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“О, роде храбрий, болгари и верни християни! Стойте, крепите ся и не бойте ся...!”
Софроний Врачански

МИСЪЛ НА БРОЯ

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

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

Общинска администрация 
– Шабла съобщава на собстве-
ниците на домашни прасета в 
гр. Шабла, отглеждани в зад-
ни дворове, за лични нужди, 
че в срок до 9 ноември 2018 
година следва да подадат или 
актуализират вече подадената 
информация за отглежданите 
животни. Регистрацията се из-
вършва във връзка с усложне-
ната епизоотична обстановка 
по отношение на заболяването 
африканска чума по свинетe.

За целта е необходимо сто-
паните в срок до 9 ноември 
2018 година, да подадат след-
ната информация: трите имена 
на собственика, точен адрес, 
телефон за връзка и брой на от-
глежданите прасета.

Информацията се пода-
ва на телефони 05743/4206 и 

0882/299033 или на място – на 
портала в сградата на община 
Шабла, ст. 107.

Регистрацията на прасетата, 
отглеждани в селата на терито-
рията на община Шабла се из-
вършва в съответните кметства.

Собствениците на немар-
кирани животни следва да са 
запознати със забраната за 
отглеждането им на открито, 
забраната за свободното дви-
жение и нерегламентираната 
търговия с прасета и свинско 
месо от задни дворове, с мерки-
те, които ще бъдат предприети, 
при констатиране на положите-
лен резултат за АЧС и с препо-
ръката прасетата да бъдат усво-
ени в кратки срокове.

Повече за африканската 
чума по свинетe в Oбластта, 

четете на стр. 2-ра

ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ 
ПРАСЕТА В ГРАД ШАБЛА!

За 25 път в ОУ „Св. Кл. Ох-
ридски“ с. Дуранкулак беше 
отбелязан Денят на народните 
будители. В началото на седми-
цата беше подреден кът с порт-
рети на будители, живели през 
Възраждането. На 31 октомври 
с рецитал и подкрепяща го пре-
зентация ученици, участващи в 
клуб „Театър“ по проект „Равни 
възможности за нашите деца 
чрез партньорство и образова-
ние в мултикултурна среда” с 
ръководител Силвия Славова 
по интересен начин разказаха 
на присъстващите историята 
на празника, отбелязаха значе-
нието на делото на светите бра-
тя Кирил и Методий и на тех-

ните ученици за създаването и 
разпространението на българ-
ската азбука, благодарение на 
която българите стават народ 
и имат своето Възраждане. Ос-
новната част от тържеството 
беше насочена към делото на 
първите будители Отец Паисий 
и Софроний Врачански и на 
следващи след тях, допринесли 
за развитието на образование-
то в България. Споменаха се 
известни български писатели и 
революционери. Заключението 
беше посветено на днешните 
будители – учителите, култур-
ните дейци, радетелите на бъл-
гарщината в чужбина.

Изгрев

ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ В ДУРАНКУЛАК

В навечерието на първи но-
ември, учениците от СУ „Асен 
Златаров“ Шабла, отдадоха по-
читта си към народните буди-
тели.

Ученичките на Мария Недя-
лова - Мария Петева и Зорница 
Трифонова от клуб „Литера-
турно-творческо писане“ към 
Общински детски комплекс,  
поздравиха съвремените буди-
тели - своите учители, култур-
ни и читалищни дейци.

Малки и големи признател-

ни шабленци се събраха на пло-
щада пред НЧ „Зора 1894“ да 
положат цвете и да се поклонят 
пред бюст-паметника на Васил 
Левски. Те поднесоха цветя и на 
паметната плоча, където е било  
Първото училище в града ни. 

Сред присъстващите бяха 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев, преподаватели от 
шабленското училище, пред-
ставители на културни и соци-
ални институции.

Изгрев

ЦВЕТЯ ЗА БУДИТЕЛИТЕ

В навечерието на Деня на 
народните будители, на 31-ви 
октомври сутринта, шабленски-
ят писател Атанас Любенов, по-
срещна децата от подготвителна-
та IV-та група, „Звездичка“ на ДГ 
„Дора Габе“ Шабла. Срещата им 
се състоя в детския отдел на биб-
лиотеката към НЧ „Зора 1894“ 
в града. В началото, библиоте-
карят Дияна Димитрова запоз-
на малките си гости с живота и 
делото на някои от българските 
народни будители. След това, 
талантливият ни съгражданин 
прочете на децата скоропоговор-

ки от книжката си „Сурвакари“, 
които видимо се понравиха на 
бъдещите първолаци. От името 
на кмета на Общината, Мариян 
Жечев, Любенов подари по един 
екземпляр от книгата си на деца-
та. Те пък му казаха в един глас 
стихотворението „Родна стряха“ 
на Ран Босилек. Давид Марчев 
изпълни „Обич“ на Дора Габе. 
Накрая на срещата, децата от 
детската градина, под ръковод-
ството на учителката си, Розалия 
Богданова, поднесоха цветя на 
местата, където са били първото 
читалище и първото училище в 
Шабла.

