзийска 
и дъщерите й Биляна Делева и 
Даниела Терзийска-Петрова, 
оформиха семеен щанд, където 
изработените от тях гоблени, 
сувенири и бижута се допъл-
ваха от свещниците и вещите 
за бита от дърво, на свекъра на 
Даниела – Валентин Йорданов 
(Вальо Енергото). Но за него, 
малко по-надолу в статията. 
За творчеството на Десисла-
ва, които заедно с колежката 
й Даниела Терзийска-Петрова 

водят кръжок за деца в Зеления 
център, вече сте чели на стра-
ниците на „Изгрев“.

По-интересното за нас, а 
предполагам и за нашите чи-
татели, е представянето на де-
бютантите в изложбата – тези, 
които в тазгодишното издание 
на експозицията за пръв път 
показаха пред шабленци напра-
веното от тях.

Александър Пендов е 9-го-
дишен и е от Пловдив. На из-
ложбата, Сашко бе представил 
макет на спасителна вишка, 

направена от боядисани сла-
доледени клечки. До нея на 
щанда бе положена снимка на 
сестричката му, оформена като 
магнит за хладилник и поставе-
на в рамка от оцветени клечки. 
Малкият гост на нашия град 
сподели, че у дома си, в града 
под тепетата има още такива 
макети, но естеството на из-
работката им ги прави трудни 
за транспортиране. Фактът, че 
Шабла и местностите около 
града ни са вдъхновили много 
творци и продължават да дават 
творчески импулс и сега, се до-
казва и от Александър Пендов. 
В момента той изработва макет 
на шабленския фар, който след 
една година обеща да ни пока-
же пак тук.

Тазгодишната изложба на 
местните таланти е прощ-
ъпулник и за Мария Илиева, 
известна в Шабла като Мура. 
От повече от десетилетие тя се 
занимава с мини-бродерия, но 
чак сега, след като е разбрала от 
медиите за изложбата е решила 
да се включи. Нейните сувени-
ри, ключодържатели, колиета и 
по-големи пана, представи се-
стра й Елена Маринова. Елена 
пък, иначе редовен участник в 
експозицията, пропусна тазго-
дишното издание, защото няма 
време да си работи върху суве-
нирите от отпадъчни материа-
ли - гледа внуци…

За пръв път в изложбата 
взе участие и 68-годишния Ва-
лентин Йорданов – Енергото. 
Преди броени месеци, Вальо 
си е закупил струг и е започнал 

да изработва от дърво своите 
произведения, представени в 
сряда от съпругата му Руска. 
Само този, който не е работил с 
дърво не знае, колко е работата 
по един свещник, или гаванка, 
след като слезе от струга, дока-
то добие лъскавия, завършен 
вид.

Списъкът с участниците 
в изложбата завършва с една 
абревиатура – ЦСРИ. Зад нея 
се крие Центърът за социална 
рехабилитация и интеграция 
в Шабла. Колективът, с ръко-
водител Дарина Йорданова за 
пореден път представи пред 
шабленци богатата палитра от 
изработени от тях и техните по-
требители неща – плетива, ри-
сунки, декупажи. Сувенири от 
плат, дърво, стъкло, пластмаса и 
порцелан, които Ваня Янакиева, 
Даниела Терзийска-Петрова, 
Десислава Демирева, Марина 
Николова, Веселина Кръстева 
и водените от тях възрастни и 
болни хора изработват най-вече 
с благотворителна цел. Не само 
по коледните и великденски 
празници, със сумите, събрани 
от продажбата на техните про-
изведения, ЦСРИ помага на 
нуждаещи се хора от Общината.

По думите на организато-
рите от Зеления образователен 
център, изложбата-базар на 
произведенията на местните 
таланти ще продължи поне до 
средата на август. 

Заповядайте, насладете се, 
гарантираме,че все нещо ще ви 
хареса!

Йордан Енев

МЕСТНИТЕ ТАЛАНТИ ВпЕЧАТЛИхА 
С  пРОИзВЕдЕНИЯТА СИ Изложбата отново бе съчетана с 

музикален рецитал на Деси и Краси

Малкият пловдивчанин Сашко Пендов представя направения 
от него макет. Сестричката (му в ръцете на неговата майка, 
до него, вляво на снимката) изцяло го подкрепя в това му начи-
нание

Пред щанда на ЦСРИ постоянно имаше хора
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Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

Баскетболът е един от спор-
товете, допринесли за цялост-
ното израстване на редица 
поколения деца от няколко 
населени места в общината. С 
този спорт са свързани едни от 
най-главните страници на ша-
бленския спорт.

