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„Единствените граници на човешкото същество са границите на неговото въображение.“
Фредерико Фелини

МИСЪЛ НА БРОЯ

На 11 октомври, малчуганите от детска 
градина „Дора Габе“ Шабла казаха „Добре 
дошла“, на Есента. Един уникално красив 
сезон с толкова много красота и цветове. 
Неслучайно есента е наричана златна.Усе-
щането за изобилие, благодат и златистите 
багри на листопада се сливат в един пре-
красен и вълнуващ ритъм. 

Лятото си тръгна уморено.
С реверанс посрещна есента, 
а към юга топъл устремено
лятото понесе песента.

И зарони вятърът листата, 
затанцува по площади.
В мили спомени сега гората
пее есенни балади.

С такова настроение децата проведоха 
традиционния есенен празник. В него взе-
ха участие всички групи на детската гра-
дина от Шабла и филиалната група от село 
Крапец.

В ролята на Есента влезе Кристияна 
Стефанова от четвърта група.  

Първи своя поздрав към скъпата гос-
тенка отправиха най-малките, децата от 
група „Шарено петле“.

Песните „Зеленчуци“, „Веселите птич-
ки“, „Катеричка“ и стихчета бяха „пода-
ръците“ от група „Мики Маус“. Децата от 
група „Смехорани“ разказаха какво са нау-
чили за есента и също отправиха своя му-
зикален поздрав.

Малчуганите от Крапец зарадваха Есен-
та със стихове.

На празника, най-големите възпита-

ници на детската градина се представиха 
с богата програма – сценката „Плодове и 
зеленчуци“, танцът „Есенни листа“ в из-
пълнение на момичетата и „Африкански 
ритми“ представени от момчетата.

В края на тържеството за всяко дете 
имаше дар от пълната кошница на гостен-
ката.

Богата изложба, дело на децата и техни-
те родители бе подредена в коридорите на 
детската градина. Експонатите -  дарове на 
есента, бяха изработени с много старание 
и фантазия.

Йорданка Радушева

Бел. ред. - интервю с директора на ДГ „Дора 
Габе“, Ана Христова, четете на стр. 3

ПРЕГЛЕДИ
ПРИ 

Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

24 октомври (сряда), 13:30 часа - Шабла

ДО
Г-Н ЦОНКО ЦОНКОВ - 

НАЧАЛНИК НА 
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36 780

ГРАД ШАБЛА

УВАЖАЕМИ  
Г-Н  НАЧАЛНИК,

УВАЖАЕМИ ОФИЦЕРИ, 
СЕРЖАНТИ И 

 ВОЙНИЦИ,
Приемете моите и на ръ-

ководството на община Ша-
бла поздравления по повод 
16 октомври – празника на 
Военновъздушните сили!

На тази важна дата от 
нашата история по време 
на Балканската война два-
ма български летци, Радул 
Милков и Продан Таракчиев, извършват боен полет над небе-
то на Одрин, първия в Европа. Акт, който показва силата на 
духа им. Събитие, сложило началото на българската авиация.

И днес Вие, военнослужещите, сте гарант за суверенитета 
на страната ни в колективната система за отбрана и сигурност. 
Ваша е отговорността за оказване помощ на населението при 
природни бедствия. Всичко това прави значим труда Ви за нас, 
гражданите.

Уважавам и ценя Вашата професионална дейност, както и 
участието Ви в решаващи моменти от живота на общината, съ-
действието и подкрепата Ви в отбелязване на важни събития.

Благодаря за доброто сътрудничество и помощта!
Бъдете все така отговорни при изпълнение на възложени-

те Ви задачи! Желая на Вас и Вашите семейства добро здраве, 
спокойствие и успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

МАРИЯН  ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Град Шабла, 16 октомври 2018 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЕАТЪР!
ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН

ТЕАТЪР „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ – 
ГРАД ШУМЕН

представя в Шабла 

„На другата сутрин“ 
от Питър Куилтър 

по постановка 
 на Красимир Ранков.

На 25 октомври 2018 година 
(четвъртък) от 18.00 часа 
в салона на НЧ „Зора 1894“ 

Шабла.
Цена на билета: 6.00 лв.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
На 19 октомВри честВаме  

ДеНя На българския лекар.
Българският лекарски съюз избира за покровител на меди-

ците Свети Йоан Рилски, който също почитаме на 19 октомври.
Честит празник на всички, свързали живота си с трудната и 

отговорна професия на лекаря, както  и на хората, които им 
помагат!

Тази професия е призвание и отдаденост, но най-голямото 
удовлетворение от нея са благодарните погледи на нашите па-
циенти!