Следващата спирка на  Атанас 

Любенов, бе СУ „Асен Златаров“. 
Там, той гостува на двата трети 
класа, с класни ръководители, 
Костадинка Стоянова и Ваня 
Иванова. Писателят, или както се 
представи пред третокласниците 
- дядо Наско, прочете на учени-
ците стихове от своята книга за 
деца „Боримечковци“, посветени 
на родината, както и на шаблен-
скинския фар.  Любенов запозна 
децата и със свои  хумористични 
произведения. 

В края на четенето, всяко дете 
получи „Боримечковци“, отново 
с пожелание от кмета  Жечев и 
лично надписана от автора.

Изгрев

ПИСАТЕЛЯТ АТАНАС ЛЮБЕНОВ НАГРАДИ ЛЮБОЗНАТЕЛНИ ДЕЦА ОТ ШАБЛА

Атанас Любенов и учениците от трети клас

Писателят подарява своята книга на Рая Христова от ДГ „Дора Габе“
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 9 ноември 2018 година 

се навършват 
9 години от смъртта на

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ 
АНГЕЛОВ

Болката е неудържима.
Мъката  - безкрайна, тежка.

В този момент ни крепи
голямата любов, която ти 
раздаваше с пълни шепи.

От мама Варвара и татко Георги

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

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

ПРОДАВАМ

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

 Гергина Стоянова

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ 
пчелни семейства с кошери „Даданблат“.

Телефон: 0889 41 09 44

ПРОДАВАМ ДЮЛИ
Тел. за контакт: 0988/81-59-55

ПРОДАВАМ 

ТРАКТОР ЮМЗ, РЕМАРКЕ, ПЛУГ, ДИСКОВА 
БРАНА И ЧИЗЕЛ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ.

Цена по договаряне.

Телефон за контакт: 0889/95-00-08

ПРОДАВАМ ОРАНЖЕРИИ
Внос от Русия. Гаранция за ползване, различни 
размери, неръждаема конструкция, UV защита. 

4 мм. дебелина на поликарбоната. До 10 работни 
дни – безплатна доставка и по желание монтаж.

Достъпни цени!
Тел за връзка: 0886/22-85-99

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/ 94-35-26

ПРОДАВАМ
Лека кола „Рено“ Туинго, 2005 г., 

готварска печка и  
пернишка отоплителна печка.

Стойчо Захов, тел.: 0898/711-450

ОПРЕДЕЛЯМ
Границите на районите и 

вида на предлаганите услуги 
по събирането, извозването 
и обезвреждането на битови 
отпадъци в депа или други съ-
оръжения, поддържането на 
чистотата на териториите за 
обществено ползване и често-
тата на сметосъбиране и сме-
тоизвозване за 2019 година в 
община Шабла, както следва:

I район – гр. Шабла.
1.1. Събиране и извозване 

на битовите отпадъци до Пре-
товарна станция – гр. Балчик, 
община Балчик и Регионално 
депо – с. Стожер, община Доб-
ричка с честота:

3 пъти месечно в периода 
01.01.2019 г. – 30.04.2019 г.; 

4 пъти месечно в периода 
01.05.2019 г. – 31.05.2019 г.;

6 пъти месечно в периода 
01.06.2019 г. – 31.08.2019 г.;

4 пъти месечно в периода 
01.09.2019 г. – 30.09.2019 г.;

3 пъти месечно в периода 
01.10.2019 г. – 31.12.2019 г.

1.2. Събиране и извозване 
на битовите биоразградими от-
падъци до Претоварна станция 
– гр. Балчик, община Балчик с 
честота:

3 пъти месечно в периода 
01.03.2019 – 31.03.2019 г.;

4 пъти месечно в периода 
01.04.2019 – 31.10.2019 г.;

3 пъти месечно в периода 
01.11.2019 – 30.11.2019 г.

1.3. Поддържане чистотата 
на териториите за обществено 
ползване.

1.4. Обезвреждането в депа 
или други съоръжения на би-

товите отпадъци. 
II район – с. Крапец и с. Ду-

ранкулак.
2.1. Събиране и извозване 

на битовите отпадъци до Пре-
товарна станция – гр. Балчик, 
община Балчик и Регионално 
депо – с. Стожер, община Доб-
ричка с честота:

2 пъти месечно в периода 
01.01.2019 г. – 30.04.2019 г.; 

4 пъти месечно в периода 
01.05.2019 г. – 31.05.2019 г.;

6 пъти месечно в периода 
01.06.2019 г. – 31.08.2019 г.;

4 пъти месечно в периода 
01.09.2019 г. – 30.09.2019 г.;

3 пъти месечно в периода 
01.10.2019 г. – 31.10.2019 г.;

2 пъти месечно в периода 
01.11.2019 г. – 31.12.2019 г.

2.2. Поддържане чистотата 
на териториите за обществено 
ползване.

