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„Приемете децата по начина, по който приемаме дърветата – с благодарност, защото са благословия, но нямайте очаквания или 
желания. Човек не очаква дърветата да се променят. Обича ги, каквито са.”

 Изабел Алиенде

МИСЪЛ НА БРОЯ

Община Шабла отново 
ще подкрепи кампанията на 
БТВ Медия Груп „Да изчис-
тим България заедно“, която 
през тази година ще се прове-
де на 15-ти септември – Све-
товния ден на почистването. 
Основен логистичен партньор 
е Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ), чрез 
Предприятието за управле-
ние на дейности за опазване 
на околната среда (ПУДО-
ОС),. И тази година дейност-
ите по осигуряване на чува-

ли, ръкавици, транспорт и 
депониране на отпадъците ще 
бъдат обезпечени със сред-
ства от бюджета на МОСВ. 
Община Шабла ще ока-
же съдействие на всички 
граждани, организации и 
фирми, които желаят да се 
включат в инициативата. 
Можете да заявявате своето 
участие с избрано от Вас мяс-
то за почистване на тел.: 05743/ 
5037, ел. адрес: eco@ob-shabla.
org или на място в Община Ша-
бла. 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ 
ЗАЕДНО – 2018

100 ГОДИНИ
ОТ КРАЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Община Шабла и НЧ „Зора 1894“
ОРГАНИЗИРАТ

Среща-разговор с Петър Бойчев и Радослав Симеонов
и представяне на книгите
„Те загинаха за Добруджа“  и „Добруджа във войните за 
национално обединение“
10 септември 2018 г.(понеделник) от 16.00 ч.
Фоайето на читалището
Срещата се осъществява с любезното съдействие на 
народните представители от ПП ГЕРБ  Даниела Дими-
трова и Пламен Манушев
Повече подробности за авторите и книгите – на стр. 2-ра

   

 
 

 
 

ПРОГРАМА  
9:00 часа – 15:00 часа Изложба-базар на гълъби, кокошки и други декоративни птици 

13:00 часа – 16:00 часа Кулинарно шоу на Ути Бъчваров. Ути ще приготви свински кебап 
със зеленчуци. 

13:00 часа – 16:00 часа „Кметът може И да готви“ – кулинарно шоу с участието на кмета 
на община Шабла и кмета на община Терешин (Р. Полша).   

14:00 часа – 15:00 часа Подготовка и подреждане на щандовете. 

14:45 часа – 15:00 часа Изпълнение на Духов оркестър при НЧ „Зора1894“ – гр. Шабла 

15:00 часа – 15:10 часа Благословение на празника от отец Павел 

15:10 часа – 15:20 часа „Зеленчуци, който не яде….“ – представят децата от ДГ „Дора 
Габе“ – гр. Шабла 

15:30 часа – 16:30 часа Преглед и оценка на щандовете от специално жури, водено  

   от Ути Бъчваров. 

  Награждаване на победителите от обявените конкурси. 

15:20 часа – 17:30 часа Изпълнения на фолклорни групи и танцови състави от област 
Добрич. 

17:30 часа     Концерт на фолклорен оркестър „Канарите“ с ръководител 
Атанас Стоев. 

ПОКАНА
На 07.09.2018 г. (петък) от 19.30 ч. гост на библиотеката при 
НЧ „Дружба 1898“ с. Дуранкулак ще бъде Нидал Алгафари.
Той ще представи 4 свои книги - „Боже, защо Господ лъже?“, 
„Аллах, милост нямаш ли?“, „Люби‘ ли ти Бог си“ и последната 
„Орисани да избираме“.
Каним всички жители и гости на Дуранкулак и община Шабла.

Заповядайте!

ПОКАНА
Кметският наместник на село Пролез, Стоянка Тодорова, 
кани всички, които желаят да присъстват, на традицион-

ния празник на селото 10-ти септември.
ТЪРжеСТвОТО ще зАПОЧНе в 11:30 ЧАСА ПРеД 

СгРАДАТА НА КМеТСТвОТО.
Заповядайте да си спомним хубавите моменти на Пролез и да 
си пожелаем още такива и в бъдеще! 
Нека се повеселим заедно!!!

Учебните стрелби на на Зе-
нитния полигон на ВВС – Ша-
бла започнаха на 27-ми август. 
На следващия ден, Министърът 
на отбраната Красимир Кара-
качанов беше посрещнат от на-
чалника на Зенитния полигон в 
Шабла, майор Цонко Цонков.

Каракачанов и началникът 
на отбраната генерал Андрей 
Боцев наблюдаваха подготов-
ката на екипажи от състава на 
Военновъздушните сили. 

Сред присъстващите беше и 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев. Ръководител на 
стрелбите бе командирът на 
авиобаза Граф Игнатиево, бри-
гаден генерал Димитър Петров. 

„Характерното на стрелби-
те тази година е, че се извърш-
ват от 7 млади летци, които за 
първи път изпълняват експери-
ментални полети“ - каза майор 
Цонко Цонков и допълни, че 
догодина се очаква зенитно-ра-
кетни  и авиационни стрелби с 
участие на формирования от 
страни членки, или партньори 
на НАТО. Догодина стрелбите 
ще се проведат в периода май-
юни и няма да са пречка на ак-

тивния туристически сезон.“
 „Въпреки ограничените ре-

сурси, Военновъздушните сили 
се подготвят и правят дори не-
възможното, за да могат да обу-
чат летателния състав да изпъл-
нява своите задачи по защита 
на въздушното пространство на 
България. Аз искам да поздравя 
командира на ВВС и пилотите, 
които участват в тренировъчни-
те полети, защото в условия на 
финансов недоимък тези хора 
дават всичко от себе си, за да 
защитават суверенитета на Бъл-
гария и българските граждани”, 
каза министърът на отбраната 
Красимир Каракачанов. 

