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„Само когато бъде отсечено последното дърво, само когато бъде отровена последната река, само когато бъде уловена последната 
риба, само тогава се оказва, че парите не се ядат.”

Индианска поговорка

МИСЪЛ НА БРОЯ

Хора, танци, шеги и споделени 
скъпи спомени от изживяните 
десетилетия – всичко това може-
ше да се види и чуе на 1-ви октом-
ври следобед, в ресторант „Ловна 
среща“ на къмпинг „Добруджа“, 
край Шабла.  По повод на Меж-
дународния ден на възрастните 
хора, всички пенсионерски клу-
бове от Общината, бяха събрали 
своите членове в познатото в Ша-
бла заведение. Дъждовното време 

не уплаши пенсионерите – много 
пролети, лета, есени и зими са по-
срещали и изпращали белокосите 
ни роднини.

По традиция, всички пенси-
онери бяха посрещнати с хляб 
и сол. С организация, на която 
младежите могат да завидят, 
230-те човека от т. нар. „трета 
възраст“ заеха своите места и 
тържеството започна. 

Следва на стр. 2

Кметът на община Шабла, Мариян Жечев след секунди ще прис-
тъпи към връчването на грамоти на юбилярите. 

Наскоро, в ОУ „Климент Ох-
ридски“ в Дуранкулак пристиг-
на радостна вест – училището 
бе одобрено за участие в Нацио-
налната програма „Създаване 
на съвременна образователна 
среда“, Модул „Музеите като об-
разователна среда“. Училището 
е единствено от област Добрич, 
сред 56-те в България, одобрени 
за участие в Програмата.

Идеята на проекта е, Ми-
нистерство на образованието 
и науката, да осигури средства 
за заплащане на транспортни 
разходи и такси за посещение 
на музей, където да се проведат 
уроците. 

Модул „Музеите като об-
разователна среда“ на Нацио-
налната програма, предвижда 
провеждане в музеите на задъл-
жителни, избираеми и факулта-
тивни учебни часове по учебни 
предмети от училищната под-
готовка за класовете от начал-
ния и прогимназиалния етап на 
основното образование. Също 

така провеждане на виртуални 
турове и видеоуроци,  провеж-
дане на Дни на отворени врати 
от Националния музей на обра-
зованието - Габрово и провеж-
дане на конкурс за най-добър 
урок в музея.

За  „Изгрев“ , директорът на 
ОУ „Климент Охридски“, Мар-
гарита Тодорова каза, че са пла-
нирали, учениците от начален 
етап да посетят отдел „Археоло-
гия“ в Регионален исторически 
музей  Добрич, където ще про-
ведат два урока - първият на 
тема „Моето родно селище в ми-
налото“ и вторият по изобрази-
телно изкуство, в който ще мо-
делират от глина, античен съд, 
специфичен за праисторическо-
то население в Дуранкулак или 
животно, характерно за района. 
Предвидени са и други дейнос-
ти, интересни за учениците. 
Проектът е свързан и с архео-
логическите разкопки край Ду-
ранкулак. Този модул от нацио-
нална програма „Осигуряване 

на съвременна образователна 
среда“ дава възможност на уче-
ници от училища, намиращи се 
в отдалечени от областните гра-
дове селища да посетят музей и 
да разгледат експонатите в него.  

„Написах проекта на един 
дъх, за един следобед, подпо-
могната от учителките, които 
ще го реализират - Христина 
Димитрова и Живка Йордано-
ва. Аз го направих за учениците 
от начален етап, защото тряб-
ваше да се свърже и с учебните 
програми по отделните учебни 
предмети. В проекта са вклю-
чени 20 деца, с оглед компакт-
ността при придвижването. 
Правих го с голямо желание и 
с удовлетворение от факта, че 
най-после в МОН  осигуриха 
средства на училища, за про-
веждане на уроци в музей! Че 
дадоха възможност на ученици 
и учители от отдалечени учи-
лища, да се почувстват равно-
поставени на своите връстни-
ци и колеги от големия град, 

които имат възможността да 
бъдат в музеите много по-чес-
то, защото нямат ограничение-
то „транспортни разходи“. За 
това искам също да благодаря 
на министър Вълчев за учас-
тието на ОУ „Климент Охрид-
ски“ в Националната програ-
ма „Създаване на съвременна 
образователна среда“, Модул 
„Музеите като образователна 
среда“. С колежките сме горди, 
че единствено нашият проект е 
класиран в област Добрич. Ще 
го реализираме през периода 
октомври-ноември 2018 г. и той 
ще бъде подарък за учениците 
от начален етап в навечерието 
на патронния празник на учи-
лището.“, сподели пред нашия 
вестник развълнуваната Мар-
гарита Тодорова. За изпълне-
нието на музейния проект в 
дуранкулашкото училище, ще 
научите от страниците на „Из-
грев“. По думите на директора 
на училището – съвсем скоро!