2.3. Обезвреждането в депа 
или други съоръжения на би-
товите отпадъци. 

III район – с. Граничар, с. 
Ваклино, с. Езерец и с. Тюле-
ново. 

3.1. Събиране и извозване 
на битовите отпадъци до Пре-
товарна станция – гр. Балчик, 
община Балчик и Регионално 
депо – с. Стожер, община Доб-
ричка с честота:

2 пъти месечно в периода 
01.01.2019 г. – 30.04.2019 г.; 

3 пъти месечно в периода 
01.05.2019 г. – 31.05.2019 г.;

5 пъти месечно в периода 
01.06.2019 г. – 31.08.2019 г.;

3 пъти месечно в периода 
01.09.2019 г. – 30.09.2019 г.;

2 пъти месечно в периода 

01.10.2019 г. – 31.12.2019 г.
3.2. Поддържане чистотата 

на териториите за обществено 
ползване.

3.3. Обезвреждането в депа 
или други съоръжения на би-
товите отпадъци. 

IV район – с. Горичане, с. 
Пролез, с. Смин, с. Черномор-
ци, с. Стаевци, с. Божаново, с. 
Твърдица, с. Захари Стояново 
и с. Горун.

4.1. Събиране и извозване 
на битовите отпадъци до Пре-
товарна станция – гр. Балчик, 
община Балчик и Регионално 
депо – с. Стожер, община Доб-
ричка с честота:

1 път месечно в периода 
01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.;

2 пъти месечно в периода 
01.04.2019 г. – 31.05.2019 г.;

3 пъти месечно в периода 
01.06.2019 г. – 31.08.2019 г.;

2 пъти месечно в периода 
01.09.2019 г. – 30.11.2019 г.;

1 път месечно в периода 
01.12.2019 г. – 31.12.2019 г.

4.2. Поддържане чистотата 
на териториите за обществено 
ползване.

4.3. Обезвреждането в депа 
или други съоръжения на би-
товите отпадъци. 

V район – курортни зони 
– СО „Кария”, СО „Къмпинг 
Добруджа”,  къмпинг „Кос-
мос”, къмпинг „Карвуна”.

5.1. Събиране и извозване 
на битовите отпадъци до Пре-
товарна станция – гр. Балчик, 
община Балчик и Регионално 
депо – с. Стожер, община Доб-
ричка с честота:

1 път месечно в периода 

01.01.2019 г. – 30.04.2019 г.;
3 пъти месечно в периода 

01.05.2019 г. – 31.05.2019 г.;
8 пъти месечно в периода 

01.06.2019 г. – 30.06.2019 г.;
15 пъти месечно в периода 

01.07.2019 г. – 31.07.2019 г.;
20 пъти месечно в периода 

01.08.2019 г. – 31.08.2019 г. г.;
5 пъти месечно в периода 

01.09.2019 г. – 30.09.2019 г.;
1 път месечно в периода 

01.10.2019 г. – 31.12.2019 г.
5.2. Поддържане чистотата 

на териториите за обществено 
ползване.

5.3. Обезвреждането в депа 
или други съоръжения на би-
товите отпадъци. 

При необходимост честота 
на обслужване на съдовете за 
битови отпадъци в горепосоче-
ните райони може да бъде уве-
личавана.

Изпълнението на насто-
ящата ми заповед възлагам на 
Директора на Общинско пред-
приятие БКСТРО, а контрола 
по изпълнение на зам. кмет 
„Икономическо развитие“, гл. 
експерт „Екология”, кметовете 
и кметските наместници по на-
селени места в община Шабла. 

Настоящата ми заповед да 
се постави на информацион-
ните табла в сградата на общи-
на Шабла и в кметствата, да се 
публикува във в. „Изгрев” и на 
официалната Интернет стра-
ница на Общината и да се сведе 
до знанието на горепосочените 
длъжностни лица, за сведение 
и изпълнение.

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
Кмет на община Шабла

ЗАПОВЕД
На основание чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС), чл. 19, ал. 1 , ал. 2 и ал. 3, т. 10 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 11 от 
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци

На 30 октомври се проведе из-
вънредно заседание на Общин-
ския съвет, на което присъстваха 
9 от 11 общински съветника.

Дневният ред включваше че-
тири докладни записки за раз-
глеждане, а именно съгласие за 
предостяване под наем на полски 
пътища за стопанската 2018/2019 
година; определяне на предста-
вител на община Шабла в об-
щито събрание на „Шабла Голф 
- Ваклино“ АД; приемане Отчет 
на дейностите за подкрепа на 

личностното развитие на деца-
та и учениците в община Шабла 
за 2017/2018 година и Годишен 
план на дейностите за 2018/2019 
година и приемане на Вътреш-
ни правила за организацията и 
реда за проверка на декларации 
и за установяване на конфликт 
на интереси в Общински съвет 
– Шабла.