Пилотите на МиГ-29 от 
състава на 3-та авиобаза Граф 
Игнатиево до 31 август изпъл-
няваха полети за провеждане 
на отстрели, експериментални 
и бойни стрелби с излитане и 
кацане от летище Граф Игнати-
ево. Стрелбите са с авиационни 
управляеми ракети, включени 
в боекомплекта на МиГ-29, и 
са по два типа цели - светеща 
парашутна мишена СПМ-100 и 
радиоуправляема мишена R-01. 

В тренировъчните полети на 

екипажите от изтребителната 
авиационна ескадрила на ави-
обаза Граф Игнатиево участват 
и пилоти на Су-25, инженер-
но-технически и осигуряващ 
състав от Базата за предно раз-
полагане – Безмер. Полетите се 
изпълняват от летище Балчик. 
Целта е екипажите на Су-25 да 
усъвършенстват техниката си 
на пилотиране и самолетоводе-
не на малки и пределно малки 
височини. Освен това те изпъл-
няват и полети за навигационно 

бомбопускане на светеща пара-
шутна мишена СПМ-100 за оси-
гуряване на стрелбите на своите 
колеги от 3-та авиобаза Граф 
Игнатиево. 

Трябва да отбележим, че под-
готовката се проведе в доста 
сложна метеорологична обста-
новка - превалявания и гръ-
мотевична дейност и на двете 
летища, но това не  попречи на 
екипажите от ВВС да изпълнят 
успешно поставените задачи.

Изгрев

СТРЕЛБИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА, ПРЕЗ МАЙ-ЮНИ

Началникът на Зенитния полигон в Шабла, майор Цонко Цонков 
посреща министър Каракачанов

На 29-ти август, в Градския 
парк на Шабла се проведе праз-
ник за най-малките жители на 
Общината. Общински детски 
комплекс и Общинска админи-
страция Шабла, организираха 
за децата купон под надслов 
„Нещо по-така“. Актьорите от 
парти агенцията със същото 
име от град Добрич, забавлява-
ха присъстващите на празника. 

Родителите от цялата Об-

щина бяха довели децата си 
на партито. Пиратът Петър и 
чаровната му асистентка дадо-
ха всичко от себе си, малките 
палавници да плуват в свои 
води. Танците, някои познати, 
други – не, накараха децата да 
разкрият неподозирани и за са-
мите тях способности на сцена-
та. Чупки и пируети, на които 
биха завидяли и най-добрите 
брейк-изпълнители завладяха 

Градския парк. Змии, паяци и 
птици оживяха на естрадата. 
Танцьорите се вложиха като 
за последно (преди първия 
училищен звънец) пред погле-
дите на своите бащи, майки, 
дядовци и баби. За финал, по 
традиция бе изигран и „Танцът 
на Пингвина“ – символ на това, 
колко задружни и сплотени са 
нашите деца!

Своя танцов дебют на град-

ска сцена направиха група 
„Дура-дура“ при НЧ „Дружба“ 
от… разбира се  Дуранкулак.

Както всеки празник и тази 
фиеста завърши с почерпка за 
всички деца, подарък от общи-
на Шабла. Сладоледът, с който 
без съмнение след около две 
седмици малчуганите ще асо-
циират отишлото си лято, оси-
гури фирма „Изида“ ООД.

Изгрев

ПРАзНИК зА ДеЦАТА НА ШАБЛА

Танцът на Пингвина“ в Шабла се изпълнява и през лятото…

Всички на подиума!
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 10 септември 2018 година 

се навършват 9 години 
от внезапната смърт на

инж. ВелИКО ДИмИтрОВ 
ИВАНОВ

починал на 70 години
С много обич и тъга се прекланяме  

пред светлата му памет.
Нека всички, които го познаваха,  

си спомнят за него!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 6 септември 2018 година 

се навършват 
10 години от смъртта на баща ми,

СтефАН ИлИеВ НАНеВ
починал на 78 години

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

Поклон пред паметта ти!

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

ПРОДАВАМ

дворно място в село Ваклино, 1 дка.
тел. за контакт: 0899/742-879

 Гергина Стоянова

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВсИЧКИ ВИдОВе 
зАсТРАХОВКИ

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

телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

КУПУВАМ зеМеделсКА зеМя
в землището на община Шабла.

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

СЪОБЩеНИе
Oбщинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, 

ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е израбо-
тен  ПУП-ППР /Подробен устройствен план-план за  промяна 
на регулация / за УПИ ХІ, ХІІ, и ХІІІ и ПЗ /план застрояване/ 
за УПИ ХІІІ-225 и УПИ ХХХ-225  от квартал 10, по плана на 
с.Езерец, община Шабла.

 В четиринадесетдневен срок от съобщението заинтересова-
ните лица могат да направят писменни възражения,  предложе-
ния и искания по проекта за подробен устройствен план до об-
щинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/ стая 105.

СЪОБЩеНИе
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 / и ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІІІ, от квартал 5, 
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.

ПРОМеНИ в НОАМТЦУ
Следва от бр.30

Раздел VIII
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 67. Който не подаде декларация по чл. 14 от Закона за 
местните данъци и такси, не я подаде в срок, както и не посочи 
или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до оп-
ределяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване 
от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юриди-
ческите лица и едноличните търговци - с имуществена санк-
ция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко 
наказание.

 Чл. 68. Наследник, заветник или техен законен представи-
тел, който не подаде декларация по чл. 32 от Закона за местните 
данъци и такси, не я подаде в срок, не декларира или невярно 
декларира получено по наследство имущество, се наказват с 
глоба от 10 до 500 лв.