Началото е поставено в Ша-
бла през есента на 1957 година от 
тогавашния учител по пеене Ки-
рил Захариев и тогавашния учи-
тел по химия Ангел Стоянов. Те 
правят първото баскетболно иг-
рище в Шабла. През 1958 година 
за учител  по физическо възпи-
тание е назначен Коста Василев, 
който поставя развитието на на-
учни основи. В следващите годи-
ни като треньори на мъжките и 
женските състави в ДФС „Неф-
тяник“ работят Трошо Тодоров, 
Дико Паунов и Георги Петелев. 
През периода има много призо-
ви класирания на дружеството 
на окръжни, селски зонови и ре-
публикански първенства. През 
1978 година в ЕСПУ „Асен Злата-
ров“ се сформират средношкол-
ски отбори за юноши и девойки 
с треньор Христо Жечев.

От 1980 година и насам от-
белязваме призови класира-
ния на окръжни, областни и 
зонови първенства (общо 12 
шампиони при двата пола и 
над 20 призови класирания). 
Върховото постижение на ша-
бленския отбор е участието на 
мъжете в Северна „Б“ РБГ през 
1986 година и 1987 година. Иг-
раещ треньор е Георги Райчев.

Друга сила в баскетбола е 
Дуранкулак.

През 1972 година отборът на 
момичетата  на зоналното сел-
ско първенство завоюва вто-
рото място, а през 1975 година 
момичетата са окръжни шам-
пиони на основните училища. 
Най-проспериращ е съставът 
на мъжете, който две години 
поред (1979 и 1980) е окръжен 

първенец и участва в квалифи-
кации за влизане  в „Б“ РБГ, но 
без успех.

През 1987 година Христо 
Жечев прави първото баскет-
болно игрище във Ваклино. 
Отборът на момичетата от 
ОУ „Иван Вазов“ печелят три 
поредни години областните 
първенства на основните учи-
лища, но едва през 1990 година 
успяват да пробият зоната и 
участват на републиканско-
то първенство, където заемат 
четвърто място. Това е най-до-
брото класиране на ученически 
отбор от Общината досега.

Повече от 60 години баскет-
болът има богата история в Ша-
бла и общината. Постигнати са 
много успехи, резултат от труда 
на треньорите Коста Василев, 
Христо Жечев, Георги Рашев, 
Калинка Цанева и Димитър 
Стефанов, създали десетки от-
бори със стотици състезатели.

Това дава основание да се 
осъществи идеята на Христо 
Жечев за провеждането на об-
щинско празнично честване на 
развитието на спорта баскет-
бол в Общината.

На това празненство да се 
даде възможност да участват 
всички бивши и настоящи 
спортисти и треньори, като 
съорганизатори, участници и 
зрители на събитието.

Радостен факт е, че започна-
лия основен ремонт на спорт-
ната зала най-вероятно ще бъде 
завършен наесен и събитие-
то ще се проведе там. Наши-
те предположения са, че това 
може да стане в първата поло-
вина на ноември.

Организаторите ще бъдат 
благодарни, ако бъдат пре-
доставени снимки, спомени и 
други материали, свързани с 
развитието на играта през го-
дините.

христо Жечев

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩИНСКИ „ПРАЗНИК НА БАСКЕТБОЛА“

Слънчевият 3-ти август съ-
бра отборите на Шабла, Кра-
пец и Дуранкулак за поредно-
то състезание „Бързи, смели, 
сръчни“, част от мероприятия-
та посветени на Седмицата на 
морето, Шабла 2018 година.

Тази година домакин на съ-
ревнованието беше къмпинг 
„Космос“, село Дуранкулак.

Трите отбора, водени от 
своите ръководители, дадоха 
всичко от себе си за победата. 