Д-р Йорданка Стоева, 
председател на Общински съвет Шабла

ЕСЕНЕН ПРАЗНИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

През изминалата седмица 
ученици от СУ „Асен Злата-
ров“, гр. Шабла и ОУ „Климент 
Охридски“, с. Дуранкулак посе-
тиха първия интерактивен дет-
ски музей в България с еколо-
гична насоченост – „Пътят на 
отпадъците“, създаден от „Дев-
ня цимент“ АД. От шабленско-
то училище, 22 деца от II-ри, 
III-ти и IV-ти клас, водени от 
учителките Милена Тодорова 
и Костадинка Стоянова участ-
ваха в еко-екскурзията до Де-
вня. Учителките от основното 
училище в Дуранкулак, Силвия 
Славова и Нина Петрова, при-
дружаваха 13 свои ученика от 
начален етап на обучение.

Организацията в музея бе на 
професионално ниво – покане-
ни бяха актьори от Държавен 
куклен театър – Варна, които 
нагледно да презентират бор-
бата със замърсяването и на-
чините за използване на отпа-
дъците, като включат и децата 
в игри, свързани с това. Още с 
влизането си в музея, преди да 
е започнала подготвената за тях 
програма, децата се впечатлиха 
от обстановката и аранжиров-
ката вътре. Пейки, люлки, ма-
сички и столчета – всичко тук 
беше направено от отпадъчни 
материали. В музея, който е 
разположен непосредствено 
пред самия циментов завод, 
учениците видяха рисунки, ма-

кети и диорами, които показва-
ха как се произвежда цимента. 
Тук им стана ясно, че високата 
температура, необходима за 
производствения процес се по-
стига чрез изгарянето на отпа-
дъци.

Организаторите подариха 
на всяко дете „книжка за оцве-
тяване и съчиняване на исто-
рии“, като идеята е всяко дете 
да записва в нея какъв е лично 
неговият принос  в борбата сре-
щу замърсяването. Учениците 
се запознаха с мистър Клин-
кер – символ на опазването на 
околната среда и емблема на 
самия музей. Извиканият, с ръ-
копляскания от децата, мистър 
Клинкер им обясни основните 
правила на рециклирането и с 
удоволствие установи, че по-
вечето от тях знаят в кои цвят 
контейнери какъв тип отпадъ-

ци се изхвърлят. Децата научи-
ха повече за замърсяването на 
моретата, почвата и водите. За 
влиянието на непреработената 
смет върху живата и неживата 
природа и климата на Земята. 
Учениците разбраха за парни-
ковите газове, а също и че за 
естественото разграждане на 
пластмасова бутилка са необ-
ходими 200 години, а за алуми-
ниево кенче – 500!

Започнаха и игрите, придру-
жени от песни, в изпълнението 
на които нашите деца актив-
но се включиха. На някои от 
песните те акомпанираха на му-
зикални инструменти, израбо-
тени от отпадъчни материали. 
Мистър Клинкер им представи 
и Чипоноско – човече, направе-
но също от преработени отпа-
дъци. В една от игрите, Мистър 
Клинкер се сбори с Буклокрак – 

отрицателен герой, символизи-
ращ замърсяването. Доброто, 
респективно мистър Клинкер, 
естествено надделя убедително 
в битката.

Докато се забавляваха, деца-
та научиха, че сините контей-
нери в големите градове са за 
хартия, а също и защо стъкле-
ните бутилки трябва да се пус-
кат цели в зеления контейнер. 
Те отиграха и минивариант на 
кампанията „Използвай пак, 
или рециклирай“.

В края на визитата си, де-
цата от община Шабла се фо-
тографираха с мистър Клин-
кер, който подари на всяко от 
тях тениска и учебни пособия, 
изработени от рециклирани 
отпадъчни материали. Учени-
ците се завърнаха в Шабла, за-
редени с много нови идеи как 
да допринесат за опазването на 
околната среда от замърсяване.

Посещението на учениците 
от двете общински училища, в 
Интерактивния детски музей се 
организира с любезното съдей-
ствие на „Екоколект“ АД (орга-
низация за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки), в рам-
ките на планираната с община 
Шабла съвместна образователна 
кампания, насочена към насър-
чаване на разделното сметосъби-
ране и намаляване количествата 
на отпадъците за депониране.

Йордан Енев

УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА ШАБЛА 
ПОСЕТИХА ЕКОМУЗЕЙ В ДЕВНЯ

Шабленските деца, заедно с новия си приятел – мистър Клинкер

„Есенни листа“  - танц с воали, изпълнен 
от  IV-та група

Чаровната Есен, в ролята – Кристияна 
Стефанова, по време на празника
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 15 октомври 2018 година 

се навършиха 
25 години от смъртта 

на ПЛАМЕН АНТОНОВ 
АНДРЕЕВ,

 
Годините минават неусетно, 

а споменът за теб 
е все така мил и скъп. 

Почивай в мир!

От семейството

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

Идеята за издигане 
на паметник, посве-
тен на събитията през 
юни 1900та година е на 
„Сдружение с нестопан-
ска цел Шабла – 1900“, 
чийто членове възложи-
ха изработката на про-
ект за паметник.

Паметникът ще бъде 
изграден върху общин-
ски терен в централна 
градска част – зелената 
площ на триъгълника, 
който се оформя меж-
ду 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.