Йордан Енев

Проектът на ОУ „Климент Охридски“ стартира  в четвъртък, 4-ти октомври. Учениците посетиха работата на последния ден 
на направените през лятото разкопки на Дуранкулашкото езеро. Те с интерес разгледаха остатъците от храма на богинята Ки-
бела (на първата снимка), разходиха се из древните улици. Представиха си как са изглеждали домовете на хората преди десетки 
векове. Децата зададоха своите въпроси към директора на Регионалния исторически музей Добрич, Добри Добрев. (на втората  
снимка)

230 възрастни хора се веселиха край морето на празника си

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ОБЩИНА 
ШАБЛА ОТПРАЗНУВАХА  
1-ВИ ОКТОМВРИ

ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – С 
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
Реализирането на проекта ще е подарък за учениците за патронния им празник

В сърцето на Шабла ще откриете място, в което ще усетите 
топлата атмосфера на заобикалящите ви книги, където може-
те да избягате от ежедневието с приятели и да потънете в една 
друга реалност. 

Зеленият образователен център ви предлага да се насладите 
на уютно четене, приключението да намерите своето усещане 
за книга сред множеството други, да разнообразите времето 
с децата си, да срещнете правилния избор за подарък, с който 
да изненадате любим човек, да прочетете първата страница от 
завладяващ роман и да не усетите кога е дошла последната... В 
допълнение - изложби, литературни четения, концерти и съби-
тия. Едно различно място за вашите срещи и отдих. 

Заповядайте! Очакваме Ви!

На 22 и 23 октомври 2018 
година (понеделник и вторник) 
„Елтехресурс” АД, съвместно 
с oбщина Шабла, организират 
кампания за събиране на изля-
зло от употреба електрическо 
и електронно оборудване във 
всички населени места на общи-
ната. 

Гражданите и фирмите могат 
да се освободят от неработещи-
те си електроуреди (печки, хла-
дилници, перални, телевизори, 
компютри и др.) с предварител-

на заявка за извозване, подадена 
до 22 октомври 2018 година, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 00 
41, както и на електронен адрес 
order@makmetal.eu.

На всички граждани, преда-
ли неработещи електроуреди, 
ще се предоставят ваучери за 
отстъпки при пазаруване във 
верига магазини «Технополис», 
а фирмите ще получат докумен-
ти, съгласно Закона за управле-
ние на отпадъците.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

От Агенцията по заетост  
информират, че от 1 до 19 ок-
томври т.г., включително, се 
приемат заявления по програ-
ма „Старт в кариерата“ за обя-
вените работни места в пуб-
личната администрация.

Общинска администрация 
Шабла обявява прием за спе-
циалностите „Икономист“, 
„Контрол в строителството“ и 
„Информационни технологии“.

Право на участие в програ-
мата „Старт в кариерата“ имат 
всички безработни младежи с 
ненавършени 29 години, които 
нямат трудов стаж по придоби-
тата специалност от висшето си 
образование. 

Заявленията за кандидат-
стване се приемат в ДБТ - Ка-
варна, всеки работен ден от 8.30 
до 17.00 часа и на официалния 
сайт на Агенцията по заетост с 
електронно заявление.

Инициативата предоставя 
възможност на безработни ви-
шисти до 29-годишна възраст 
да натрупат в рамките на 9 ме-
сеца първия си трудов стаж по 
придобитата специалност. Про-
грамата цели да улесни прехода 
от образование към заетост и да 
постигне гъвкава комбинация 
от знания, умения и практика, 
съответстващи на изискванията 
на пазарната икономика.

Изгрев

„СТАРТ В КАРИЕРАТА“

Ако все още не сте се до-
коснали до творчеството на 
Светлин Трендафилов, имате 
възможност да го направите до 
края на месец октомври, чрез 
творбите му, които са подреде-
ни в изложба „Шесто чувство“ 
в Зеления образователен цен-
тър. Ще усетите фината душа 
на твореца и чрез поезията в 
стихосбирките му „Мълчаливи 
крясъци“ и „Търсене на светли-
на“! 

Заповядайте!

ИЗЛОЖБА „ШЕСТО ЧУВСТВО“ 
НА СВЕТЛИН ТРЕНДАФИЛОВ
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ОБЯВА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕфОН: 0888 42 79 11

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

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВсИЧКИ ВИдОВе 
зАсТРАХОВКИ

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ХИдРОИзОлАЦИИ
и ремонт на покриви със цигли. 

Газопламъчни покриви.  
Тенекеджийски услуги, ремонт на олуци.
Работи качествено и коректно, с гаранция 15 години!

Телефон за връзка:0879/98-40-79

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ – 85 лв. трупчета, 90 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 95 лв.трупчета 
и 100 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ЗИДАМ
 подмазвам и чистя комини, подменям керемиди, 

поставям битумни керемиди. Поставям и 
хидроизолация на покриви. Качествено!

Телефон за контакт:  

0896/49-71-40

Продавам чесън
Телефон: 0876 786 152, Панчо Паскалев

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

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 90 лв. за кубик

ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
ТРуПЧЕТА – 95 ЛВ. ЗА КуБИК   ЦЕПЕНИЦИ – 100 ЛВ. ЗА КуБИК

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

Телефон за контакт: 0888/ 850 925

ТЪРся 

ДА зАКУПЯ КЪщА  
в прилично състояние, до 30 хил.лв. в центъра  

на града или в близост до него.
Телефон: 0889 103 827

ПРОДАВАМ

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

 Гергина Стоянова

ПРОдАВАМ ПРАсеНЦА
Тел. за контакт:  0886/79-66-89

Потребителите на ЦСРИ са заели местата си в зала 1 на Фес-
тивалния и конгресен център във Варна и чакат постановката 
да започне.