 Чл. 69. При укриване на част от цената при получаване на 
имущества по дарение или по възмезден начин на страните се 
налага глоба в двойния размер на дължимия данък върху ук-
ритата част.

Чл. 70. (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 61н от 
Закона за местните данъци и такси или не я подаде в срок, се 
наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко 
наказание.

(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или 
обстоятелства в декларацията по чл. 61н от Закона за местни-
те данъци и такси, водещи до определяне на патентен данък в 
по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се 
наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко нака-
зание.

Чл. 71. (1) Актовете за установяване на нарушенията се със-
тавят от служителите на общинската администрация опреде-
лени в заповедта по чл. 5, ал. 4, а наказателните постановления 
се издават от кмета на общината или от упълномощени от него 
длъжностни лица.

 (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалва-
нето и изпълнението на наказателните постановления се из-
вършват по реда на Закона за административните нарушения 
и наказания.

(3) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказа-
телни постановления, издадени от кмета на общината, постъп-
ват в приход на бюджета на общината.

(4) За маловажни случаи на административни нарушения 
по тази наредба, установени при извършването им, могат да 
бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 
50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа дан-
ни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, 
мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и 
размера на глобата. Фишът се съставя от служителите на об-
щинската администрация определени в заповедта по чл. 5, ал. 
4. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, 
че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, 
за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят 
оспори нарушението или откаже да плати глобата, за наруше-
нието се съставя акт за установяване на административното 
нарушение.

(5) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно 
в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло 
в сила наказателно постановление и се предава за събиране.“

§ 7. Разпоредбата на § 5 влиза в сила от 01.01.2019 година.
Край.

ГрАфИК 
за извършване на проверка по изправността на машините за 

прибиране на пролетниците, подготовката на площите  и из-
вършване на есенната сеитба в община Шабла за 2018 година.
4 септември – Шабла
ЧЗС – 9.00 часа;
Кооперация „Изток“  - 11.00 часа;
„Зърнети храни“ ЕАД – 13.00 часа;
Община Шабла – 14.00 часа
5 септември 
„Кирилови“ ООД – 10.00 часа;
ЧЗС – 11.30 часа;
ЗК „Дуранкулак“ – 13.00 часа;
ЕТ „Агросервиз“ – 14.30 часа;
ЕТ „Нава- В.Василев“ – 15.30 часа.

Проверките се извършват от инж. И.вълчев.

Ще използвам възможност-
та, от страниците на нашия 
вестник да споделя  впечатле-
нията си от постановката „Сва-
лячи“ на хасковския театър 
„Иван Димов“, която се изигра 
през изминалата седмица на 
сцената на НЧ „Зора 1894“ в 
Шабла.

Авторът на пиесата, Елин 
Рахнев както винаги е напи-
пал пулса на времето и ни е 
представил злободневните 
житейски несгоди и трудности 
на обикновения човек в едно 
корумпирано общество, как-
вото е нашето сега. Битието на 
„хората от „Б“ група“, които в 
пиесата са футболни съдии, а 
в живота нямат възможност да 
отсъдят даже какво ще се случи 
със самите тях. В постановката 
ясно е изказано, че ако си чес-
тен и почтен човек, няма как да 
прогресираш  в България.

Играта на актьорите – Ма-
лин Кръстев и Герасим Георги-
ев-Геро беше безупречна. Може 
би защото са ни познати лица 
от телевизионния екран, но 
двамата прекрасно пресъзда-
доха героите си – романтични, 

симпатични и верни на своите 
илюзии.

Декорът бе семпъл, но из-
държан. Лично аз за пръв път 
виждам на сцена такова реше-
ние на постановчика – мислите 
и евентуалните случки с герои-
те да минават на екран на сце-
ната. 

С две думи – отлична, акту-
ална пиеса, много добре изи-
грана на сцената от актьорите.

Бях силно впечатлена от 
факта, че салонът бе пълен, 
зрители имаше и на балкона. И 
за актьори, и за публика, това 
усещане е много важно.

Искам да изкажа (сигурна 
съм, не само от мое име) благо-
дарността си към ръководство-
то на община Шабла, затова, че 
чрез такива качествени поста-
новки обогатява  културния 
живот на града ни.

Благодаря и на ЦСРИ, че 
дава възможност на нас – хора-
та с увреждания да посещаваме 
организирано тези културни 
събития.

Тошка Казанлийска,  
потребител на  

ЦСРИ Шабла

От редакционната ни поща

ОТНОВО ЗАВЛАДЯВАЩ ТЕАТЪР 
НА ШАБЛЕНСКА СЦЕНА

От стр. 1-ва
В книгата „Те загинаха за До-

бруджа” е събран дългогодиш-
ният усърден труд на двамата 
автори-историци Петър Бой-
чев и Радослав Симеонов, съот-
ветно от музеите в Тутракан и 
Добрич. Това са местата, къде-
то се намират двете най-големи 
военни гробища на територия-
та на страната от времето на 
Първата световна война. Авто-
рите ще споделят как е възник-
нала идеята за написването на 
книгата и как са я реализирали.  
„Те загинаха за Добруджа” е 
уникално за българската исто-
риография изследване, в кое-
то са систематизирани близо 
16 хиляди имена на български 
войници и офицери, загинали 
за освобождението на Добру-
джа по време на Първата све-
товна война. Освен данни за 
жертвите на Добруджанския 
и Серетския фронт, изданието 
съдържа множество архивни 
документи, скици, снимки, как-
то и богат справочен апарат. 
Благодарение на усилията на 

авторите, много наши сънарод-
ници вече могат да получат ин-
формация за лобните места и 
обстоятелствата около смъртта 
на свои родственици, участва-
ли в Добруджанската кампа-
ния на ІІІ-та българска армия. 
На срещата ще бъде предста-
вен и фотоалбумът „Добру-
джа във войните за национал-
но обединение”, който е едно 
своеобразно допълнение към 
книгата. Албумът съдържа над 
200 оригинални снимки, фото-
графии и пощенски картички. 
Те показват събитията от хода 
на войната между 1 септември 
1916 г. и 5 януари 1917 г. Освен 
това тук са включени и уни-
кални фотоси, илюстриращи 
присъствието на българските 
войски в Северна Добруджа и 
които непринудено подчерта-
ват нейния български облик. 
Поводът за издаването на двете 
книги е тържественото отбе-
лязване на 100-годишнината от 
освобождението на Добруджа 
по време на Първата световна 
война през 2016 г. 