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

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА

Продавам чесън
Телефон: 0876 786 152, Панчо Паскалев

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, фрезоване  и 

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

ПРОДАВАМ 
ТРАКТОР ЮМЗ С РЕМАРКЕ, ПЛУГ И ЧИЗЕЛ В 

ДОБРО СЪСТОЯНИЕ.
Цена по договаряне.

Телефон за контакт: 0889/95-00-08

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

ЦЕНТРАЛНО  ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ
9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет.4, 

тел. 058 664764

О Б Я В А
за приемане на военна служба след провеждане конкурс  на 
лица завършили граждански средни или висши училища в 
страната и в чужбина 
Със заповед № ОХ-787/25.09.2018 г. на министъра на отбраната 
на Република България са обявени за заемане след провеждане 
на конкурс от лица завършили граждански средни или висши 
училища в страната и в чужбина, 50 (петдесет) вакантни длъж-
ности от състава на СКС, във В.Ф. 22980-София, както следва:
  1. „Радиотелеграфист“ – 2/две/ длъжности.
2. „Телефонист“ – 1 /една/ длъжност.
  3. „Линеен надзорник: -2/две/ длъжности.
  4. „Електроосветител“ – 1 /една/ длъжност.
  5. „Шофьор-агрегатчик“ – 4 /четири/ длъжности.
  6. „Текелажник” - 1 /една/ длъжност.
  7. „Шофьор на БТР” - 4 /четири/ длъжности.
  8. „Охранител” - 2/две/ длъжности.
  9. „Шофьор”, кат. „С” – 29 /двадесет и девет/ длъжности.
10. „Шофьор”, кат. „В” – 2/две/ длъжности.
11. „Регулировчик” - 1 /една/ длъжност
12. „Помощник-готвач” - 1 /една/ длъжност.

Срок за подаване на заявленията – до 27.07.2018г.;
О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

  Със заповед № ОХ-775/20.09.2018 г. на министъра на отбрана-
та на Република България е обявена за вакантна длъжността 
„помощник началник на служба логистика“ от състава на Во-
енно въздушните сили, за В.Ф.52090-Долна Митрополия. 
Длъжността е за офицер и следва да се заеме след провеждане 
на конкурс за приемане на военна служба на лице, изпълнява-
ло военна служба /кадрова военна служба/.
1. Военно звание за заемане на длъжността капитан, старши 
лейтенант, лейтенант.
2. Място за изпълнение на задълженията, В.Ф. 52090 – Долна 
Митрополия.  
3. Изисквания за минимално образование и квалификация – 
Висше военно училище, специалност: „Организация и упра-
вление на военни формирования на тактическо ниво“ и придо-
бита специалност от ВВУ- съответстваща на ВОС.
4. Минимално ниво на достъп до класифицирана информация 
– Секретно. 
5. Към заявленията да се прилагат следните документи: 
5.1. копия от документи за придобита образователно- квали-
фикационна степен, допълнителна квалификация и правоспо-
собност, които се изискват за длъжността; 
5.2. копие на документ, удостоверяващ продължителността на 
професионалния опит (книжка за пенсионни документи); 
5.3. свидетелство за съдимост за работа в МО; 
5.4. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, 
т. 5-7 от ЗОВСРБ; 
5.5. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с 
по- ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако 
притежават по- високо); 
5.6. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към 
чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни); 
5.7. копие от военно отчетна книжка; 
5.8. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където 
се водят на военен отчет, от което да е видно, основанието за 
прекратяване на договора за военна служба и датата на отчис-
ляване от списъчния състав; 
5.9. кадрова справка/изготвена от подсистемс „Витоша“ и све-
рена с АСК/ от съответната структура на ЦВО, където се водят 
на военен отчет; 
5.10. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където 
се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служ-
ба в доброволния резерв по Закона за резерва на ВС на РБ /
приусловие,че са сключили договор за служба в доброволния 
резерв/;
5.11. други документи, свързани с изискванията за заемане на 
длъжността;
Повече информация за участие в конкурса може да получите 
от офиса за водене на военен отчет към общината или на   теле-
фон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на:  
Централно военно окръжие : www.comd.bg  и МО : www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидат-
стване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. 

“Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, 
където се подават необходимите до

ОБЩИНА ШАБЛА
ПокаНа

за събиране на оферти за участие в процедура с пред-
мет: „Избор на финансова или кредитна институция, или 

финансов посредник за предоставяне на краткосрочен 
заем - тип овърдрафт на Община Шабла“

На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг, Раздел 
X от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности  за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Шабла, и Решение № 455 на Общински съвет – Шабла, 
прието с Протокол № 47/26.09.2018 г., община Шабла отпра-
вя покана до всички заинтересовани финансови или кредитни 
институции за предоставяне на оферта за участие в процедура 
за избор на финансова или кредитна институция, или финан-
сов посредник, която да предостави краткосрочен кредит – тип 
овърдрафт на община Шабла, в размер на 150 000 лева. 