Жури с председател Кирил 
Йотов, директор на Общински 
детски комплекс, Мариян Бори-
сов - представител на НЧ „Друж-
ба“ село Дуранкулак и Елена 
Тодорова от НЧ „Слънце“ село 
Крапец оценяваха бързината и 

прецизността на играчите.
Както във всяко състезание 

и тук имаше победител - тимът 
на Крапец с 68 точки (за трети 
пореден път), следван от отбо-
рите на Шабла с 61 точки и Ду-
ранкулак с 52 точки.

Следващата година село 
Крапец ще посрещне бързи, 
смели и сръчни деца, готови да 
се борят за първото място.

Организаторите – Общин-
ски детски комплекс и община 
Шабла бяха осигурили награди 
за всички участници, а семей-
ство Неделчеви от страна на 
домакините се погрижиха за 
почерпката на участниците в 
състезанието.

Изгрев

„БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ“ДЕЛФИНИТЕ ГОВОРИХА И 
МЕЧО ПЯ В БИБЛИОТЕКАТА

По време на състезанието

На поредното си приклю-
чение в читалищната библи-
отека, младите посетители на 
детския отдел попаднаха в све-
та на семейство „делфинови“. 
Децата прочетоха с интерес 
слайдовете от презентацията 
на библиотекаря Дияна Дими-
трова. Те се запознаха с над 20 
вида делфини, включително и 
„нашите“, черноморските. Лю-
бопитните малчугани научиха 
колко тежи косатката, с каква 
скорост плува афалата, както и 
повече факти за тази „странна 
птица“ – амазонския речен дел-
фин. На финала отново имаше 
забавно практическо упражне-
ние – изработване на хартиени 
висулки, изобразяващи океан-
ски обитатели. Конструкцията 
на самите висулки, подобна на 
ветрови звънец, не беше лесна 
за изработка, но някои се спра-
виха повече от добре. 

И през този четвъртък, 2-ри 
август, броят на участниците 
в „Лятната читалня“ беше за-
виден, като не може да не от-
бележим  факта, че и двама от 
родителите, които доведоха де-
цата си, останаха до края, впе-
чатлени не по-малко от своите 
наследници от беседата.

Два дни по-рано, на 31-ви 
юли, и част от възпитаниците на 
ДГ „Дора Габе“ гостуваха на дет-

ския отдел на библиотеката при 
НЧ „Зора 1894“(определяме ги 
като „гости“, защото най-мал-
ките шабленци засега са бъдещи 
читатели). Те изслушаха приказ-
ката „Песните на Мечо“, съпро-
водена с презентация. В послед-
ната, Мечо им зададе няколко 
гатанки за животни и ги запоз-
на с чудната страна Мераликун-
дия. Там, приказното мече ги 
срещна с хипопотамчето, лени-
веца и крокодила. Мечо запозна 
новите си приятели със своята 
приятелка Лили и всички заед-
но се пренесоха в морския свят, 
където видяха медузите, калка-
на и кита. Накрая, Мечо разказа 
на децата за добрите хора и при-
ятелството – основната тема и 
на песните му.

За следващата сбирка на 
„Лятната читалня“, денят и 
мястото, както се казваше в 
рекламата на едно популярно 
публицистично предаване са 
известни – четвъртък, 15:30 
часа, в детския отдел на чита-
лищната библиотека. Тогава 
малките читатели ще се запоз-
наят с творчеството на А. С. 
Пушкин, или поне с частта му, 
посветена на Златната рибка. 
Ще последва и практическо за-
нятие, разбира се – изработка 
на кораби и рибки от хартия.

NF

Какво постигнахте през 
първата година след училищ-
ния звънец?

Луиза Карамилева - Пър-
вата година след училищния 
звънец за мен беше изключи-
телно емоционално наситена. 
Започнах образованието си в 
Стопански факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“ и това съ-
битие донесе със себе си много 
възможности за развитието ми 
като личност, но също така и 
за израстването ми в профе-
сионален план. Членството ми 
в студентстките организации 
„Бизнес клуб“ и „Спектър“, 
функциониращи в рамките на 
университета, ми дават шанса 
да участвам в организирането 
на събития, съдействащи за 
развитието на студентите, да 
се запознавам с хора, които са 
доказани специалисти в съот-
ветните области, а също така да 
работя по черти от характера 
си, които смятам, че бих могла 
да превърна в свои качества. 
Щастлива съм от възможност-
та да съм част от стипендиант-
ската програма „История с бъ-
деще“, реализирана в резултат 
на сътрудничеството на ДЗИ и 
Стопански факултет, и да съм 

сред петимата стипендианти за 
2017 година, които получават 
финансиране на бакалавър-
ската степен от образованието 
си. Отскоро съм част от млад 
и много ентусиазиран екип 
на перспективна българска 
компания, като работата ми е 
свързана с най-ценния ресурс 
– човешкия, и това е един от 
най-големите ми мотиватори за 
развитие.