Местните депутати дадоха 
съгласие да се предоставят под 
наем за стопанската 2018/2019 
година общински имоти – пол-

ски пътища на участниците в 
споразуменията по чл.37в от 
ЗСПЗЗ на цена средно рентно 
плащане за съответното земли-
ще. Ползвателят трябва да осигу-
ри достъп до имотите.

Кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев ще бъде пред-
ставителят на Общината в об-
щото събрание на акционерите 
на „Шабла Голф - Ваклино“ АД. 
Това приеха единодушно още съ-
ветниците.

Отчетът на дейностите за 

подкрепа на личностното разви-
тие на децата и учениците в об-
щина Шабла за 2017/2018 година 
и Годишния план на дейностите 
за 2018/2019 година получиха 
одобрение на заседанието.

Последната разгледана до-
кладна касаеше приемане на 
Вътрешни правила за организа-
цията и реда за проверка на де-
кларации и за установяване на 
конфликт на интереси в Общин-
ски съвет – Шабла.

Изгрев

На 01.11.2018 г. в изпълне-
ние на Заповед № ОКД-11-02-5/ 
29.10.2018 г. на Областния упра-
вител на област Добрич и първи 
случай на африканска чума при 
диви свине в област Добрич, се 
проведе заседание на Общин-
ската епизоотична комисия, 
назначена със Заповед № РД-04-
315/ 06.08.2018 г. Заболяването е 
установено в ловно стопанство 
с ограждение, в землището на с. 
Българево, община Каварна.

С цел неразпространение 
му със Заповед № РД 11-2218/ 
01.11.2018 г. на Изпълнителния 
директор на БАБХ са опреде-
лени три зони – инфектирана, 
буферна и надзорна, и мерки-
те, които следва да се спазват в 
тях, на територията на област 

Добрич. В инфектираната зона 
влизат с. Горун и с. Тюленово, 
община Шабла и 6 населени 
места от община Каварна. В 
буферната зона попадат всич-
ки останали населени места от 
община Шабла и 15 населени 
места от община Каварна. Всич-
ки останали населени места на 
територията на област Добрич 
попадат в надзорната зона.

Сред набелязаните мерки 
е недопускане на лица, имали 
контакт с диви прасета, както и 
били на лов, в свиневъдни фер-
ми по-рано от изтичането на 48 
часа. Забранява се също дви-
жението и нерегламентираната 
търговия с прасета и свинско 
месо от задни дворове. Стрикт-
но трябва да се спазват мерките 

за биосигурност. БАБХ ще из-
вършва постоянни клинични 
прегледи за АЧС при домашни 
свине и ще се вземат проби от 
всички умрели или показващи 
клинични признаци диви и до-
машни свине като изпълнение 
на Програмата за профилактика 
и надзор на болестта АЧС в Бъл-
гария. Мерките при домашни 
свине са насочени към спазване 
на правилата за биосигурност 
с цел прекъсването на възмож-
ността за прехвърляне на зара-
зата между дивата и питомната 
популация свине в страната. Би-
осигурността на фермите е клю-
чов фактор за предпазване на 
домашни прасета от навлизане 
на инфекция с вируса на АЧС.

Забранява се отглеждането 

на прасета на открито. Собстве-
ниците на немаркирани живот-
ни следва да са информирани 
относно забраната за свобод-
ното движение и нерегламен-
тираната търговия с прасета и 
свинско месо от задни дворове 
и мерките, които ще бъдат пред-
приети, при констатиране на 
положителен резултат за АЧС. 
Препоръката на ОЕК е прасе-
тата да бъдат усвоени в кратки 
срокове.

Предвид усложнената епизо-
отична обстановка се извършва 
актуализация на информацията 
за броя на отглежданите прасе-
та по населени места.

Заповед  
№ РД 11-2218/01.11.2018  

на БAБХ

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ПЪРВИ СЛУЧАИ НА АФРИКАНСКА 
ЧУМА ПРИ ДИВИ СВИНЕ В ОБЛАСТТА 



3Вторник, 6 ноември 2018 г.КУЛТУРА

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

Николинка Ставрева (с благодарственото писмо в ръце) сред 
колектива на Домашния социален патронаж

ПОЕТИЧЕН КЪТ

РОДИНА
Обичам те, родино, и ме трови 
поради тебе често ядна скръб, 
под гнет стоименен превивам гръб 
и влача аз, неволник, твоите окови...
 
Но що си ти? Земя ли в някои предели? 
Пръстта на тоя дол, на оня хълм, 
еднакво мъртва в зной, под дъжд и гръм 
която днес един - друг утре ще насели?
 
Къде си ти, къде, родино моя? 
Нима сред тая повилняла сбир 
от вълци и кози - на длъж и шир 
потирена, чието име е безброя?
 
Не си ли ти на майчиното слово, 
що най-напред погали моя слух, 
не си ли откровителния дух: 
на словото, на битието вечно ново?
 
Но то... но то е в мене, тук, където 
ридае миналото - тъмен ек, 
и дето бъдещето - зов далек, 
нашепва сънищата здрачни на сърцето.
 