Пълната документация свързана с процедурата, съдържа-
ща решението на Общински съвет – Шабла, актуални данни 
за финансовото състояние на Общината, условията за учас-
тие в процедурата, указанията за подготовка и подаване на 
офертата, методиката за определяне на комплексната оценка 
на участниците, както и условията, и реда за провеждане на 
процедурата, са публикувани на електронната страница на 
община Шабла – www.shabla.bg, секция „Бюджет и финанси“, 
подсекция „Бюджет“.

Имаш идея как да се по-
добри живота в твоето родно 
място?

Споделете го чрез специално 
подготвена бланка, в която мо-
жете свободно да опишете как-
во искате да се промени/подо-
бри във вашето населено място. 

За целта екипът на Областен 
информационен център - Доб-
рич е поставил кутия с анкети в 
сградата на Община Шабла.

Анкетите са достъпни и он-
лайн на следния електронен ад-
рес https://goo.gl/Jdni7m.

В края на месец октомври, 
Екипът ще събере всички пред-
ложения, и след обобщаването 

им ще бъдат изпратени до ръ-
ководството на Община Ша-
бла, придружени с подходяща 
информация за възможнос-
ти за финансирането им чрез 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Про-
ектните идеи могат да подпо-
могнат общинските екипи при 
планирането и изпълнението 
на своите планове и програми 
за развитие.

Събитието е част от обща-
та инициатива на мрежата от 
27 областни информационни 
центрове в България, наречена 
„Бъдеще на Кохезионната по-
литика на ЕС“.

СЪЗДАЙ СВОЙ ПРОЕКТ ЗА ДА 
ПРОМЕНИШ СВОЯТА ОБЩНОСТ
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Центърът за обществена 
подкрепа (ЦОП) се включва в 
благотворителната инициатива 
на МБАЛ Добрич „Събери ка-
пачки, дари живот“.

Желаещите могат да преда-
дат събраните от тях капачки 
на място в ЦОП, всеки работен 
ден от 8.00 до 12.00 часа и от 
13.00 до 17.00 часа.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ!

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ПОСВЕЩЕНИЕ
За да останеш, за да си потребен,
за да те има и след теб дори,
ти всяка вещ и образ покрай тебе
открий отново и пресътвори.
Пресътвори ги ти като лозата,
затворила пространствата в зърна,
като дървото в плод, като пчелата,
създала мед от пръст и светлина;
като жената стенеща, в която
по-траен образ дири любовта,
като земята, връщаща богато
и облаци, и птици, и листа.
О, трябва всяка вещ да се изстрада,
повторно всяка вещ да се роди
и всеки образ, който в теб попада,
да свети с блясък, непознат преди,
и мислите да правят в тебе рани,
мъчително и дълго да тежат,
и всяка мисъл в тебе да остане
като зараснал белег в твойта плът.
Как иначе това, което вземаш,
стократно оплодено ще дадеш
в горещи багри, в щик или поема,
в космичен полет и в чугунна пещ?
Как то ще стане дирене сурово
и кратък залез, и другарска реч,
и падане, и ставане отново,
и тръгване отново надалеч,
и ласка по косата, и засада,
и хоризонти с мамещи звезди?
О, трябва този свят да се изстрада,
повторно трябва в теб да се роди
и всяка вещ, и образ покрай тебе
сърцето твое да пресътвори,
за да останеш, за да си потребен,
за да те има и след теб дори.

Веселин Ханчев, 1962 г.

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!

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

През 2018-та година, бяха 
отпуснати средства от общин-
ския бюджет, за топлоизолация 
на читалищната сграда в село 
Граничар. В нея се помещава и 
кметството на селото. Обновя-
ването на сградата се  извърши 
през месец септември тази го-
дина.

Лично от свое име и от име-
то на жителите на село Грани-
чар, отправям своята сърдечна 
и най-искрена благодарност 
към кмета на община Шабла, 
Мариян Жечев, за променения  
облик на нашето село!

Донка Иванова,
кмет на с.Граничар

БЛАГОДАРИМ!

В началото на октомври, 
като част от общата инициа-
тива на мрежата от 27 област-
ни информационни центрове 
„Бъдеще на Кохезионната по-
литика на ЕС“, Областен ин-
формационен център – Доб-
рич организира открит щанд 
и безплатна кинопрожекция. 
Целта бе да се популяризира 
предложенията за бъдещето на 
политиката на сближаване на 
Европейския съюз след 2020 и 
отбелязване на 30 години ко-
хезионна политика на Евро-
пейския съюз.

Открият щанд, който бе на 
5 октомври в град Добрич при-
влече стотици жители на града. 
Посетителите получиха инфор-
мация за повода на инициа-
тивата от експертите на ОИЦ 
– Добрич, както от предоставе-
ните информационни материа-

ли: за актуалните и предстоящи 
процедури по оперативните 
програми, за финансовата и 
законодателна рамка на Европа 
след 2020 г., печатни издания 
на Европейската комисия на 
различни теми. Най-малките 
посетители на щанда бяха за-
радвани с детски приказки и 
книги за оцветяване, от които 
да опознаят Европейския съюз 
и държавите-членки.