…зА КНИгИТе
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На  10 август, в Зеления образователен център в Шабла звуча 
старинна барокова музика, част от фестивал „Страваганца“. 
За шабленската публика свириха „Бас Данс“ в състав: Диана Пе-
трова – барокови флейти, Вяра Грънчарова – виола ла гамба и 
Борис Павлов – китара.

Трио „Далчеви“ на шабленска сцена

Ценителите на класическата 
музика отново имаха възмож-
ността да се насладят на изпълне-
нията на виртуозни музиканти в 
Зеления образователен център в 
Шабла. Вечерта на 31-ви август, 
интернационалната публика бе 
зарадвана от музиката, която 
изсвири трио Далчеви – Миле-
на Вълева (цигулка), Магдалена 
Далчева (виолончело) и Стефан 
Далчев (роял).

Ръководителят на Зеления 
център, д-р Даниела Тодорова, 
обяви, че с камерния концерт, 
организиран от община Шабла, 
приключва богатата лятна кул-
турна програма на Центъра. Тя 
даде думата на познатия в гра-
да ни меценат, Камен Кенов да 
представи музикантите и про-
изведенията, които ще изпълнят 
пред публиката.

Аудиторията с удоволствие 
изслуша творбите на Йозеф Хай-
дн, Луиджи Бокерини, Йозеф 
Райнбергер, Карл Целер и Йохан 
Щраус. Неслучайно концертът 
завърши с валсовете на Целер и 
Щраус. „Избраното“ от оперети-
те „Птицепродавецът“ и „Приле-
път“ са познати и популярни ме-

лодии дори за масовата публика.
След бурните аплодисменти 

на хората в залата, Стефан Дал-
чев (един от малкото български 
органисти, популярни и зад гра-
ница), обяви, че специално за 
шабленската публика, триото ще 
изпълни мотив от произведение 
на Фридрих Кулау. Когато свое-
образният бис приключи и по-
редните овации отшумяха, Дал-
чев се обърна към аудиторията с 
няколко думи. Той сподели, че за 
втори път са в Шабла, че би бил 
много учуден, ако някой не оста-
не очарован от града и крайбре-
жието ни и че в Зеления център 
базата е чудесна. Той пожела на 
шабленци да съхранят природа-
та, също така каза, че красота-
та, тишината и спокойствието, 
които Шабла предлага са рай за 
всеки творец. Председателят на 
общинския съвет, д-р Йорданка 
Стоева благодари на музиканти-
те за прекрасния свят, в който ни 
въведоха, а на германската, руска 
и софийска част от публиката, 
затова, че уважиха поредното 
събитие от богатия ни културен 
календар.

Йордан енев

ЗАКРИХА ЛЯТНАТА ПРОГРАМА В 
ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР С КЛАСИКА 

През месец август 2018 го-
дина, в град Балчик бе орга-
низиран самодеен фестивал  - 
надпяване на хората от третата 
възраст.

Участваха фолклорни гру-
пи от различни градове и села. 
Участие взе и фолклорна гру-
па „Кария“ при пенсионерски 
клуб „Надежда“ град Шабла.

Изпълнени бяха три песни, 
но особено голямо впечатление 
на публиката направи песента 

„Добруджа на хляб мирише“. 
Групата беше бурно аплодира-
на, когато една от участничките 
излезе напред държейки хляб 
в двете си ръце. Тези овации 
за група „Кария“ са не само 
стимул, а и награда, вдъхваща 
стремеж за по-добро предста-
вяне.

Изказваме сърдечна благо-
дарност на общинското ръко-
водство за предоставения ни 
транспорт.

 ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ОБЩИНАТА
…ПЯХА НА ФЕСТИВАЛ В БАЛЧИК

Елена Георгиева, третата отляво с питката в ръцете пред 
балчишката публика

На 18 и 19 август в село Ас-
парухово, община Дългопол за 
пръв път се проведе фолклорен 
фестивал с мото „Ченге пее и 
танцува“ без състезателен ха-
рактер.

Защо „Ченге“? – защото това 
е старото име на селото.

Заради изграждането на 
язовир Цонево, част от населе-
нието е изселено, но традиции-
те и любовта им към народните 
песни остават. Селото е заоби-
колено от възвишения и това го 
прави по-красиво. На сцената 
се редуваха фолклорни групи 
от Родопите, Тракия, Стран-
джа, Шоплука, северозападна 
България, северна България и 
разбира се от Добруджа. Раз-
лични носии, различни багри, 
истинска шарения, красота. 
Водеща на фестивала бе Галя 
Асенова от предаването „От 
българско, по българско“по тв 
СКАТ.  