И ти си в мене - ти, родино моя! 
И аз те имам: радостта е скръб... 
Че под неволно бреме вия гръб. 
И аз те имам - за да бъда сам в безброя.

 Пейо Яворов, 1910 г.

През февруари, тази го-
дина, бившата директорка на 
ДГ „Дора Габе“, Николинка 
Ставрева, от страниците на 
„Изгрев“, изрази своите бла-
годарности към Домашния 
социален патронаж (ДСП), за 
качеството на техните услуги. 
„Останете си такива каквито 
ви познавам - прекалено вни-
мателни и добри, млади по дух 
и убеждение, грижливи по май-
чински, старателни и позитив-
ни, трудолюбиви и сърдечни. 
Убедена съм, че вие знаете, че 
всички хубави неща на този 
свят стават в името на хората. А 
живота на човека има смисъл и 
оправдание, когато след остане 
положителна следа. 

Защото пътят е живот! Бла-
годаря ви!“ – така завършва 
благодарственото писмо на 
г-жа Ставрева.  

На 30-ти октомври, в сграда-
та на ДСП, Николинка Ставре-
ва лично благодари на Севда-
лина Илиева и водения от нея 
екип за вкусната, питателна 
и разнообразна храна, която 
предлагат на своите потреби-
тели. В навечерието на Деня на 

народните будители,  директор-
ката, която над 30 години ръ-
ководи учебното заведение, в 
което са се обучавали най-мал-
ките шабленци, бе приготвила 
и подаръци. Писмото й в рамка 
и красиво цвете в саксия, за-
радваха хората от Патронажа. 
Ставрева каза, че благодарност-
та не е само нейна, че изразява 
чувствата на десетките жители 
на община Шабла, някои от тях 
и в неравностойно положение, 
които не биха се справяли без 
грижите на Социалния патро-
наж. Тя пожела успехи, „късмет 
във всичко, което не зависи от 
вас“ и много поводи за радост, 
на жените от Патронажа и тех-
ните семейства. „Добротата и 
любовта ще спасят света“, за-
върши развълнуваната Нико-
линка Ставрева.

На срещата присъства и 
директорът на дирекция „Ху-
манитарни дейности“ в ОА 
Шабла, Тодор Димитров, както 
стана ясно по-късно в разгово-
ра - един от първите възпита-
ници на Николинка Ставрева в 
ДГ „Дора Габе“.

Йордан Енев

МИЛ ЖЕСТ В СОЦИАЛНИЯ ПАТРОНАЖ

По повод на големия хрис-
тиянски празник – Дими-
тровден, както и по случай 
професионалния празник на 
строителя, в село Граничар, на 
26-ти октомври организирах-
ме празничен концерт. Той се 
проведе в концертната зала при 
НЧ „Свобода 1940“ в селото. В 
мероприятието взеха участие: 
танцов клуб „Кибела“ към НЧ 
„Дружба 1898“, Дуранкулак; ФГ 
„Здравец“ към читалище „Зора 
1942“ Ваклино; ТС „Карапчан-
ка“ и ФГ „Фолклория“ към чи-
талище „Слънце 1871“ Крапец; 
пенсионерски клуб Крапец; 
пенсионерски клуб, Шабла и 
ФГ „Добруджанка“, Граничар. 

Благодарим им за настрое-
нието, което създадоха в праз-
ничния ден! 

Бихме искали да благодарим 

и на Таня Янакиева – началник 
отдел „ОКМДС“ в ОА Шабла 
и на шофьора Георги Тодоров, 
които ни помогнаха за осъ-
ществяването на концерта.

Тук е мястото, във връзка с 
празника на строителя, да из-
кажем своята огромна благо-
дарност към кмета на община 
Шабла, Мариян Жечев за об-
новената читалищна сграда. 
Затова, че ние в Граничар ще 
имаме още дълги години своя 
културен дом!

Благодарим и на фирма 
„Евро 2007“ МФ ЕООД Кава-
рна, с управител Мартин Ба-
шев, които ремонтираха сгра-
дата на нашето читалище.

Невена Огнева, 
читалищен секретар
на НЧ „Свобода 1940“ 

с. Граничар

ВЕСЕЛБА ЗА ДИМИТРОВДЕН 
В ГРАНИЧАР

Така посрещат в Граничар

На 30 октомври, в ЦСРИ, гостува актрисата Ема Георгиева и 
синът й Георги Калчев с драматичната миниатюра „Среща“.

Традиция е в ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Дуранкулак ученците да 
участват в международния конкурс за рисунка „С очите си видях 
бедата“, както и да печелят призови места. През учебната 2017-
2018 година до областния кръг бяха допуснати 12 рисунки. Със 
своята рисунка първокласничката Николета Мирчева (през на-
стоящата година вече второкласничка) завоюва трето място в 
първа категория, първа възрастова група. На 29 октомври 2018 г. 
началникът на РСПБЗН – Шабла инж. Стефан Петков лично дойде 
в училището, за да поздрави Николета и да й връчи грамотата.