Всички граждани посетили 
щанда активно се включиха в 
подготвените игри и виктори-
ната на европейска тематика и 
получиха над 100 предметни 
награди и билети за игралния 
филм „Белгийският крал“, фи-
нансиран по програма Творче-
ска Европа, подпрограма Ме-
дия. Безплатната прожекция 
на филма бе на 8 октомври в 
кино „Икар“ гр. Добрич. Зри-

телите харесаха филма, който 
разказва една интересна ис-
тория, развиваща се на Бал-
каните и поднесена с хумор и 
ирония. Затова е допринесла 
и работата на международния 
екип от България, Белгия и Хо-
ландия. 

Посетителите също така 
имаха възможност чрез анке-
та да споделят своите идеи за 
подобряване на живота в гра-
да. Всеки, които не е успял да 
попълни анкетата, може да го 
направи до края на октомври, 
като за целта в Община град 
Добрич, както и във всички 
общини в областта са изло-
жени кутия с анкети. Те ще са 
достъпни и онлайн на следния 
електронен адрес https://goo.gl/
Jdni7m. В края на месеца еки-
път на ОИЦ – Добрич ще събе-
ре всички предложения и след 

обобщаването им ще бъдат из-
пратени до общините, заедно с 
подходяща информация за въз-
можности за финансирането 
им чрез Европейските фондове.

Както вече ОИЦ-Добрич 
съобщи, 30 години Кохези-
онна политика на ЕС ще бъде 
отбелязана в цялата област и 
с безплатно прожектиране на 
пет късометражни филма на 
европейски режисьори, част 
от кампанията #EUandME. Фи-
лмите „Живата староприем-
ница“, „Oona“, „Party Animal“, 
„Самотникът“ и „Debut“ показ-
ват историите на млади хора, 
чийто живот е бил повлиян от 
Европейския съюз. Вече има-
ме потвърдени места и дати на 
прожекциите. В Шабла, в на-
родно читалище „Зора-1894“ 
кинопрожекцията ще бъде на 
22 октомври. 

ОИЦ – ДОБРИЧ ОТБЕЛЯЗА 30 ГОДИНИ 
КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА НА ЕС

„Изгрев“ - Г-жо Христова, 
като винаги и сега, видяхме 
вашите деца жизнерадостни 
и кипящи от енергия. А вие, 
колективът на ДГ „Дора Габе“, 
срещате ли проблеми в рабо-
тата си с най-малките ни съ-
граждани?

Ана Христова – Демограф-
ската криза в държавата няма 
как да не се отрази и на първо-
то от учебните заведения, в жи-
вота на всеки човек – детската 
градина! През тази година в ДГ 
„Дора Габе“, заедно с филиални-
те групи в Крапец и Дуранку-
лак, имаме записани 104 деца. 
Тази бройка е плод на усилията 
на екипите на детското заведе-
ние, за прибиране и задържане 
на децата. За сравнение, ще ви 
кажа, че преди  осем години, 
сме имали 150 деца само в Ша-
бла!

Следващият ни основен 
проблем е работата на родите-
лите, по отношение на редов-
ното посещение на детската 
градина. Не всички от тях осъз-
нават, че и при нас тече възпи-
тателно-образователен процес 
с планирани цели и задачи, и 
очаквани резултати. При нас 
започва социализацията на чо-
века, приобщаването му към 
колектива…Когато не посеща-
ват редовно занятията,  децата 
изостават със своята подго-
товка за училище. Освен това, 
отсъствията пречат и на нор-
малното провеждане на самия  
процес.

„Изгрев“ – В ДГ „Дора Габе“ 
предстои ремонт. Ще сподели-
те ли с нашите читатели някои 
подробности около това, кое-
то е планирано в него?

Ана Христова – Ремонтът ще 
се извърши през пролетта. Ще 
се подмени остарялата покрив-
на конструкция, а ние с нетър-
пение очакваме новата визия 
на двора, със съоръжения за 
игра и забавления за нашите 
деца, с велоалея, която ще опас-
ва целия двор. Предвижда се и 
изграждането на нова площад-
ка за ситуации по безопасност 
на движението. В източната 
част на двора, ще има открита 
естрада, оборудвана с подви-
жен екран за мултимедия. Ще 
се изгради и друго, от което 
имаме нужда – залата за праз-
ници и тържества. Там ще има-
ме възможност да занимаваме 
децата в допълнителните фор-
ми – мажоретен състав, пев-
ческа група, групи по езикова 
подготовка. В залата ще се про-
веждат спортните занимания и 
игри. Отделно, във всяка група 
ще се монтира техника, която 
ще даде възможност за инте-
рактивно обучение на децата. 
Ще се подмени обзавеждането 
и в последните две наши гру-
пи, които имат нужда от това. В 
рамките на ремонта, предстои 
и съвременно обзавеждане на 
кухнята и пералнята.

