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 „Не можеш да забраниш на птиците да кръжат около главата ти, но можеш да ги спреш, да свият гнездо там.“
Мартин Лутер

МИСЪЛ НА БРОЯ

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

Община Шабла  кандидат-
ства за втори път за европейско 
финансиране, което да й даде 
възможност да изгради мобил-
ни точки за безплатен общест-
вен интернет.

Кандидатстването за втори 
път се наложи заради срива на 
софтуера през пролетта, защо-
то интересът към предложена-
та оферта се оказа изключител-
но голям.

В 14:00 часа българско вре-
ме,  на 7-ми ноември, бе отво-
рен конкурсът по инициатива-
та на Европейската комисия за 
безплатен публичен интернет. 
От Общинска администация 
Шабла, подадоха необходимите 
за кандидатстване документи, 
в първия възможен момент. 

Общините  кандидатстват за 
ваучери в размер на 15 000 евро 
за осигуряване на безплатна, 
високоскоростна WiFi връзка 
на оживени обществени места.

Инициативата на ЕК, е с бю-
джет от 120 млн. Евро до края 
на 2019 г. Средствата ще бъдат 
отпуснати директно на местни-
те власти. Комисията ще избере 
проектите на принципа “първи 
подал - първи получил”.

В предстоящата обява пър-
вите 2800 общини от ЕС, които 
са кандидатствали, ще полу-
чат ваучер, като всяка държа-
ва-членка има гарантиран брой 
ваучери.

Процедурата за кандидат-
стване беше до 17.00 часа на 9 
ноември.

Благодарят на всички жи-
тели на Общината, отзовали 
се на благородната кауза за 
събиране на пластмасови от-
падъци.

Благодарение на вас съ-
брахме над 22 кг. пластмаса, за 
която получихме 3 ваучера, за 
покупка на книги от книжар-
ница „Сиела“.

Другата ни инициатива 
„Събери капачки, дари живот“  
- продължава до Коледа.

Желаещите могат да доне-
сат събраните от тях капач-
ки на място в ЦОП гр.Шабла, 
ул.“Равно поле“ №37, всеки ра-
ботен ден от 8.00 до 12.00 часа 
и от 13.00 до 17.00 часа, в по-
мощ на МБАЛ Добрич.

ОБЩИНА ШАБЛА И ЦЕНТЪРЪТ 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ОБЩИНА ШАБЛА КАНДИДАТСТВА 
ЗА БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ

ГЕРБ организира кампания за 
безплатно измерване на кръвната 
захар в гр. Шабла на 14.11.2018г.
(сряда) от 07:30ч. до 08:30 в офи-
са на ПП ГЕРБ, намиращ се на 
ул.”Добруджа” №3.

Измерването ще се осъществи 

от здравен работник, с глюкоме-
ри и тест ленти на фирма „Ми-
кролайф“. За прецизността на 
резултата е необходимо то да се 
извърши на гладно. Инициатива-
та е посветена на Световния ден 
за борба с диабета – 14 ноември.

БЕЗПЛАТНО ИЗМЕРВАНЕ  
НА КРЪВНА ЗАХАР В ШАБЛА

НЧ „Дружба 1898“ – 
център на духовността

С празничен концерт, НЧ 
„Дружба 1898“ село Дуранку-
лак, отбеляза 120 години от ос-
новаването си.

На сцената в киносалона, 
първи се представи групата за 
стари градски песни от Селото, 
„Млади момичета“.

Рефрена от песента започва-
ше с „Дуранкулак, Дуранкулак, 
при теб се връщам пак.“

За юбилейното честване, за 
да се върнат назад във времето 
и отправят надежда за бъдеще-
то, се бяха събрали жители и 
гости на Дуранкулак, бивши и 
настоящи самодейци. Специал-
ни гости бяха кметът на общи-
на Шабла Мариян Жечев, пред-
седателят на Общинския съвет 
д-р Йорданка Стоева, кметът на 
селото Веселин Йорданов и ди-
ректорът на местното училище 
Маргарита Тодорова.