ПОКАНА
УС на ЗК „Янтар“ село Пролез, община Шабла, област Добрич

СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБщО СЪБРАНИЕ, КОЕТО щЕ СЕ ПРОВЕДЕ
на 27.10.2018 година (събота) от 9.00 часа в залата на 

община Шабла
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори. 
2. Освобождаване от длъжност Председателя на ЗК „Янтар“ 
с.Пролез и член на УС.
3. Избор на нов Председател на ЗК „Янтар“ с.Пролез и попъл-
ване състава на УС.
4. Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час по-късно, 

независимо от броя на присъстващите.
Приканваме всички член-кооператори да присъстват на 

събранието.
От УС на зК

Част от потребителите и 
екипа на ЦСРИ Шабла, имахме 
възможността да посетим на 
26-ти септември, постановката 
на театър „Българан“, „ Двама 
съвсем голи мъже“ на френ-
ския автор, Себастиен Тиери. 
Датата не бе избрана случай-
но, тогава бе и премиерата на 
постановката на варненска 
сцена. Препълнената зала се 
наслади на играта на мистър 
„Стани богат“, Михаил Билалов 
и колегите му – Йовко Кънев, 
Петя Велинова и Кристияна 
Ценкова. Любопитен факт е, че 
франкофонът Билалов е напра-
вил и превода на текста. Друго 
популярно име от малкия ек-
ран, Николай Урумов, е режи-
сьор на постановката.

Пиесата беше с трагикоми-
чен сюжет, с перфектно раз-
ставена във времето фабула. 
Михаил Билалов влиза в роля-
та на един измамен човек, кой-
то в опита си да се измъкне от 
кашата, в която са го насадили, 

заплита фарса още повече. С 
тези си маневри „от трън, та на 
глог“, през по-голямата част от 
постановката, той искрено раз-
смиваше публиката. 

Постановката беше прекрас-
но въплъщение на интересния 
сценарий на театралната сцена. 
Всички заедно, потребители 
(29 човека) и екип на ЦСРИ, от 
сърце се забавлявахме на 26-ти 
септември във Варна. 

По повод на Международния 
ден на възрастните хора – 1-ви 
октомври (повечето ни потре-
бители са на пенсионна възраст) 
и по покана на театър „Бълга-
ран“, ние от ЦСРИ обогатихме 
културния си календар с посе-
щението на една прекрасна теа-
трална постановка, извън нашия 
град. От името на всички нас, из-
казвам огромни благодарности 
към ръководството на община 
Шабла за жеста, който направи 
към ЦСРИ за празника!

Марина Николова,  
ЦСРИ Шабла

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЦСРИ 
- НА ТЕАТЪР ВЪВ ВАРНА

със следващите редове искам 
да ви върна назад във времето, 
преди настъпването на криво-
разбраната демокрация. 

До края на 1989 година, 
във всеки дом се получава-
ше най-малко по един вест-
ник-ежедневник и други пери-
одично издавани вестници и 
списания. Количеството беше 
огромно, но пощальоните раз-
даваха всичко навреме, неза-
висимо от метеорологичните 
условия.

Вързопите с вестници се 
оставяха на показаната на 
снимката пощенска кутия и 
постепенно се разнасяха по ад-
ресите. 

Тази кутия е останала и на-
помня за онова време, когато 
писмата бяха най-достъпната 
връзка между хората, изпраща-

ха се картички по празниците, 
които остават за спомен, за 
дълги години.

Сега е друго, въведоха се 
нови технологии, нови начи-
ни на комуникация, на общу-
ване.

Нека тази кутия се се запази 
и за напред и да ни напомня за 
миналото.

Вярка Стоянова

НЯКОГА… НЯКОГА…
Уважаеми читатели, 

Бел.ред.: С този материал честитим днешния празник, 9 ок-
томври – Световния ден на пощата. Бъдете здрави и разна-
сяйте само добри вести. Честит празник!

Продължава от стр.1
Детски танцов състав „Бър-

борино“ при НЧ „Зора 1894“ 
Шабла, изигра няколко от ем-

блематичните си  народни тан-
ци. Младите възпитаници на 
Гергана Дафова, „подгряха“ ба-
бите и дядовците си със своите 
великолепни изпълнения.

Пръв кметът на община Ша-
бла, Мариян Жечев, поздрави 
празнуващите пенсионери. В 
речта си той  изрази уваже-
нието и преклонението си към 
мъдростта и опита на по-въз-
растните ни съграждани. Кме-
тът също така сподели, че се 
гордее с неуморния дух, енер-
гия и желание за пълноценен 
живот у пенсионерите в нашата 
Община. Той пожела на праз-
нуващите, най-доброто, което 
заслужават – здраве, достоен 
живот, дълголетие и житейска 
мъдрост. Мариян  Жечев каза, 
че за него е особена чест да из-
пълни поръчението на Общин-

ското ръководство на  СП 2004 
Шабла – да връчи на всички 
юбиляри, навършили  70 и 80 
години през 2018-та, почетни 

грамоти. 26-те юбиляри от Об-
щината с гордост приеха своите 
свидетелства, придружени от 
цветя.