Дойде ред и на фолклорната 
група от село Крапец. Галя Асе-
нова каза много ласкави думи 
за тях, когато са гостували в 
предаването й. След всяко тя-
хно изпълнение от публиката 
се чуваха възгласи „Браво“ и ги 
аплодираха. На фона на група-
та от Крапец, певецът Йордан 
Балчев изпълни две песни. Той 
също бе аплодиран от публика-
та. Аплодисментите, възгласите 

„Браво“ са най-голямата награ-
да за изпълнителите.

На групата акомпанираха 
Добри Добрев (акордеон) и 
Наско Атанасов (тъпан). 

На втория, ден фестивалът 
продължи, но групата от Кра-
пец отдели време за разглеж-
дане на чудните скали край 
язовир Цонево. Оказва се, че 
природата не само е най-добър 
художник през есента като оба-
гря листата на дърветата, а из-
вайва и такива фигури, каквито 
и най-добрият скулптор не би 
направил. На фестивала изпъл-
нителите бяха от най-различна 
възраст. Особено впечатление 
направи 5 годишната Габи. На 
въпроса на Галя Асенова от 
кога пее, Габи смело отговори: 
не знам от кога пея, но пея.

Ето това е ценното на при-
емствеността от поколения на 
поколения в резултат на което 
българщината ще се запази и за 
напред.

Благодарим на общинското 
ръководство в лицето на кмета 
на община Шабла Мариян Же-
чев за оказаното ни съдействие. 

Скъпи певици при ПК село 
Крапец, дерзайте и продължа-
вайте на пеете и да славите об-
щина Шабла.

вярка Стоянова
секретар на ОС на СП 2004

Шабла

„ЧЕНГЕ ПЕЕ И ТАНЦУВА“ 
- БЪЛГАРЩИНАТА ЩЕ Я 
ИМА, ЩЕ ОЦЕЛЕЕ

Карапчанки на фестивала, който няма нищо общо с родната 
полиция.

Конкурсът „Малка Мини 
Мис и Малък Мини Мистър 
Дуранкулак“, мероприятие 
от „Седмицата на морето“, се 
проведе пред сградата на ор-
ганизатора НЧ „Дружба 1898“ 
с. Дуранкулак. Претендентите 
за призовете дефилираха пред 
журито и представиха песни и 
танци във „Вечерта на талан-

тите“. Малка Мини Мис Ду-
ранкулак стана Гергана Гечева, 
а за Малък Мини Мистър бе 
избран Александър Цонев.

Благодарим на спонсори-
те ЗКПУ „Дуранкулак“ и ЕТ 
„Марги“, които осигуриха ла-
комства за децата.

Николинка георгиева, 
читалищен секретар

ИЗБРАХА МАЛКИТЕ МИНИ МИС 
И МИСТЪР ДУРАНКУЛАК

„Изгрев“ – Добре дошли в 
Шабла, господин Дончев. Му-
зиката, която изпълнявате  е 
за отбрана публика. Какво е за 
вас джазът?

Антони Дончев – Джазът е 
част от световната музикална 
култура, една музика с много 
специална специфика, която 
според мен спокойно може да 
се нарече „феномен на XX век. 
Така че за нас е огромно удо-
волствие да се занимаваме с 
този вид музика и дори да из-
лизаме извън нея. И за разлика 
от Лили, която е учила джазова 
музика, аз не съм учил джазово 
пиано, а съм един класически 
пианист.

„Изгрев“ – вие сте дири-
гент на Биг бенда на Бъл-
гарското национално радио 
(БНР). знаем още, че сте пиа-
нист, композитор, джаз музи-
кант. в коя „роля“ се чувства-
те най-добре?

А.Д – Задавате ми много 
хубав въпрос и същевременно 
труден, защото все още не мога 
да отделя ролите. Може би ми 
е най-неприлична тази работа, 
вече 8 години съм натрупал 
опит с Биг бенда и ми става все 

по-интересно. Така че не мога 
да кажа със сигурност. Всяка 
една работа си има своите пре-
красни моменти на създаване 
на различни неща.

„Изгрев“ – През 2010 годи-
на наследихте поста диригент 
на Биг бенда на БНР от покой-
ния вили Казасян. Какво за-
пазихте от него и какво ново 
вкарахте в оркестъра?

А.Д – Също много интере-
сен въпрос. Всъщност аз не 
поех Бенда дирекно от Вили, 
а от човека, който беше след 
Вили, Янко Миладинов.Мога 
да кажа, че през тези години, 
когато Янко беше диригент 
имаше какво още да се напра-
ви с оркестъра, дейността им 
не беше активна, малко се беше 
позатворила. Всъщност това се 
опитвам да направя аз – да вка-
рам оркестъра в 21 век. Това е 
един много специфичен състав, 
който обаче има своето истин-
ско място в днешното време, в 
днешния ден.

„Изгрев“ – Благодаря ви за 
този разговор.

А.Д – И аз благодаря.
Разговаря Йорданка  

Радушева

Антони Дончев: 

„ОПИТвАМ Се ДА 
вКАРАМ ОРКеСТЪРА 

в XXI веК“
Антони Дончев е роден в Со-

фия на 5 февруари 1959 година. 
Първоначално е пианист – за-
вършил е музикалното училище 
в София и Музикалната Ака-
демия „Панчо Владигеров“ при 

именитите професори Мара Петкова и Богомил Стършенов. 
През 80-те години на 20 век вече е сериозно ориентиран към 
джаза, свири в емблематичния тогава джаз-квартет „Фокус“, 
след което с Христо Йоцов (ударни) създават дуото „Акустич-
на версия“. Свирят на най-престижните фестивали по света, 
печелят важни награди, сред които Първата награда в Ое-
лаарт (Белгия) и Голямата награда на фестивала в Леверкузен 
(Германия).