Своя поздрав отправиха и 
гостите от съседното село, група-
та за народни песни от Граничар. 
Последваха изпълненията на 
самодейците от Крапец – на тан-
цов състав „Карапчанка“, танцов 
клуб „Кибела“ и фолклорна гру-
па „Фолклория“. За да ги подкре-
пят в този важен момент, бяха 
дошли и дамите от група „Карда-
рина“ село Горичане. 

Най-малките гост-изпълни-
тели бяха децата от танцов със-
тав „Бърборино“ при НЧ „Зора 
1894“ Шабла с ръководител Гер-
гана Дафова. Те потопиха при-
състващите в залата, в добру-
джанските ритми и заслужено 
получиха аплодисментите на 
дуранкулашката публика.

В концерта взеха участие 
всички групи и състави към 

НЧ „Дружба 1898“ – танцов 
клуб „Кибела“, детската танцо-
ва група, групата за фолклорни 
песни.

„120 години пазите бъл-
гарските традиции. Години, в 
които поддържате дружбата 
между читалищните самодей-
ци.“ – каза д-р Стоева, привет-
ствайки самодейците от Ду-
ранкулак и гостите в залата. Тя 
връчи на читалищния секретар 
Николинка Георгиева медал за 
активна читалищна дейност, 
грамота и поздравителен адрес 
от името на Николай Дойнов – 
председател на Съюза на народ-
ните читалища. 

През деня бяха получени и 
други поздравителни адреси.

Кметът на Общината също 
поздрави дуранкулакчани  и им 
пожела и след още 120 години да 
пребъде тяхното читалище. Пре-
носим компютър беше подаръ-
кът от общинското ръководство.

Следва на стр.3

120 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ В СЕЛО ДУРАНКУЛАК

Най-малките самодейци откриха концерта

Архангеловден, 8-ми ноем-
ври, 2018-та год., се превърна в 
специален празник за ученици-
те от СУ „Асен Златаров“ в Ша-
бла. Официално бе открита но-
вата спортна площадка в двора 

на училището. Тя бе построена 
със средства от Министерство 
на образованието и науката 
(МОН) - 119 304 лв., в рекорд-
но кратък срок. На многофунк-
ционалното игрище може да 
се спортуват мини футбол и 
уличен баскетбол. Изпълнител 
на проекта е специализираната 
фирма в изграждане на спорт-
ни терени „Есен Спорт“ ООД  
Варна. Игрището е 1200 м2, 
с петслойна акрилна система 
Courtsol Tournament ITF class 

2, разполага с игрище за мини 
футбол и две игрища с профе-
сионални баскетболни систе-
ми с поликарбонатно стъкло, 
стрийт-фитнес с уреди на Ти-
тан, DIN EN certified.

На откриването, лентата 
прерязаха кметът на община 
Шабла, Мариян Жечев; пред-
седателят на ОбС Шабла, д-р 
Йорданка Стоева и директорът 
на СУ „Асен Златаров, Петран-
ка Валентинова. Гост на цере-
монията бе и Калоян Койчев, 
ст. експ „Професионално об-
разование и обучение“ в РУО 
Добрич.

В словата си, преди ритуала, 
кметът Жечев и Валентино-
ва изказаха благодарност към 

МОН и лично към министър 
Вълчев за прекрасното съо-
ръжение, което ще осигури на 
шабленските ученици възмож-
ност да подобрят физическата 
си активност и ще им даде пътя 
към големия спорт. Директо-
рът благодари на общинска ад-
министрация за съдействието 
при реализирането на проекта. 
Кметът пък,благодари на МОН 
и за оборудвания с компютри 
кабинет в СУ „Асен Златаров“, 
за първия учебен ден. Д-р Сто-

ева пожела на учениците да 
ползват със здраве новата си 
придобивка, както и да я пазят, 
за да я има и за бъдещите поко-
ления.

Мажоретният състав към 
ОДК Шабла, с ръководител 
Надя Иванова, поздрави уче-
ници и гости със свое изпълне-
ние, а ученици от X-ти и XI-ти 
клас на училището, нагледно 
показаха някои упражнения на 
стрийт-фитнеса.