Председателят на Общин-
ски съвет Шабла, д-р Йордан-
ка Стоева, също взе думата за 
поздрав към пенсионерите в 
Общината. Тя каза, че е горда 
с участието на нашите пенси-
онери в много и най-различни 
мероприятия, както в общи-
на Шабла, така и в страната, и 
чужбина, с което те доказват, че 
са съхранили българските тра-
диции и фолклор.

Танците на клуб „Кибела“ от 
Ваклино изкараха на дансин-
га повечето от празнуващите 
– между масите се изви дълго 
хоро. И как иначе - уютната 
обстановка, хубавата народна 
музика, топлото отношение на 

ръководството на клубовете 
и персонала на заведението, 
предразположиха хората към 
искрено веселие!

Прекрасните, почти про-
фесионални изпълнения на 
една от празнуващите – Росица 
Кръстева от Горун, внесоха още 
колорит в празника. Народни-
те песни на познатата в Шабла 
като Руска, певица, развълну-

ваха възрастните хора. Някои 
продължиха с кръшните хора, 
в нечии очи пробляснаха съл-
зи…Настана истински българ-
ски празник!

Председателят на пенси-
онерския клуб в Дуранкулак, 
Николинка Георгиева, използ-
ва възможността да поздрави 
всички пенсионери от Общи-
ната.

Мария Димитрова, пред-
седател на ОбС на СП – 2004, 
Шабла също взе думата: „ На 
този ден изказваме най-сърдеч-
ни благодарности за оказаното 

ни съдействие и внимание на 
кмета на община Шабла, Мари-
ян Жечев, председателя на ОбС 
Шабла, д-р Йорданка Стоева и 
Общинска администрация Ша-
бла. Те ни помогнаха да напра-
вим и  изживеем весело и не-
забравимо своя празник – 1-ви 
октомври, Международният 
ден на възрастните хора. Благо-
дарим ви!“

Дойде ред и за „танца на ре-
кордьорите“. Най-възрастният 
мъж в залата, Георги Даскалов 
(91 г.) от Ваклино и най-въз-
растната дама, шабленката 
Жечка Добрева (88 г.), сформи-
раха танцова двойка на дансин-
га. Явно че житейският опит е 
определящ и при  качеството на 
танца – в това се убедиха хора-
та в залата. 

Така отбелязаха своя праз-
ник хората, които са играли 
важна роля в живота на всеки 
от нас. Хората, които и сега ни 
помагат с каквото могат. Хора-
та, на които сега обществото се 
затруднява да върне това, което 
им е взело през годините. А те 
продължават да дават…

Накрая, всички присъст-
ващи почетоха с едноминутно 
мълчание паметта на почина-
лите през годината пенсионери 
от община Шабла.

Редакцията изказва своята 
благодарност към председате-
ля на клуба на учителите-пен-
сионери „Будител“, Атанаска 
Банчева, за съдействието при 
написване на материала.

Изгрев

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ОБщИНА ШАБЛА 
ОТПРАзНУВАХА 1-ВИ ОКТОМВРИ
230 възрастни хора се веселиха край морето на празника си

Обективът не може да обхване всички празнуващи…

Жечка Добрева и Георги Дас-
калов, преди да оформят най- 
опитната танцова двойка на 
дансинга. Мария Димитрова 
(вдясно с микрофона) току що 
им е подарила сувенирни чаши 
с герба на нашия град.
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Идеята за издигане на памет-
ник, посветен на събитията през 
юни 1900та година е на „Сдру-
жение с нестопанска цел Шабла 
– 1900“, чийто членове възло-
жиха изработката на проект за 
паметник. Паметникът ще бъде 
изграден върху общински терен 
в централна градска част – зеле-
ната площ на триъгълника, кой-
то се оформя между ул. „Равно 
поле“, ул. „Петко Българанов“ и 
снек-бар „Зодиак“.

Изграждането на паметника 

налага необходимостта от про-
дължаване на кампанията за 
набиране на средства.

Припомняме ви банковата 
сметка на Сдружението: 

Сметка: 
BG23BUIB98881045900400

BIC BUIBBGSF
Банка СИБ Добрич

„Сдружение с нестопанска 
цел Шабла – 1900“

Предварително благодарим 
на всички жители на община 

Шабла.

Училищата от област Доб-
рич могат да се включат в ини-
циатива „Най-усмихнат клас на 
България 2018“. Тя се реализира 
за пета година, като се органи-
зира от Сдружение „Усмивка”, с 
подкрепата на Община Бургас, 
но в нея могат да участват деца 
от цялата страна.

Това издание на надпревара-
та ще мине под надслов “През 
новата учебна година, Уваже-
ние, Сплотеност и Подкрепа – 
Усмивката прави силата!”.