Сградата, където шабленски-
те деца са имали своята първа 
забавачница преди 70 години 
– днес Зелен образователен цен-
тър Шабла, бе мястото, къде-
то детска градина „Дора Габе“, 
чества 55 годишнината си. От 
учебното заведение отбелязаха 
и 130-години от рождението на 
патрона си – великата наша пое-
теса, Дора Габе. Тържеството се 
състоя на 30-ти октомври, два 
дни преди Деня на народните 
будители. Водещи на празника 
бяха, директорът на детската 
градина, Ана Христова и Галя 

Анастасова, член на родител-
ския съвет. Всички участници 
в програмата, бяха настоящи 
и бивши възпитаници на ДГ 
„Дора Габе“. Стихове на Дора 
Габе, публиката чу в изпълне-
ние на малките Давид Марчев 
(„Обич“), Александра Панова 

(„Чудо“) и Пламена Димитрова 
(„Най-обичам“).

Организаторите бяха пока-
нили един от учениците на пър-
вия випуск на забавачницата от 
1948-ма година – Йордан Захов. 
Той с умиление разказа на при-

състващите в залата за първите 
години в детския кът в тогаваш-
ното училище. Същата зала на 
Зеления център, където се про-
веде тържеството, е била и клас-
ната стая на първата забавач-
ница. Захов показа мястото, на 
което е стоял, както и снимка, 

на която са запечатани първи-
те му дни в детското заведение. 
Той сподели пред аудиторията, 
че първоначално, в забавачни-
цата мебелите са били малко и 
се е налагало всяко дете да си 
носи столче от вкъщи. 70 годи-

ни, Йордан Захов е съхранявал 
своето детско столче. Той раз-
каза за перипетиите, през които 
е преминало то и го показа на 
хората. Снимката и столчето, 
Йордан Захов подари на Зеле-
ния център, като символ на духа 
на сградата, която ползват.

Десислава Донева и Краси-
мир Бончев бяха подготвили за 
празника музикално-поетичен 
рецитал. Деси и Краси не изне-
надаха никого с таланта си – той 
от години е неизменен спътник 
на шабленци. Специално за го-
дишнината на Дора Габе, те бяха 
подготвили сценарий, по който 
поднесоха на публиката бри-
лянтно своите изпълнения.

В края на програмата, всички 
учителки от ДГ „Дора Габе“ про-
четоха по едно стихотворение 
от патрона си, след което, поан-
тата на празника бе от водещата 
Галя Анастасова – „Будителите 
стъпват във времето. Има ги и 
днес. Има ги и сред нас. Хубаво 
е да ги виждаме и поддържаме. 
Ако се наложи – да се борим за 
тях. Добро да е утрото ви! Отво-
рете очи! Събудете се! За новия 
ден, за новото начало, за по-до-
брата част!“               Йордан Енев

Краси и Деси отново очароваха публиката

Директорът на детската 
градина, Ана Христова и един 
от първите й възпитаници – 
Йордан Захов

Детската градина  посреща патрона си, Дора Габе, на 
25-годишнината от създаването си.

ДЕТСКАТА ГРАДИНА ОТПРАЗНУВА 55 ГОДИНИ  
ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ
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ЗИДАМ
 подмазвам и чистя комини, подменям керемиди, 

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

Телефон за контакт:  

0896/49-71-40

На 27 октомври в Дуранку-
лак се проведе първия шахтур-
нир от веригата, която за сезон 
2018/2019 година ще завърши 
през месец април догодина.

Тази верига започна през 
2009 година и вече десета годи-
на събира шахматистите вете-
рани от Белослав, Дуранкулак, 
Кардам, Тервел и Шабла.

Добавям, че това е единстве-
ното в страната състезание от 
този род в тази възрастова гру-
па. Идеята за неговата поява, 
както и организацията е на на-
шия шахматен клуб.

В Дуранкулак средната въз-
раст на участниците беше 56 
години, както най-възрастен 
отбор бе този на Кардам – 69 
години, а най-млад – на Бело-
слав – 48 години. Най-възрастен 
участник беше Христо Димов 
от Шабла – на 77 години, а най-
млад – Георги Стаматов от Бело-
слав – на 32 години.

Играха се два отделни тур-
нира.

В основния турнир по сис-
темата „всеки срещу всеки“ се 
игра ускорен шах с контрола 
от 20 минути на състезател. 
Победители по дъски стана-

ха:1-ва дъска – Ерсел Захир от 
Тервел;2-ра дъска – Деян Дими-
тров от Шабла;3-та дъска – Иван 
Иванов от Белослав;4-та дъска – 
Георги Стаматов от Белослав.

Отборното класиране доби 
следния вид:1.Белослав;2.Тер-
вел;3.Шабла;4.Дуранкулак;5.
Кардам.

Нашият отбор игра в състав: 
Георги Доцин, Деян Димитров, 
Павлин Гочев и Христо Димов.