Йордан Енев

ОТКРИХА НОВАТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА 
В ШАБЛЕНКОТО УЧИЛИЩЕ

Директорът на СУ „Асен Златаров“, Петранка Валентиновa, на 
откриването на площадката.
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 13 ноември 2018 г. се 

навършва 1 година 
от смъртта на

АТАНАСКА ДОБРЕВА 
РУСЕВА

починала на 44 години

Добрите хора нивга не умират,
не се превръщат в пепел или дим.

Те винаги оставят светла диря
и честен път, по който да вървим.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14 ноември 2018 година 

се навършват 21 години 

от смъртта на  

НИКОЛА ДИМИТРОВ 
ИВАНОВ

Дните 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

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
„ЛАДА 1500“, С 5 СКОРОСТИ И ТЕГЛИЧ. ЦЕНА 550 ЛВ.

Тел за контакт: 0888/710-738

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

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

ЗИДАМ
 подмазвам и чистя комини, подменям керемиди, 

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

Телефон за контакт:  

0896/49-71-40

ТОПЛОХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ПОДМАЗВАНЕ  
НА КОМИНИ И ПОСТАВЯНЕ  

НА ТОПЛОБИТУМНИ КЕРЕМИДИ.
Телефон:0884 52 50 80

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

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

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

готварска печка и пернишка отоплителна печка.

Стойчо Захов, тел.: 0898/711-450

Идеята за издигане на па-
метник, посветен на събития-
та през юни 1900та година е на 
„Сдружение с нестопанска цел 
Шабла – 1900“, чийто членове 
възложиха изработката на про-
ект за паметник.

Паметникът ще бъде изгра-
ден върху общински терен в 
централна градска част – зе-
лената площ на триъгълника, 
който се оформя между ул. 
„Равно поле“, ул. „Петко Бълга-
ранов“ и снек-бар „Зодиак“.

Изграждането на паметника 
налага необходимостта от про-
дължаване на кампанията за 
набиране на средства.
Публикуваме новата банкова 

сметка на Сдружението: 

Сметка: 
BG45UBBS88881000672927

BIC BUISSGSF
ОББ АД клон Добрич

„Сдружение с нестопанска 
цел Шабла – 1900“

Предварително благодарим 
на всички, които ще се отзоват.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА

Три запитвания за отпус-
кане на студентски стипендии 
са постъпили в БЧК – Добрич, 
информираха от Областния 
съвет на милосърдната орга-
низация. За да се удовлетворят 
потребностите на нуждаещите 
се млади хора от общините в 
областта, на 23 октомври 2018 
година в подкрепа на социална-
та кауза стартира  целогодишна 
фондонабирателна кампания 
сред обществеността. Събрана-
та сума до момента е 1200 лева, 
отчитат от БЧК.

В навечерието на 140 годи-
ни от създаването на Българ-
ския Червен кръст, Област-
ният съвет на организацията 
постави началото на ежегодна 
благотворителност в подкре-
па на сираци в област Добрич, 
които желаят да продължат 
образованието си във Висше 
учебно заведение в страната. 
Инициативата е с характер на 
корпоративна благотворител-
ност сред служителите на БЧК, 
като събраната сума е в размер 
на 500 лева и гарантира годиш-
на помощ на един стипенди-
ант.

Подборът на стипендианти, 
условията на които трябва да 
отговарят, начинът и периоди-
те на изплащане на стипендии 
са регламентирани в Правил-
ник на ОС на БЧК Добрич.

Съпричастни юридически и 
физически лица могат да дарят 
средства по банков път или в 
касата на областната организа-
ция на БЧК, а съвместно с Бъл-
гарски пощи Добрич дарения 
могат да постъпват и в касички, 
поставени в пощенските кло-
нове на общините, припомнят 
от БЧК.

 Сметка на ОС БЧК Добрич:
BG 74 UNCR 9660 100529 4738
Основание за внасяне: Кампа-
ния „Солидарност“ за сирак.
 Допълнителна информация 
за студенти и дарители може 

да се получи в
ОС на БЧК Добрич, на ул. 