За децата и родителите им, в 
Общината ще има съвременна 
детска градина, по всички ев-
ропейски критерии, отговаря-
ща на нуждите и потребности-
те на едно детско заведение в 
XXI-ви век. От името на целия 
колектив на ДГ „Дора Габе“ ис-
кам да изразя огромната си бла-
годарност към ръководството 
на община Шабла, че се съобра-
зи с проблемите и нуждите на 
детската градина и разработи, 

и спечели проект „Реконструк-
ция, ремонт, оборудване и 
обзавеждане на общинска об-
разователна инфраструктура – 
детска градина „Дора Габе“, гр. 
Шабла, община Шабла“!

„Изгрев“ – Не мога да не Ви 
попитам, къде ще бъдат пре-
местени децата по време на 
ремонта?

Ана Христова – В процес на 
уточняване и съгласуване сме 
с РЗИ Добрич, при кои от ре-
монтните дейности е възмож-
но и безопасно пребиваването 
на децата в детската градина. 
Разбира се, подготвяме пре-
местването им, а къде, зависи 
от изискванията, консултаци-
ите и препоръките на отговор-
ните държавни организации. 
За най-големите от възпита-
ниците ни – 3-та и 4-та група, 
посещаването на детска гра-
дина по закон е задължително, 
ще направим всичко възможно 
да удовлетворим желанието на 
родителите и на останалите ни 
деца, занятията да не прекъс-
ват. Търсим варианти и смя-
там, че ще ги намерим!

„Изгрев“ – Не отбелязахте 

55-годишнината от открива-
нето на детската градина в 
Шабла, защо?

Ана Христова – Преди ме-
сец и половина се навършиха 
и 130 години от рождението на 
патрона ни, голямата българ-
ска поетеса, Дора Габе. Имахме 
голямото желание да съчетаем 
и отбележим двете годишнини 
сега, в навечерието на Празни-
ка на Народните будители. За 
втори път го отлагаме, поради 
опасност от вирусни заболява-
ния сред децата - най-важното, 
за което сме отговорни е тях-
ното здраве. Планирали сме 
концерт и той ще се състои, 
но няма да е на предварително 
предвидената дата. Засега оста-
ва за пролетта.

„Изгрев“ – Г-жо Христова, 
благодаря Ви за отделеното 
време, запалихте и моя инте-
рес към новата детска гради-
на.

Ана Христова – И аз Ви бла-
годаря за вниманието, когато 
ремонтът завърши, заповядай-
те да разгледате!

Интервюто взе  
Йордан Енев

Ана Христова: „ В ШАБЛА ЩЕ ИМАМЕ 
СЪВРЕМЕННА, ЕВРОПЕЙСКА ДЕТСКА ГРАДИНА“

Най-малките жители на община Шабла – възпитаниците на 
ДГ „Дора Габе“, преди няколко дни посрещнаха есента в учебното 
заведение в града ни. Това стана повод за среща и разговор с ди-
ректора на учебното заведение, Ана Христова. Тя бе любезна да 
отговори на няколко въпроса на „Изгрев“:
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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.
Вашите снимки можете да изпращате и на имейл адреса на 
вестник „Изгрев“: vestnik.izgrev@gmail.com

Телефон за връзка: 0899 53 83 09, 
Христо Жечев

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

От 12 октомври, на бензи-
ностанциите на територията 
на всички 28 страни-членки 
Европейския съюз се въвеждат 
нови единни обозначения на 
горивата. Стикерите на бензи-
ноколонките и пистолетите за 
зареждане, обозначаващи ви-
довете гориво, се променят с 
единна Евро-символика.

Според влизащата в сила ди-
ректива 2014/94/EU  на Евро-
пейския парламент “За разви-
тието на алтернативни горива”, 
чиято цел е да бъдат улеснени 
жителите на Евросъюза в раз-
познаването на бензина, дизела 
или газта, с които зареждат ав-
томобилите си. В мотивите на 
ЕК се изтъква все по-голямото 
разнообразие на горива, пред-
лагани от производителите, 
водещи до затруднение в иден-
тифицирането им от потреби-
телите.

След нововъведението, към 
октановото число на бензина 
задължително ще трябва да 
бъде добавено обозначение за 
съдържанието на биогориво, 
обозначено с кръг – например с 
E5 ще бъде маркиран бензинът 
с 5% биогориво, с Е10 – 10% и 
т.н. По този начин, пълното 

променено наименование на 
най-масовия бензин А-95/Euro 
95, ще бъде променено на E5 95.

Видовете визелови горива 
също ще получат новите обо-
значения B7, B10 и XTL – съ-
ответно при 7 и 10-процент-
но съдържание на биогориво 
и синтетична нафта. Вместо 
кръглите пиктограми, както на 
бензина, дизеловите горива ще 
са рамкирани в квадрат.