Конкурсът ще се проведе в 6 
категории:

* „Най-усмихнатите деца в 
детската  градина“

*„Най-усмихнати първола-
ци“

*„Най- усмихнат начален 
курс от 2-ри до 4-ти клас

*„Най- усмихната прогим-
назия“ 5-ти до 8-ми клас

*„Най- усмихнати гимназ-
исти“ 9-ти 11-ти клас

*„Най-усмихнати абитури-
енти“

„Статистиката през години-
те сочи, че с участието на над 
700 училища и детски градини 
и над 22 000 детски усмивки 
“Най-усмихнат клас на Бълга-
рия” е безспорно най-големият 
конкурс за усмивки в страна-
та!”, коментира Митка Георги-
ева, председател на сдружение 

„Усмивка”.
Всеки, който иска да се 

включи в конкурса, трябва 
да изпрати усмихната сним-
ка (максимално 0.2 МB, min. 
350px) на адрес: usmivka2018@
sdrujenieusmivka.org

Фотосът трябва да е придру-
жен със следната информация:

Кой е вашият клас и кой е 
класният ви ръководител?

Кое е вашето училище и 
къде се намира (град/село/об-
ласт)?

Преди да бъдат обявени по-
бедители, ще протече онлайн 
гласуване на страницата на 
Сдружението.

Всички деца, участвали в 
конкурса, ще получат онлайн 
грамота от Сдружение “Усмив-
ка” и община Бургас.

На всички учители, участва-
ли в конкурса, ще бъдат „връче-
ни” сертификати от Сдружение 
“Усмивка” и община Бургас.

Победителите ще бъдат 
наградени на официална це-
ремония, която ще се състои 
на 7 декември в сградата на 
Областна Администрация – 
Бургас.

През 2014 година за “Най-ус-
михнатият клас на България!” 
бяха обявени учениците от 10 
“а” от СОУ “Христо Ботев” в 
град Балчик.

ПОЕТИЧЕН КЪТ
На 2-ри октомври, 1916-та година, нена-

вършил 30 години, великият български поет 
Димчо Дебелянов, пада убит в битка за не-
зависимостта и обединението на България. 
Писаната през 1910-та година негова елегия 
„Черна песен“, първоначално е била озаглаве-
на „Загадка“. Дали критиците ще причислят 
стихотворението към българските „роман-
тизъм“, или „символизъм“, за нас е без значе-
ние. Душата на автора на едни от най-силните 
строфи в историята на българската мерена реч, остава загадка за 
нас и днес, 102 години след смъртта му.

Нека сведем глави пред паметта на великия българин!

ЧЕРНА ПЕСЕН
Аз умирам и светло се раждам —
разнолика, нестройна душа,
през деня неуморно изграждам,
през нощта без пощада руша.
 
Призова ли дни светло-смирени,
гръмват бури над тъмно море,
а подиря ли буря — край мене
всеки вопъл и ропот замре.
 
За зора огнеструйна копнея,
а слепи ме с очите си тя,
в пролетта като в есен аз крея,
в есента като в пролет цъфтя.
 
На безстрастното време в неспира
гасне мълком живот неживян,
и плачът ми за пристан умира
низ велика пустиня развян.

Нашата жителка Светла 
Илиева, която е дългогодишен 
читалищен деец и самодеец във 
фолклорната дейност  на  чита-
лище „Слънце 1871”-с.Крапец, 
отново ни  очарова с таланти-
те, които притежава. Нейните  
любителски  поетични  произ-
ведения „Бездънно”, „На ръба”, 
„Сън”, „Отронено” и  „Вятър”, 
бяха публикувани  тази година  
във втори и трети брой  на ал-
манаха  „Антимовски  хан”- из-
дание за животопис и култура, 
а две от творбите й са отличени 
със специални награди от на-
ционални конкурси в страната.

Желаем на Светла  всичките  
творби от личното й творчест-
во да бъдат отпечатани, за да 

достигне тази духовна храна 
до всеки.

Мария Дончева,
читалищен секретар

ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА СВЕТЛА ИЛИЕВА 
– ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ПОЕЗИЯТА

Светла Илиева – самодейка 
от фолклорна група „Карап-
чанка“ село Крапец

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА

Стиховете на Светла отпечатани в Алманаха

„Изгрев“ –На Кръстовден 
в Шабла имахме празник на 
плодородието, където готвиха 
Ути Бъчваров и нашия кмет. 
Ако бяхте дошли, какво щяхте 
да сготвите за шабленци?

Белослава– Аз съм полас-

кана, че съм поканена на този 
фантастичен празник на хвър-
чилата и понеже живея на мо-
рето, на южното Черноморие, 
на другия край пътувах 4,5 часа 
дотука. Специалист съм по 
морските деликатеси, въпреки че нашето море е малко още-

тено. Може би миди с много 
билки и подправки, със сушени 
домати и вино. Може би нещо 
такова си представям за тука, 
защото тук също е морски град 
и правят много вкусни миди.

„Изгрев“ –Днес гостувате 
на фестивал на хвърчилата. 
защо приехте участие  и как-
во си спомняте от Вашето дет-
ство. Обичахте ли да пускате 
хвърчило?

Белослава– Аз пускам цял 
живот хвърчила, защото моят 
съпруг и дъщеря ни карат кай-
сърф, което също е своего рода 
хвърчило, само че го карат във 
водата. Те са доста екстремни 
сърфисти и всъщност от както 

се помня ние ходим на ветро-
вити места, където гоним вятъ-
ра, където хората вдигат хвър-
чилата, потеглят в морето, аз 
ги свалям, вдигам, помагам им 
при разтоварването. Не само в 
детството ми, но и на тези си 
години продължавам да гоня 
вятъра. За мен беше голяма 
радост да видя този празник и 
толкова красиви хвърчила.