Как гледате днес на своето 
училище, беше ли ви полезно 
то?

Луиза Карамилева - Науче-
ното в училище винаги е било 
причина да произнасям с гор-
дост и удовлетворение името на 
гимназията и града. Благодарна 
съм на всички свои учители 
за това, което са ми дали, тъй 
като техните напътствия са от-
правна точка на действията ми 
в определени ситуации. Това, 
което успях да си „открадна“ от 
тях, ми дава отговор на много 
от въпросите, които си зада-
вам. Искрено вярвам, че всеки 
човек, когото срещам по пътя 
си, е урок, който ми помага да 
раста. Отношението ми към 
училището днес се определя 
изцяло от това мое убеждение. 

Уважаеми читатели, лятото е вре-
ме за отдих, ваканции, пътуване и … 
завръщане по родните места. Срещи-
те и разговорите с бивши наши съуче-
ници ни подсказа идеята да предложим 
на редакторите на общински вестник 
„Изгрев” рубриката „ Една, две, три и 
повече години след училищния звънец”. 

Ние сме четири момичета от Ли-
тературен клуб „Творческо писане” 
към ОДК – Дария, Зорница, Ивет и 
Саня. Задавахме два въпроса на наши-
те събеседници: Какво постигнахте 
през  годините след училищния звънец? 
и  Как гледате днес на своето училище, беше ли ви то полезно 
? Въпреки че въпросите са едни и същи, отговорите са разно-
образни по стил и съдържание. И това е толкова естествено!

Започваме с набор 1998 г., випуск 2017 г.  Представяме ви от-
говорите на Луиза Карамилева.

Луиза Карамилева

„ЕДНА, ДВЕ, ТРИ И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ 
СЛЕД УЧИЛИЩНИЯ ЗВЪНЕЦ”

На 21.07.2018г.(събота) в 
местността „Текето“ до с.Алек-
сандрия се проведе фолклорен 
събор, на който с. Горун и с. 
Граничар достойно представи-
ха община Шабла.

Двадесетият и втория Реги-
онален фолклорен събор „Те-
кето“ се провежда ежегодно в 

местността Текето край мана-
стира „Свети пророк Илия“, с. 
Александрия, община Круша-
ри, на Илинден, в края на месец 
юли. Регионалният фолклорен 
събор е с конкурсен характер и 
се провежда в рамките на един 
ден. Включен е в Културния ка-
лендар на Министерството на 

културата. 
Организатори са община 

Крушари, НЧ „Йордан Драгнев 
1894“ - с.Крушари, читалище 
„Втори юни  2004“ с. Алексан-
дрия и кметство – с. Алексан-
дрия. 

Жури на фолклорния събор 
са изявени и доказали се имена 

в сферата на фолклорното из-
куство на България.

Самодейците благодарят за 
отзивчивостта на общинското 
ръководство, за оказаното съ-
действие и на шофьора Георги 
Тодоров за проявеното търпе-
ние и безаварийното турне.

Изгрев

ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ ОТ ОБЩИНАТА НА СЪБОР В АЛЕКСАНДРИЯ

Групата от село Горун Граничарки на „Текето“

Продавам чесън
Телефон: 0876 786 152, Панчо Паскалев

на 10 август 2018 година (петък) от 14.30 часа
в Поликлиника Шабла 

прегледи при д-р Ивайло Марков - съдов хирург.
Прегледът ще бъде на цена 30 лв. с включена  

доплер-сонография на съдове на горни и долни крайници.
Не работи с направления по НЗОК.

Прегледите ще се извършват на 2-ри етаж, кабинет 13.

Предварително записване на телефон: 0886 284 030