С нови символи ще бъдат 
обозначавани и алтернативни-
те горива. При тях формата ще 
е ромбовидна, където ще бъдат 
разположени обозначенията 
H2 (водород), CNG (сгъстен 
природен газ), LPG (втечнен 
пропан-бутан) и LNG (втечнен 
природен газ).

Освен всички бензиноко-
лонки и пистолетите с които се 
зарежда на бензиностанциите 
на територията на Eвросъюза, 
с новите символи ще трябва 
да бъдат обозначени и всички 
превозни средства, които пред-
стои да бъдат регистрирани 
след 12 октомври 2018 г. – в т.ч. 
леки, лекотоварни автомобили, 
камиони, автобуси, мотопеди, 
мотоциклети и триколки.

Про нюз Добрич

ВЪВЕЖДАТ ЕДИННА ЕВРО-СИМВОЛИКА 
ЗА ГОРИВАТА ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ От Агенцията по заетост  

информират, че от 1 до 19 ок-
томври т.г., включително, се 
приемат заявления по програма 
„Старт в кариерата“ за обявени-
те работни места в публичната 
администрация.

Общинска администрация 
Шабла обявява прием за специ-
алностите „Икономист“, „Кон-
трол в строителството“ и „Ин-
формационни 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 - Кава-
рна, всеки работен ден от 8.30 до 
17.00 часа и на официалния сайт 
на Агенцията по заетост с елек-
тронно 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“

Изложбата-колаж от есенни дарове, подредена от децата и 
техните родители, във фоайето на ДГ „Дора Габе“.

ФОТООКО

ПРОДАВАМ 
пчелни семейства с кошери „Даданблат“.

Телефон: 0889 41 09 44

ЗА РОДИТЕЛИ
Важно!
Децата не са възрастни.
Най-важна е безопасността 

на твоето дете.
Детето е уязвимо, когато е 

само на пътя, без наблюдение и 
контрол от възрастен.

Ако детето ти е първокласник
- Преди началото на учебната 

година уточнете заедно най-без-
опасния и кратък маршрут до 
училище.

- Преминете заедно неколко-
кратно по маршрута.

- Завършете прехода с тест 
дали пътят е запомнен.

- В началото и в края на учеб-
ния ден се погрижи лично или 
чрез друг възрастен роднина или 
близък да изпратиш и посрещ-
неш дето си до/от училищния 
вход.

- Винаги разговаряй с детето 
за правилата за безопасно пове-
дение на пешеходците и пътни-
ците.

- Винаги бъди за пример и не 
прави компромиси на пешеход-
ната пътека, когато светофарът 
свети червено.

- При възможност купи свет-
лоотразителна жилетка или еле-
менти, които закрепи за облек-
лото или ученическата раница 
на детето.

- Предварително се разбере-
те към кого може и трябва да се 
обърне за помощ детето, ако не 
си наблизо. Запамети в телефона 
му номерàта на хората, на които 
може да се довери.

Ако ти возиш детето си до 
училище

- Провери дали използваната 
обезопасителна система за деца е 
изправна.

- Използвай обезопасителна-
та система за деца дори учили-
щето да е близо и да ти се струва, 
че няма нужда от това. Инци-
дентите се случват за миг, който 
може да коства живота или здра-
вето на собственото ти дете.

 - Докато пътувате, обсъж-
дайте поведението на останалите 
участници в движението. Бъди 
за пример и не допускай компро-
миси, като нарушаваш правила-
та на пътя.

Ако детето ти ходи самò до 
училище

- Преди началото на учебна-
та година припомнете заедно 
най-безопасния и кратък марш-
рут до училище.

- Припомнете си заедно пра-
вилата за движение на пешеход-
ците:

* Настоявай на светофара 
детето ти винаги да пресича на 
зелено.

* Насърчавай го винаги да се 
движи по тротоара и да използва 
подлезите и надлезите за пеше-
ходци.

* Обърни внимание на детето 
си, че при движение по банкета 

пешеходецът трябва да е отляво, 
срещу автомобилното движение.

- Настоявай убедително, че 
дори да закъснява за училище, 
детето трябва да спазва прави-
лата на пътя, за да не попадне в 
катастрофа.

- Препоръчай на детето си 
на натоварено кръстовище да 
пресече с основната група пеше-
ходци или с друг по-възрастен 
човек.

- Коментирайте актуални съ-
бития, свързани с катастрофи и 
последиците от тях.

- При възможност купи свет-
лоотразителна жилетка или 
елементи, които се закрепват за 
облеклото или ученическата ра-
ница.

- Актуализирай списъка на 
хората, към които може и тряб-
ва детето да се обърне за помощ, 
ако настъпи пътен инцидент. 
Предложи му да запамети в те-
лефона си номерàта на хората, на 
които може да се довери.