„Изгрев“ – Били ли сте в 
Шабла. Какво ще разкажете 
на приятелите си, когато се 
върнете?

Белослава – Ще кажа, че 
толкова красив, тих, китен и 
благодарен от към природа ра-
йон не съм виждала от години. 
Минавала съм покрай Шабла, 
но сега имах възможността да 
мина през града. Хората са топ-
ли и усмихнати, и за мен това е 
най-хубавия спомен.

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
отделеното време. Очакваме 
ви отново, но вече като ту-
рист.

Белослава – И аз благодаря. 
Ще се възползвам от поканата.

Разговаря  
Йорданка Радушева

Белослава:

„И НА ТЕзИ СИ ГОДИНИ ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ГОНЯ ВЯТЪРА“
На 22 септември се проведе осмото издание на Фестивала 

на хвърчилата, Шабла 2018 година. В празничната програма 
на сцената се качиха участници от Шабла и Каварна, но без-
спорно акцентът беше изпълненията на Белослава и нейната 
група.

Белослава, на сцената на Фестивала на хвърчилата 2018

За втора поредна година, 
село Граничар и община Шабла 
станаха притегателно място за 
творчество и вдъхновение на 
млади творци избрали изобра-
зителното изкуство за свое по-
прище.  В рамките на десет дни, 
от 16 до 26 септември в с.Грани-
чар гостуваха група студенти 
от художествената академия 
„Ян Матейко” гр.Краков, Ре-
публика Полша с ръководител 
проф.Лукаш Конечко.

В този период младите ху-

дожници рисуваха картини с 
пейзажи от района и морето.

На 25.09.2018 г. в концертна-
та зала на НЧ”Свобода 1940” бе 
организирана изложба, на коя-
то на фона на приятна музика 
и почерпка  художниците пред-
ставиха своите творби пред 
жители и гости на с.Граничар.

Гости на арт пленера бяха 
читалищни дейци от селата 
Ваклино и Дуранкулак.

Донка Иванова,
кмет на с. Граничар                                                                      

МЛАДИ ТВОРЦИ ОТ КРАКОВ 
ГОСТУВАХА В СЕЛО ГРАНИЧАР

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА 
ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА ОТ СЕЛО ГОРУН

ТЪРСИ СЕ НАЙ-УСМИХНАТИЯТ КЛАС В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

На 29 септември 2018 го-
дина, група „Росна китка“ при 
Н.Ч.“Свобода 1941“ село Горун, 
с художествен ръководител 
Нивелина Василева взе участие 
във фестивала „За пояс“ село 
Петърч, община Костинброд.

Борислав Борисов – кмет 
на село Петърч даде начало на 
шестия фолклорен фестивал 
„За пояс”, където повече от 300 
танцьора в 23 състава взеха 
участие на сцената на площада 
в Селото.

 Групата бе отличена със 

специална награда, грамота, 
плакет, благодарствено писмо 
и сувенир-тъпанче, специално 
изработено за фестивала.

Изказваме благодарност, на 
кмета на община Шабла Мари-
ян Жечев за подкрепата и съ-
действието.

Пожелавам на участниците 
да са живи и здрави, все така 
всеотдайни и  жизнени, за да 
представят достойно селото и 
общината ни.

Виолета Иванова, 
читалищен секретар
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КУПУВАМ зеМеделсКА зеМя
в землището на община Шабла.

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

Вчера, на входа на сградата на Общинска администрация, от-
към ул. „Добруджа“, започна изграждането на рампа за архите-
ктурна достъпност на хора в неравностойно положение.

фОТООКО СЪОБщЕНИЕ
Във връзка с юбилейното честване на 
60 години баскетбол в Шабла,
моля игралите през годините тази 
игра, които имат архивни снимки, да ги 
предоставят за сканиране,  
след което ще им бъдат върнати.
Телефон за връзка:  
0899 53 83 09, Христо Жечев

Подготвя се механизъм за 
повишаване на размера на ка-
питаловата субсидия за малките 
общини, защото те са с по-ма-
лък данъчен капацитет. Това 
обяви по време на проведената 
от 1-ви до 3-ти октомври, XIII-
та Годишна среща на местните 
власти в курорта Албена, пред-
седателят на Народното събра-
ние Цвета Караянчева. „Като 
законодатели ние ще направим 
всичко възможно да реализира-
ме всяка една добра идея, която 
бюджетът позволява” – подчерта 
Караянчева и се ангажира, че и 
в бъдеще проблемите на българ-
ските общини ще продължат да 
бъдат основен ангажимент на 
законодателната институция.   
Председателят на парламента 
благодари на кметовете за ак-
тивния диалог и отчете, че след 
подписаното преди година спо-
разумение за сътрудничество 
между Народното събрание и 
Националното сдружение на 
общините в Република Бълга-
рия (НСОРБ) , има ефективно 
взаимодействие за приемане на 
качествено законодателство в 
полза на българските граждани.    
Процесът на стратегическо 
планиране в страната е доста 
либерален и на моменти доста 
хаотичен, заяви по време на сре-
щата в Албена вицепремиерът 

Томислав Дончев. Той подчерта, 
че е време   в него   да се въведе 
организация и сподели намере-
нието си да предложи в близ-
ките седмици   нов закон,който 
да въведе ред в този процес – 
кой какво целеполага, на какво 

ниво, доколко то е бюджетира-
но, доколко е реалистично и до-
колко носи добавена стойност. 
Повече средства да се насочват 
там, където има ефект и където 
има добавена стойност, призова 
още Томислав Дончев и обяви, 
че една от големите задачи пред 
централната и местната власт е 
заедно  да намерят механизма, по 
който подобни регионални ин-
вестиции да се случват.