Отборът на Дуранкулак игра 
в състав: Диян Ангелов, Панте-
леймон Райчев, Живко Бойва-
ленков и Димитър Павлов.

В допълнителния турнир се 
игра блиц (бърз шах) с контрола 
5 минути на състезател. Първо-
то място завоюва Деян Дими-
тров от Шабла, следван от трима 
представители на Белослав – Ге-
орги Стаматов, Иван Иванов и 
Кирил Пилев.

Бяха раздадени индиви-
дуални и отборни грамоти, а 
красивата преходна купа отне-
соха отборните победители от 
Белослав. Тя ще стои в тяхната 
витрина до следващия турнир, 
който ще бъде в град Тервел 
през месец ноември.

Христо Жечев

РЕГИОНАЛЕН ТУРНИР 
В ДУРАНКУЛАК

Победителите от Белослав

ОБЯВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СЪ-

ОБЩАВА, ЧЕ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 1 
ОТ ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ Е ИЗРАБО-
ТЕН ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА 
ЗОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ 
И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА BG0000130 „КРАЙМОРСКА 

ДОБРУДЖА“. 
Защитената зона е разположена в землищата на с. Гурково, 

с. Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област До-
брич, с. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, 
с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Челопече-
не, община Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, 
с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла, област Доб-
рич, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. 
Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Пет-
лешково, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. 
Средина, с. Сърнино, община Генерал Тошево, област Добрич. 

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на 
Интернет страницата на Министерство на околната сре-
да и водите - https://www.moew.government.bg/bg/priroda/
obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-2-broya-zapovedi-za-
obyavyavane-na-zastiteni-zoni-po-reda-na-chl-12-ot-zbr/  и е на 
разположение в административната сграда на Регионална ин-
спекция по околната среда и водите – Варна, община Шабла 
и  кметствата в с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, 
община Шабла.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да пред-
ставят на Министъра на околната среда и водите мотивирани 
писмени становища, възражения и предложения относно по-
сочените в проекта на заповедта режими.

Нови два медала, този път 
сребърен и бронзов, заблестяха 
на гърдите на десетгодишната 
състезателка на СКЛА „Неф-
тяник 2014“ Шабла, Кремена 
Димитрова. Това стана в събо-
та, 3-ти ноември, на първото 
издание на турнира „Мемориал 
Петър Арнаудов“ в Добрич. В 
състезанието взеха участие над 
200 лекоатлети от всички въз-
растови групи.

Бронзовият си медал, Креми 
заслужи в надпреварата в хвър-
лянето на чук. За нея, тя полу-
чи лична покана от треньора 
и баща на сребърния медалист 
в дисциплината от младежка-
та Олимпиада в Буенос Айрес, 
Валентин Андреев – Андриян 
Андреев. Кремена извоюва тре-
тото си място, в конкуренцията 
на 14-годишни съпернички, с 
двукилограмовия чук. За въз-
растовата група на Димитрова, 
стандартният уред тежи 0,4 кг.

Много оспорвано, с елемен-
ти на трилър, беше състеза-
нието в скока на дължина при 
момичетата (2008-2009). 24 
състезателки се надскачаха за 
медалите в дисциплината. По 
регламент, те имаха право на 
3 опита. След първите опити, 
Кремена бе трета, с 3, 59 м., а 
втората във временното кла-

сиране бе с 3, 87 м. Във втория 
си опит, Креми скочи 3, 88 и с 1 
см. взе аванс в битката за сре-
брото. Съспенсът бе пълен в 
третия опит на нашата състе-
зателка, когато тя скочи 4,06, но 
не успя да „прибере“ навреме 
опорния си крак и опитът не бе 
зачетен. Ако този опит беше ре-
гистриран като  успешен, Кре-
мена грабваше златото, защото 
шампионката завърши с 4,00. 
Така, за Кремена Димитрова 
остана сребърният медал, но тя 
регистрира поредното си лич-

но постижение на официално 
състезание. От турнира „Ле-
коатлетите на Добрич“, който 
беше преди около месец, ша-
бленската лекоатлетка е увели-
чила резултата си със 17 см., а 
има потенциал за още! Кремена 
участва в още една дисципли-
на – хвърляне на топка (1 кг.) 
над глава. Буквално секунди, 
след като се върна от полигона 
за хвърлянията, тя се включи в 
състезанието, като финишира 
4-та от 12 състезателки, с ре-
зултат 7,72 м.

Александър Тодоров (10 г.) 
и Калоян Ялнъзов (8 г.)  се от-
четоха с по две четвърти места. 
На 60 м., в конкуренцията на 
16 състезатели, Сашо се нареди 
непосредствено след призьори-
те, с 9,72 сек. На скок дължина, 
след грешка в приземяването – 
3,44 и отново четвърти. На 60 
м., Коко остана 4-ти от 12 деца, 
с 10,78 сек. На скок дължина, 1 
см. го лиши от бронзовия медал 
– 3,16 см. - четвърти от 13 учас-
тници в дисциплината.