Бил е преподавател в Музикалната академия в София. Един 
от най-търсените български джаз-пианисти, той е реализирал 
записи и концерти с Милчо Левиев, Йълдъз Ибрахимова и много 
други. Автор е на театрална музика за постановки в България 
и Германия. Има две награди като театрален композитор на 
фестивала „Златен делфин“. Негова е музиката за култовата 
телевизионна поредица „Улицата“ (това е само част от съв-
местната му работа с известния режисьор Теди Москов). Ан-
тони Дончев пише и музика за игрални филми (например „Бяга-
щи кучета“ и „Любовното лято на един льохман“).

Печели конкурс за диригент на Биг-Бенда на БНР през 2010 
година. Под негово ръководство съставът започва да се рав-
нява на най-добрите в Европа, като продължава активната 
звукозаписна и концертна дейност и същевременно търси едно 
ново, съчетано с новите тенденции на европейския джаз, зву-
чене.

СтАртИрА ПрОеКт „ОСИГурЯВАНе НА тОПЪл ОБЯД В ОБЩИНА ША-
БлА 2016“ ПО ОПерАтИВНА ПрОГрАмА ЗА хрАНИ И/ИлИ ОСНОВНО 

ПОДПОмАГАНе, ОПерАцИЯ тИП 3:“ ОСИГурЯВАНе НА тОПЪл ОБЯД“. 
Основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд са 
следните:
-  Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и услови-
ята на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане; 
-  Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимал-
ни пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; 
наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; 
-  Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за 
тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Необходимите документи, които се изискват от кандидат по-
требителите са следните:
- Заявление по образец; 
- Копие от документ за самоличност;
 - Копие от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. ЛКК, копие от амбулаторен кар-
тон/ ако има такъв/, състояние на лицето, рецептурна книжка, 
ЛАК и др. /ако е приложимо/ 
- Документ, удостоверяващ предствителството /при наличие на 
такъв/; - 
- Копие на данни на личния лекар на лицето от здравноосигу-
рителна книжка, рецептурна книжка ЛАК и др. / ако е прило-
жимо/.

Заявления за кандидатстване за социалната услуга 
„Осигуряване на топъл обяд”следва да се подават в 

Деловодството на Община Шабла, ст. 106. Заявления ще 
се приемат и от здравния медиатор.
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Последното за лятото заня-
тие в читалнята на НЧ „Зора 
1894“ се проведе на 31-ви ав-
густ. Предварително анонсира-
ни, че ги очаква почерпка, ре-
довните ваканционни читатели 
бяха на линия за събитието.

На компютъра във фоайе-
то на читалището през цялото 
време, на фона на предпочита-
ната от децата музика, вървеше 
слайд със снимки от летните им 
приключения в детския отдел 
на читалищната библиотека. 

И финалната им за лятото 
среща не мина без игри, ор-
ганизирани от библиотекаря 
Дияна Димитрова за децата. 
Малките читатели бяха разде-
лени на два отбора от по девет 
човека (колкото футболния 
„Нефтяник“ през последния 
сезон) за играта на асоциации. 
Всеки бе изписал на листче хар-
тия съществително, което дру-
гия отбор трябваше да отгатне, 
чрез мимиките и жестовете на 
свой представител, който един-
ствен знае думата. Четириго-
дишната Ива и с две годинки 
по-голямата Даная, естествено 
бяха подпомогнати съответно 
от сестра си Велина и брат си 
Делян – и четиримата редовни 

посетители на лятната читалня. 
Децата лесно отгатнаха домаш-
ните и диви животни, които 
им бе задал противниковият 
отбор, при „мелница“, „балон“ 
и „баскетболна топка“ леко се 
затрудниха, а Антоан, написал 
„специалист“, бе помолен от 
Димитрова да смени думата си. 

Както два дни преди това в 
парка и сега не мина без „тан-
ца на Пингвина“, но този път 
в „елитарното“ изпълнение на 
малките читатели.

Дияна Димитрова бе подгот-
вила грамоти, с които награди 
25-мата, които през ваканция-
та предпочетоха библиотеката 
пред плажа.

Летните занимания на деца-
та в библиотеката завършиха 
с  превърналата се в любима 
за тях игра на ластик. Напра-
ви впечатление, че повечето от 
играещите стискаха в ръка  гра-
мотите си, докато прескачаха 
ластика.

Следва известна пауза в ре-
портажите ни от детския отдел 
на читалищната библиотека. 
Но не задълго. Все пак първият 
учебен ден е след по-малко от 
две седмици…

NF

ЛИНА
Какво постигнахте през 

трите години  след училищния 
звънец?

Всяка една година след 
завършването, за мен беше 
различна и изпълнена с 
цветущи емоции. Мисля, 
че съм постигнала много и 
продължавам да се развива и 
постигам още повече.

ървата година бях в София, 
учих Социология в СУ, но след 
няколко месеца разбрах, че това 
не е моето призвание и реших 
да прекъсна. Но за този период 
разбрах, че в София имаш много 
по-големи възможност да се 
развиеш, отколкото в  другите 
градове.

Следващата година ме 
приеха в ВВМУ „Никола 
Йонков Вапцаров“ - Варна, 
специалност „Информационни 
и комуникационни технологии 
в морската индустрия“. Този 
път ми хареса и бях сигурна, че 
няма да се откажа, въпреки че 
е много трудно.  Лятото бях в 
Америка. Това е едно уникална 
възможност, която имаш като 
студент и според  мен всеки 
трябва да преживее. Едно от 
най-хубавите ми лета, през 
което работих по 14 часа, 7 
дни в седмицата и на моменти 
ми се струваше крайно тежко, 
но издържах и не съжалявам, 
защото се запознах с много нови 
приятели, имах много прекрасни 
моменти и посетих няколко 
страхотни места (Бостън, 
Чикаго, Ню Йорк).