 „Градовете трябва да са умни, 
но и управниците трябва да са 
умни. Не бива да вземаме реше-
ния, гледайки върховете на обув-
ките си. Трябва да се опитаме да 

мислим с хоризонт 10-15 години 
напред. И вярвам, че ще го напра-
вим. Не можем да си позволим 
нито правителството да бави вас, 
нито вие някой друг” – обърна 
се зам.-министър председателят 
към българските кметове.

Те от своя страна за пореден 
път алармираха централната 
власт за нерешените от години 
проблеми с общинската пътна 
инфраструктура, ниските запла-
ти на общинските служители и 
на работещите в социалната сфе-
ра. От името на своите колеги 
председателят на УС на НСОРБ 
и кмет на Велико Търново Да-
ниел Панов поиска нов закон за 
местните данъци и такси и из-
тъкна необходимостта от нови 
приходоизточници. Той припом-
ни, че местната власт е властта, 
която стои най-близо до хората 
и е призвана да решава техните 

проблеми.
До края на годината ще се 

проведе работна среща между 
представителите на общините, 
на МОН и на регионалните ди-
рекции „Социално подпомага-
не“, с цел подобряване на коор-
динацията и взаимодействието 
по места. Председателят на ре-
сорната комисия, Хасан Адемов, 
очерта значимите проблеми в 
сферата на социалното подпома-
гане и декларира готовността си 
за обсъждане на всички, напра-
вени от общините предложения.

Бе декларирано, че Минис-
терството на труда и социалната 
политика ще продължи активно 
да търси и отчита мнението на 
общините при подготовката на 
пакета от социални закони. От 
началото на 2019-та год., услу-
гата „Личен асистент“ ще бъде 
регламентирана като държавно 
делегирана дейност. Съвместно с 
НСОРБ ще продължи отстоява-
нето на по-високо възнагражде-
ние на работещите в социалните 
услуги. Ще се търсят подходящи 
форми и ресурси, за допълване 
на социалните услуги в общ-
ността с необходимите здравни 
грижи.

По време на втория ден на 
форума бяха раздадени и еже-
годните награди на НСОРБ.

Изгрев

Почетните стълбички на скока дължина 
и на спринта на 150 метра на турнира „Ле-
коатлетите на Добруджа“ бяха окупирани 
от малките състезатели на СКЛА „Нефтя-
ник 2014“ Шабла. На проведения в петък, 
28-ми септември в Добрич турнир от ка-
лендара на БФЛА, възпитаниците на тре-
ньора Веселин Василев отвяха конкурен-
цията в дисциплините, в които участваха. 
При никое от шестте деца, които Василев 
заведе в Добрич, „нямаше празно“. Шест от 
шест! Всички се завърнаха в Шабла с меда-
ли!

Шампиони в областния център стана-
ха съучениците в IV-ти клас на СУ „Асен 
Златаров“ в Шабла, Кремена Димитрова 
(скок дължина) и Александър Тодоров (150 
м. гладко бягане). Креми заслужи златото 
с личен рекорд в официално състезание – 
3,71 м. Сашко надбяга конкуренцията за 
първото място с 25,21 сек. – значително по-
добрено негово лично постижение.

На скок дължина, петокласничката 
Жени Петрова остана със сребърен медал, 
непосредствено след Кремена.

Среброто заблестя на гърдите и на Ка-
лоян Ялнъзов на 150 м. Възрастовата гру-

па на Коко „куршума“ Ялнъзов не беше 
предвидена от организаторите на турнира 
и второкластникът се пусна при по-голе-
мите. Изпревари го само бате му Сашо!

И двамата ни бронзови медалисти от 
Добрич са ученици на ОУ „Климент Ох-
ридски“, с. Дуранкулак. За третокласнич-
ката Жени Чобанова и второкласника 
Пею Радев в пълна сила важи това, което 
казахме за Коко Ялнъзов – носителите на 
бронзовите отличия съответно в скока на 
дължина при момичетата и спринта на 150 
м. при момчетата, се състезаваха с по-голе-
мите от тях деца.

На турнира „Лекоатлетите на Добру-
джа“, СКЛА „Нефтяник 2014“ Шабла ня-
маше представители в 200 м., 400 м., 800 
м., 1500 м. и тройния скок – останалите 
дисциплини в състезанието. Но младите 
шабленски лекоатлети превърнаха дългия 
скок и най-късия спринт при до 11-годиш-
ните в отрито първенство на Шабла!