„Мемориал Петър Арна-
удов“, който се проведе за пръв 
път в Добрич, носи името на 
учителя по физическо възпи-
тание в „Стефан Караджа“ До-
брич и треньор по лека атлети-
ка, Петър Арнаудов. Той е дал 
път в леката атлетика на много 
деца в окръжния център, меж-
ду които и представялите Бъл-
гария на Олимпиади - Галин 
Георгиев (троен скок) и Галин 
Костадинов (тласкане на гюле).

От името на СКЛА „Неф-
тяник 2014“ Шабла, предсе-
дателят и треньор на клуба, 
Веселин Василев, благодари на 
Галин Костадинов за перфект-
ната организация на първото 
издание на турнира.

Йордан Енев

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА – С ДВА МЕДАЛА В ДОБРИЧ

Кремена Димитрова (първата вляво на снимката), на почетна-
та стълбичка в Добрич

На 3 ноември, о.р полковник 
Иван Апостолов – председател 
на СОСЗР Балчик,  представи в 
Шабла книгата си „На граница-
та на възможното”.

Организатори на събитието 
са Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса и резерва 
(СОСЗР), Сдружение „Обеди-
нени за Шабла“ със съдействие-
то на община Шабла. Домакини 
бяха НЧ „Зора 1894“.

Сред присъстващите бяха 
председателят на Общинския 
съвет д-р Йорданка Стоева, 
гости от Румъния водени от 
директора на Дома на офицера, 
Лиана Наум, ръководството на 
СОСЗР- Шабла, ученици, жи-
тели и гости на Общината.

Честта да представи авто-
ра се падна на Емил Тодоров 
– председател на общинската 
организация на СОСЗР Ша-
бла. Той нарече Апостолов 
приятел, изключителен човек, 
летял на всички видове само-
лети до МиГ 21, включително с 
всичките му модификации, на 

всички безмоторни самолети и 
мотоделтапланери. Апостолов 
има над 5 хил. полета на бой-
ни самолети. През 1971 година 
създава първата автоаларма за 

автомобили.
„Ако трябва да определя 

живота на Иван Апостолов с 
една дума, то това ще бъде ду-
мата „полет““ – каза Тодоров за 
приятеля си и му пожела дълъг 
живот и здраве.

Апостолов е носител на на-
гради: от БАН – плакет и гра-
мота от Института по авиация 
и космонавтика, от Президента 
на Р.България, Румен Радев и 
много други.

Поздрав за присъстващите 
бяха изпълненията на пиано 
на Георги Колев, ученик от СУ 
„Стефан Караджа“ Каварна.

„Всички професии са ва-

жни, но според мен на моряка 
и летеца са най-елитни. Отъж-
дествени са с чакането на бре-
га и в дома на техните майки, 
съпруги, деца. Много от тях не 
се завръщат.“  -  сподели съпру-
гата на автора, Йорданка Апос-
толова.

След топлите думи на люби-
мата жена, думата бе дадена и 
на „главния виновник“ за тази 
среща, Иван Апостолов.

Той разказа за трудовия си 
път като боен пилот и отговори 
на въпроси на ученици и при-
сътващи.

Лиана Наум подари карти-
на от Кристиана Марин, която 
гостува в града ни на 27 ок-
томври и покани Апостолов да 
присъства в Констанца на 5 де-
кември, на официална церемо-
ния, където ще му бъде връчен 
„Трофеят на приятелството“. 
Припомняме, че носител на та-
къв е Емил Тодоров от Шабла.

Иван Апостолов е инициа-
тор на идеята за възобновява-
нето на паметника на летците 
в Балчик, където са изписани 
имената на 32-ма славни героя.

Приятна изненада за при-

състващите на събитието беше, 
когато Апостолов седна зад пи-
аното и изпълни румънска ме-
лодия, поздрав за гостите ни от 
Мангалия.

В края на срещата, поздрав 
отправи председателят на Об-
щинския съвет д-р Йорданка 
Стоева. Тя нарече събитието 
литературно-музикално, меж-
дународно. Важен ден за прия-
телството между двата народа, 
избран случайно, но с голяма 
символика – между 1 ноември 
– Деня на народните будители 
и 3 ноември – Архангелова за-
душница. 

Стоева съобщи, че в залата 
присъстват от 7 годишни уче-
ници до над 80 годишни. 

„радостен е факта, че чрез 
книгата, вие предавате опита си 
на младото поколение“ – каза в 
заключение Стоева.

„На границата на възмож-
ното” получиха най-младият 
и най-възрастният посетител, 
д-р Йорданка Стоева, Емил 
Тодоров, читалищната биб-
лиотека, гостите от Румъния 
и отразяващите събитието 
медии.

Йорданка Радушева

О.Р ПОЛК. ИВАН АПОСТОЛОВ ПРЕДСТАВИ КНИГАТА 
СИ В ШАБЛА За „полетът“ на един изключителен човек!

Лияна Наум подарява картина на Апостолов и отправя покана 
за гостуване

Зад пианото като виртуоз