„Отец Паисий“ № 19.
Дарик Добрич

БЧК СТАРТИРА КАМПАНИЯ 
"СОЛИДАРНОСТ" 

В ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР
“СЕМИРАМИДА”, С.ЕЗЕРЕЦ 

Можете да намерите:
- Есенни луковици
- Овощни дръвчета
- Декоративни дървета и 

храсти
- Семена за зеленчуци, както 

и богата гама от саксийни 
цветя

Работим целогодишно!
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ:  

0887/ 53 -27-19 , Атанаска Букорова
www.semiramida-garden.com

На 09.11.2018 г., колективът 
на Домашен социален патро-
наж (ДСП)  гр. Шабла, беше на 
работна среща, с цел обмяна на 
опит в ДСП, гр.Провадия.

На работната среща присъст-
ваха Директорът на дирекция 
„Хуманитарни дейности“ в ОА 
Шабла, Тодор Димитров, Секре-
тарят на община Провадия,  зам.
кметове, директорът на ДСП, ка-
сиер-домакин, готвачи и домаш-
ни санитари от Провадия.

Разгледахме материалната 
база, която включва кухненски 
блок със съвременно оборудва-
не, складове за различните гру-
пи храни, столова.

Домашния социален патро-
наж в гр.Провадия извършва 
социалната услуга „Доставка на 
храна у дома“ и работи по про-
ект  „Топъл обяд“.

Всеки от колегите от ДСП 
Шабла говори и обмени опит с 

колега от ДСП Провадия.
Срещата продължи с ра-

ботен обяд в архитектурна 
къща-музей в града „Ламбова 
къща“.

Любезните домакини ни 
бяха приготвили разходка до 
историческия музей в града, 
посетихме галерията, предста-
вяща рисунки от местни ху-
дожници.

Посетихме и известната кре-
пост „Овеч“ в гр.Провадия.

Посещението допринесе за 
обогатяване опита на служите-
лите в предоставянето и разши-
ряването на видовете социални 
услуги за хората в пенсионна 
възраст и лица с увреждания.

 Изказваме благодарност на 
кмета на община Шабла Ма-
риян Жечев  за осъществената 
работна среща в гр.Провадия.

  Ръководител ДСП Шабла, 
Севдалина Илиева

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ 
В ГРАД ПРОВАДИЯ
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И през 2018 г. Дядо Коледа 
очаква да получи детски писма 
през „Български пощи“ ЕАД.

Младите коледни елфи ще 
прочетат на белобрадия старец 
всички писма. Най-хубавите и 
най-красиво украсените писма, 
ще получат коледни награди.

Приказният Дядо и „Бъл-
гарски пощи“ отново напом-
нят, че всяко детско писмо ще 
получи личен отговор от Дядо 
Коледа, ако върху пощенския 
плик е изписан правилно адрес 
на подателя и е залепена марка 
от 65 стотинки.

Крайният срок за изпраща-
не на писмата е 12 декември 
2018 г.

Вместо адрес на получател, 
е достатъчно да пише ясно „За 
Дядо Коледа“.

Участващите в конкурса 
„Най-красиво писмо до Дядо 
Коледа“ (с рисунки, стихове, 
апликации и др.) писма стават 
притежание на организатора на 
конкурса – „Български пощи“ 
ЕАД, който може да ги използ-
ва за популяризиране на дет-
ския конкурс по избран от него 
начин.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

СТО ГОДИНИ СУЕТА
След дивите димни безредици, 
типични за новия бит, 
аз тихичко идвам на себе си. 
Но някой е паднал убит.

Поставен е кръст на любовите, 
що бяха до гроб - до една. 
Но зеят безкрьстни гробовете 
и даже са без имена.

А ето и мойте ненависти -
под братска могила от прах, 
размесен с пороци и навици, 
които, уви, надживях.

Те вярно ме следваха приживе 
и честно загинаха - в бой. 
Прощавайте, черепи - рижави 
от мътния глинен порой.