През март тази година 
започнах работа в 411 маркетинг 
(американска компания за 
онлайн реклама), като оператор 

въвеждане на данни и след по-
малко от месец ме преназначиха 
като уеб дизайнер. Занимавам се 
със създаване и оптимизиране  
на сайтове за американски 
клиенти. Много съм доволна от 
позицията си и че толкова бързо 
успях да си намеря стартова 
работа, която да ми помогне да 
се развивам. Междувременно 
продължавам да водя активен 
и здравословен начин на 
живот и да участвам в спортни 
мероприятия. 

Чувствам се щастлива и 
доволна от себе си и от това, 
което правя.

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

Днес гледам на училището, 
като нещо, което ми помогна 
да постигна много от нещата в 
своя живот. Тъй като завърших 
професионална паралелка 
-  сътрудник в бизнес услуги и 
сега работя в подобна сфера, 
нещата, които съм научила, са 
ми от голяма полза.  Изразявам 
огромни благодарности към 
всеки един преподавател, защото 
това, което съм научила от вас, 
ще ми остане за цял живот.

Липсват ми...междучасията, 
часовете, учителите, ваканциите, 
балът.

ПеКАРНА „дРАГОМИРА 96“ ШАБлА

ТЪРСИ ДА НАзНАЧИ ПеКАР. 
Молби и автобиографии се приемат в пекарната.

тел. за контакт:0899/52-50-52

Сестрите Лина и Вероника 
Христови от Шабла взеха учас-
тие в трансграничния маратон 
Via pontica, който се проведе в 
неделя, 2 септември.

Дванадесетгодишната Веро-
ника пробяга дистанцията от 2 
км. при децата с резултат 11.52 
в конкуренция от 36 участника.

Нейната сестра Лина участва 
в надпреварата заедно със 101 
участници. Нейният резултат е 
2.25.13 при 21 км.

Единственият мъж, осмелил 
се да се включи в маратона е Ан-
дон Донев. Той пробяга 13 км. 
за 01.07.35 в конкуренция от 36 
участника.

Британецът Нейтън Флиър 
спечели трансграничния мара-
тон между България и Румъния, 
провел се тази неделя на край-
брежието на Черно море. Уелсе-
цът пробяга разстоянието от 42 
километра по черни пътища, за-
ринати с пясък, за 3 часа, 17 ми-
нути и 30 секунди. При жените 
най-бърза бе българката Боряна 
Николчева с 4:01:02 часа.

Повече от 200 участници за-
станаха тази година на старта на 
третото издание на Via Pontica - 
единствения трансграничен ма-
ратон в България и в Румъния.

Той се проведе точно 100 го-

дини след последната война, в 
която представителите на двата 
народа са били изправени едни 
срещу други - тази година Via 
Pontica отбелязва и един век 
мир между България и Румъ-
ния, посочват организаторите.

Стартът бе даден на огро-
мният плаж край Крапец,  пре-
мина се край най-северните 
диви плажове в България, за да 
се достигне до румънския ку-
рорт Вама Веке - превърнал се в 
столица на рока и хипи култура-
та в Румъния, където нощният 
живот продължава и през деня 
и където бегачите се разминават 
с танцуващи хора пред барове 
и дискотеки. Крайната точка 
на трасето бе селището 2 Май в 
Румъния, откъдето е и стартът 
на дистанцията 21 километра. 
В тази дисциплина победители 
са Данчо Петров (1:21:28 часа) 
и Кристияна Петкова (1:45:07 
часа).

В най-късата дистанция спе-
челиха Иво Вълев (0:51:38 часа) 
и Мая Петкова (1:38:47 часа).

Събитието стана възможно 
благодарение на Община Шабла 
и Община Лиману в Румъния, 
магазини Яко, Интер Инжене-
ринг, Barbarian Raw Bar, High 
Five и Terra Ross.            Изгрев

Страхотно представяне на 
Морски клуб „Портус Кариа“ 
и по-конкретно на капитана ни 
Венко Георгиев на състезание-
то по подводен риболов за купа 
„Генчо Павлов“, в акваторията 
на Приморско. Венко се класи-
ра на 4-то място на много мал-
ко зад 3-тия, но най-важното е, 
че спечели приза за най-голяма 
риба с отстреляна изклютел-
но рядката напоследък ешек 
платерина с тегло 1005 гр. С 
това обаче неговия нестандар-
тен улов едва започна... Като 
прибавим позабравения в по-
следно време пелингас с тегло 
850 гр. и 6 валидни платерини 
можем само да съжаляваме, че 
Венко нямаше късмет да вдигне 
още една купа от това състеза-
ние. Този улов му донесе цели 
7690 точки. Поредното стра-
хотно представяне, капитане! 
Шабла се гордее с теб!

Участие в състезанието взе 
и председателя на клуба, Дими-
тър Франгов, който отстреля 
едно спари, но нямаше шанс да 

намери друга риба в това състе-
зание. Повече късмет на след-
ващото състезание!

Иначе челната тройка из-
глежда по следния начин: 

Турнирът спечели Веселин 
Томов от Несебър с умопомра-
чителните 11,152 т. за предаде-
ни общо 18 броя платерини, от 
които 13 валидни. Поздравле-
ния и честито, Веско!

На 2-ро място се класира 
небезизвестния национал на 
България Валентин Люцканов 
от „Черноморец“ Бургас с пре-
дадените сочни 9 броя плате-
рини, които му донесоха 8528 т. 
Браво, Валка! 

Третата позиция под носа на 
Венко зае опитният варненски 
ас Марио Христов с предадени 
11 броя платерини, от които 9 
валидни и 8175 точки. Класата 
е вечна, както се казва, бат Ма-
рио!