Ако детето ти се придвижва 
до училище с велосипед ЗАЕД-
НО

- Преди началото на учебната 
година прегледайте техническата 
изправност на колелото.

- Уточнете най-безопасния 
маршрут до училище.

- Преговорете основните пра-
вила за движение на велосипеди-
стите. Припомни, че:

* велосипедът е пътно превоз-
но средство, а

* велосипедистът е водач и за 
него важат правилата за движе-
ние;

* до 12-годишна възраст ве-
лосипедистите трябва да се дви-
жат по тротоара, а на платното 
за движение може да управляват 
колело само с придружител, на-
вършил 16 години;

* когато са навършили 12 го-
дини, децата трябва да карат ко-
лелото си възможно най-вдясно 
на платното за движение;

* за да предприемат маневра 
или да спрат, трябва да укажат 
с ръка посоката и задължително 
да се убедят, че не ги застрашава 
друго превозно средство.

- Обсъждай с детето си случ-
ки, свързани с пътни инциденти 
с велосипедисти и последиците 
от тях.

- Настоявай детето ти винаги 
да носи светлоотразителна жи-
летка и други светлоотразителни 
елементи, закрепени за дрехите, 
ученическата раница или на под-
ходящи места на колелото.

- Напомняй на детето си, 
че при пътен инцидент трябва 
незабавно да ти позвъни, за да 
подадеш сигнал в полицията на 
телефон 112, или да направи това 
самò.

 Отдел „Пътна полиция“ –
Главна дирекция  

„Национална полиция“
Септември, 2018 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ 
ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА ПЪТЯ 

Четирима състезатели за-
вършиха с равен брой точки 
и разделиха 1- 4-то място на 
Деветия открит междунаро-
ден турнир по шахмат „Шабла 
2018”. След много интересна и 
оспорвана борба, за определяне 
на крайното класиране се наме-
сиха допълнителните показате-
ли. Победител стана Междуна-
родният майстор от Пловдив 
Димитър Мархолев. Втори е 
Александър Станчев (Балчик), 
трети Галин Костов (Добрич), 
а четвърти, нашият състезател 
Деян Димитров. Всички завър-
шиха с 6.5 от 9 възможни точки. 

В турнира участваха 42 шах-
матисти от страната и чужбина. 
На откриването присъстваха 
Мариян Жечев, кмет на Общи-
на Шабла и  д-р Йорданка Сто-
ева, Председател на Общински 
съвет Шабла. Контролата за 
игра тази година бе експери-
ментална – 45 минути + добав-
ка 30 секунди на всеки изигран 
ход и се оказа хибрид между 
класически и ускорен шах, 
но допадна на състезателите. 
Традиционният блиц турнир 
(най-атрактивната дисциплина 
на контрола 3+2), който тради-
ционно е част от програмата на 
фестивала, бе убедително спе-

челен от Деян Димитров. 
Бяха раздадени и много спе-

циални награди. Ето победите-
лите по категории: Ветерани: 1. 
Иво Владимиров (Разград), 2. 
Андрей Фурка (Румъния). Със-
тезатели с рейтинг до 2000: 1. 
Радостин Рафаилов (Шумен), 2. 
Пламен Гочев (Добрич), 3. Ми-
рослав Петков (Тервел). Деца 
до 12 години: 1. Раду Динка 
(Румъния), 2. Ивелина Христо-

ва (Добрич). Деца до 14 години: 
1. Явор Николов (Шабла), 2. 
Ефим Кан (Бургас). Най-добре 
представил се местен състеза-
тел от града или общината: 1. 
Георги Доцин, 2. Павлин Гочев.

Участниците и гости-
те останаха много доволни 
от хубавото време, на което 
случихме тази година турни-
ра. Програмата бе направена 
така, че състезателите да имат 
възможност за почивка и раз-
ходка. Природата им подари 
шабленското море в целия му 
чар – първите 3 дни, тихо и 
спокойно, а последният бурно 
и величествено. Разбиващите 

се върху скалите вълни съз-
дадоха неповторимо усещане 
и спомени. Изобщо, Тюлено-
во е уникално място, което 
вече четири поредни години 
посреща нашия турнир, а же-

ланието на участниците е да 
продължаваме да го органи-
зираме там. 

Изказваме специални бла-
годарности на Община Шабла, 
хотел-ресторант „Тюленово” и 
всички спонсори, които през 
годините ни помагат да запа-
зим тази добра традиция. През 
2019-а, с нови сили, предстои 
Десетият юбилеен фестивал! 

Христо Жечев

ТЮЛЕНОВО – НАЙ-ШАХМАТНОТО СЕЛО В БЪЛГАРИЯ, 
ОТНОВО ПРИЕ И НАГРАДИ НАЙ-ЗАСЛУЖИЛИТЕ

Шахматистите – малко преди началото на турнира.

Съдията на турнира, Живко 
Жеков и председателят на 
СКШ „Хармония“ Шабла, Деян 
Димитров, награждават 
шампиона при децата до 14 
години - Явор Николов.