За пореден път децата от шабленския 
лекоатлетически клуб и техния треньор за-
служиха нашите адмирации и комплимен-
ти. Преди настъпването на зимата им 
предстои още един турнир. След него ид-
ват дългите нощи, достатъчно дълги, за да 
могат да бъдат преброени спечелените от 
СКЛА „Нефтяник“ през годината медали...

Йордан Енев

СКЛА “НЕфТЯНИК “ ШАБЛА - С 
ДВА ПЪЛНИ КОМПЛЕКТА МЕДАЛИ! 
Кремена Димитрова  и Александър Тодоров заблестяха в злато

Състезателите на СКЛА „Нефтяник 
2014“ Шабла, всички на почетната стъл-
бица! Отляво надясно: Жени Петрова, 
Жени Чобанова, Калоян Ялнъзов, Алексан-
дър Тодоров, Пею Радев и Кремена Дими-
трова.

ПО-ВИСОКА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ ЗА МАЛКИТЕ ОБЩИНИ

Откриването на турнира

На 4 октомври, на морския 
бряг край село Тюленово се от-
кри деветият турнир по меж-
дународен шахмат, Шабла 2018 
година. 

Той се провежда под патро-
нажа на кмета на община Ша-
бла Мариян Жечев и председа-
теля на Общинския съвет д-р 
Йорданка Стоева.

„За четвърта поредна годи-
на, домакин на срещите е хо-
тел-ресторант „Тюленово“ .

В турнира участие ще вземат 
42-ма състезатели от България, 
Румъния и Франция, които ще 
играят в 9 кръга по Швейцар-
ската система. Претендентите 
за наградите са както редовни 
състезатели, така и участващи 
за първи път. В събота ще се 
играе блиц контролата. Тук ще 
се съберат предимно любители, 
дошли да съчетаят полезното 
с приятното – да играят и по-

чиват в село Тюленово.“ – каза 
председателят на СКШ „Хармо-
ния“ Шабла, Деян Димитров.

На събитието присъстваха 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев и председателят 
на Общинския съвет д-р Йор-
данка Стоева. Те приветства-
ха участниците, пожелаха им 
успех на шахматната дъска и 
спортсменство. Съдия на тур-
нира е Живко Жеков.

Преди започването на пър-
вия състезателен ден, Деян Ди-
митров връчи почетен плакет 
на Христо Жечев – бивш учи-
тел по Физическо възпитание 
и спорт и основател на шахмат-
ната школа в Шабла, по повод 
70-годишния му юбилей.

Изгрев

Бел.ред.: Повече подробнос-
ти за турнира, четете в след-
ващия брой.

ДЕВЕТИ ОТКРИТ МЕЖДУНАРОДЕН 
ТУРНИР ПО ШАХМАТ 

В област Добрич са сформи-
рани 36 екипа с общо 685 учас-
тници, които ще се включат в ма-
щабната акция на институциите 
по включване в образователната 
система на липсващите ученици, 
сочат данните на Регионалното 
управление по образование.

Най-много те са в община 
град Добрич, където трите екипа 
включват общо 136 специалисти. 
Те са разпределени на подекипи. 
В община Тервел     функциони-
рат 10 екипа с общо 135 членове. 
В шестте екипа в Балчик участ-
ват 120 специалисти, в община 
Добричка 104-ма се разпределят 
между четири екипа. В Каварна 
екипите са три с общо 50 учас-
тници, в Крушари има три екипа, 
всеки с по 10 души, а в Шабла – в 
два екипа има общо 18 експерти.

В екипите участват предста-
вители на училища, детски гра-
дини, полиция, социални служ-
би.  На членовете им ще се плаща 
за това, че ще обикалят райони-
те, за да издирват отпаднали от 
училище деца.

В края на септември част от 
екипите започнаха обходи, но 
активно тяхната дейност старти-
ра в началото на октомври.

Миналата година 1100 екипа 

в страната, включващи над 11 
хиляди учители, образователни 
експерти, социални служители, 
медиатори, кметове, областни 
управители, полицаи и др., на-
правиха над 200 хиляди обхода 
на адреси на деца, за които има 
данни, че не са включени в обра-
зователната система. От 206 хи-
ляди издирвани ученици в клас 
бяха върнати 24 хиляди деца, 
които след това се стопиха до 22 
хиляди, тъй като около две хиля-
ди хлапета отново спряха да вли-
зат в час. 70% от търсените деца, 
или около 145 хиляди, се оказаха 
в чужбина, без държавата да има 
информация дали те ходят на 
училище там.

“Основните причини за от-
падането от образованието 
са културни, а не финансови. 
Сблъскваме се с нежелание, неза-
интересованост и дори директно 
спиране от училище”, коментира 
просветният министър, според 
когото най-голямото предизви-
кателство пред системата е голе-
мият и непрестанно увеличаващ 
се дял на проблемни ученици – с 
майчин език, различен от бъл-
гарския, живеещите в бедност, 
тези с обучителни затруднения и 
др.             Добрич Онлайн

СПЕЦИАЛИСТИ ИЗДИРВАТ 
ОТПАДНАЛИ ОТ УЧИЛИЩЕ ДЕЦА 

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ
Цена до договаряне

Тел. за контакт: 0889/95-00-08

ПРедлАГАМ следНИТе УслУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, фрезоване  и 

цялостна обработка на парцели.
Телефон за контакт: 0884/52-50-80