Поздрави на всички от 
слънчево Приморско и до нови 
срещи!
Морски клуб „Портус Кариа“

ВЕНКО ГЕОРГИЕВ – С НАЙ-
ГОЛЯМА РИБА В ПРИМОРСКО

ТРИМА БЕГАЧИ ОТ ШАБЛА УЧАСТВАХА 
В МАРAТОНА VIA PONTICA
Британски атлет спечели трансграничния маратон Via pontica

Капитанът на шабленския клуб Венко Георгиев с улова си в При-
морскоКРАТКА РАЗДЯЛА С 

НАГРАДИ В ЧИТАЛНЯТА

еДНА, Две, ТРИ И ПОвеЧе гОДИНИ 
СЛеД УЧИЛИщНИЯ звЪНеЦ

Дойде ред и на випуск 2015 на СУ „Асен 
Златаров“ (набор 1996) да отговарят на 
въпросите, зададени от литературен 

клуб „Творческо писане” към ОДК. В два 
последователни броя на „Изгрев“, това 
ще направят Лина Христова, Христина 

Иванова и Николета Ташева . Днес ще ви 
запознаем с отговорите на първите три 
от тях.

ХРИСИ
Какво постигнахте през 

трите години  след училищния 
звънец?

 Христина Иванова -  Тези 
три години минаха бързо и 
почти неусетно. Както пове-
чето ми връстници се записах 
да уча в университет. Лесно 
и успешно мина първата го-
дина и в началото на втората 
учебна година (на7 октомври 
2016) родих момченце на име 
Даниел. На следващата година 
на 20.05.2017 се омъжих. Сега 
това малко бебче вече е на една 
година и девет месеца, а аз съм 
майка, съпруга и студентка 
4-ти курс.  

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

Христина Иванова -  За 
мен училището е важно (на-
дявам се, за всички). Това е 
началото на училището на 
живота, дава старт на нашата 

същност и индивидуалното 
разбиране на човек. Някои 
рисуват добре, други четат 
по-добре, трети знаят исто-
рията по-добре от това, как-
ви чувства внушава Христо 
Смирненски в ст. „Юноша”. 
Училището е полезно за все-
ки, който иска да бъде досто-
ен човек  утре, когато няма 
как да питаш госпожата дали 
е правилно, или не е. Разби-
ра се, както всеки край осъз-
наваме ,че много от нещата, 
които тогава са ни дразнили, 
сега ни липсват. 

НИКИ
Какво постигнахте през 

трите години  след училищния 
звънец?

Николета Ташева - Не ми-
сля, че животът ми се е проме-
нил драстично след завършва-
не на училище. Това, за което 
съм благодарна е, че срещнах 
невероятни хора, всеки от 
които ме научи на нещо. Това, 
което постигнах, са личните 
успехи в университета, които 
се бележат с отлични оценки и 
възможността да проведа стаж 
по специалността ми, който 
ми показа с какво точно съм се 
захванала. Освен това, за по-
следните три години посетих 
невероятни места в Европа, а и 
не само. Вярвам, че най- добро-
то тепърва ми предстои. 

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

Николета Ташева - Опреде-
лено ми беше полезно. Полу-
чих блестяща и непоклатима 

основа за по- нататъшното ми 
лично и професионално раз-
витие. Гледам на училището 
като на място, благодарение 
на което научих неща, които 
винаги ще ми бъдат полезни. 
И нямам предвид единствено 
това, което сме учили по раз-
личните дисциплини, а и всич-
ко онова, което ме е изградило 
като личност. Никога не съм 
съжалявала за избора си на 
училище. Имах невероятния 
късмет да съм заобиколена от  
страхотни преподаватели и съ-
ученици. 

СеДмИцА НА ПОЖАрНАтА БеЗОПАСНОСт
№ Дейности Място Дата, час, 

период
1  Дни на отворените врати РС ПБЗН 

Шабла 
10.09  - 

16.09.2018 г.

2 Организиране на открити теле-
фонни линии за консултации, 
мнения и препоръки  в областта 
на пожарната и аварийна безопас-
ност.

РС ПБЗН Ша-
бла – 
тел. 05743/ 44 
49

10.09  - 
16.09.2018 г.

3 Поклон и поставяне на венец пред   
възпоменателна плоча  на Тодор 
Енчев – загинал при изпълнение 
на служебния си дълг .  

Рибарско се-
лище „Кария“

10.09.2018 г. от  
9.00 ч.

4 Организиране на празнично ме-
роприятие с деца от  Община Ша-
бла. Провеждане на състезания, 
викторини с тематика в областта 
на ПБЗН, с материали предоста-
вени ни по програма „ERASMUS 
+ ” .Демонстрация на противопо-
жарна техника.

РС ПБЗН Ша-
бла

11.09.2018  г.
10.00 ч. - 12.00 

ч.

5 Провеждане на занятие по учебна 
евакуация с деца от ДГ ”Дора Габе”.

ДГ ”Дора Габе” 
гр.Шабла

19.09.2018 г. – 
от  10.00 часа

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 70 годишен юбилей на

ШАРмИН АдЕм ОСмАНОВА
Животът е безкрайно любопитен, той е извор и порив към промяната
и новото, шанс да опознаем непознато и неповторимо. Всяка човеш-
ка съдба е уникална и значима точно поради това, че е неповторима.
За навършването на твоите 70 години мъдрост, вдъхновение и лю-
бов, ние вдигаме пълни чаши и пием с уважение към теб - нашата 
съгражданка  и приятелка. Пожелаваме ти от сърце дълги години 
спокоен и изпълнен с прекрасни моменти семеен живот.
Честит юбилей!

Невена Огнева, 
читалищен секретар