Тук някъде, в мойте околности, 
тревясва цял век суета. 
Прощавайте, скъпи покойници, 
разумно забравени там.

Миряна Башева,  
1992 г. 

Димитрина Проданова е 
завършила Софийски универ-
ситет „Свети Климент Охрид-
ски“ - магистър е по клинична, 
консултативна и социална пси-
хология. Работи като психолог 
към Първа детска консултатив-
на клиника град София и към 
сдружението „Да прегърнем 
дете“ за деца с неравностойно 
положение. Тя е един от най-до-
брите детски психолози у нас. 
Автор е на книгите „Превод от 
детски“ и „Пътувани сънища - 
Тибет, Индия, Непал“. „Превод 
от детски“ е издадена през 2017 
година. 

Темите, които се разглеждат 
в книгата са: типове деца ; дет-
ските хистерии; как се свиква 
с детската градина; детските 
страхове; телевизия и компю-
тър; първи клас; вредни нави-

ци; емоционална интелигент-
ност; развод; загуба и смърт.

На срещата присъстващите 
ще имат възможност да отпра-
вят своите въпроси, свързани 
с децата и взаимоотношенията 
в семейството, както и да си за-
купят книгата.

ДЯДО КОЛЕДА ОЧАКВА 
ДЕТСКИ ПИСМА

 БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НАРОДНО  
ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894“  ГР. ШАБЛА

ВИ КАНИ НА
СРЕЩА - РАЗГОВОР 

с детския психолог,  
Димитрина Проданова

и представяне на книгата 
„ПРЕВОД ОТ ДЕТСКИ“

Как да спасим децата от възрастните 
и обратно.

Участва и илюстраторът на книгата 
Данчо Русчев – Джино.

На 19 ноември 2018  
(понеделник) от 13.30 часа 
в художествената сбирка на 

читалището.
Гостуването се осъществява с 

любезното съдействие на Даниела 
Димитрова - народен представител от 

област Добрич.

Каварненската поетеса, писателка, 
журналистка и общественичка – Керанка 
Далакманска, представи пред шаблен-
ска публика, четвъртата  си стихосбирка, 
„Нарисувай ми дума“. На 5-ти ноември, 
залата в Зеления образователен център 
Шабла, бе препълнена от почитатели на 
творчеството на известната в региона 
авторка. Съгражданите на Далакманска 

– Теофания Христова и Георги Колев, се 
бяха погрижили за музиката на поетичната 
вечер. Тримата творци поднесоха рецитала 
по нестандартен начин. Музикалните 
мотиви на пианото не бяха фон, а 
самостоятелни партии, които се редуваха с 
изпълняваните стихотворения. 

Шабленският поет, Стефан Жечев откри 
поетичната вечер. „Керанка Далакманска е 
своеобразен мисионер, тя е безкрайно добър 
човек, който винаги може да ти помогне в 
трудна ситуация“, така нашият съгражданин 
(и по неговите думи сподвижник на 

Далакманска), Стефан Жечев, определи ав-
торката на „Нарисувай ми дума“.

Жечев, Станимир Енчев и самата 
Далакманска, прочетоха стихове от 
книгата. Няма да бъде точно, ако кажем, 
че авторката стопи дистанцията между 
стиховете си и публиката, защото от 
самото начало на литературното четене, 
такава нямаше.

Керанка Далакманска сподели с хората в 
залата спомени и размисли за житейския и 
творческия си път, за неразривната й връзка 
с Шабла и хората тук. Тя с удоволствие 
отговори на въпроси за музата и импулса 
си в писането на стихове, за живота през 
лиричната призма на поета. Далакманска 
определи себе си като „щастлив човек“, 
срещнал по пътя си интересни хора. Като 
човек, който е благодарен за живота си, 
такъв, какъвто е.
„Годините натрупват кръгове около дървото.
Короната му се издига нависоко.
След всеки паднал лист – мечтата става спомен.
Приятелите пълнят чашите със думи и със вино.

Внезапният им смях лудее по стъклата,
за да утихне и да стане по-нисък от тревата.
А вятърът, достигнал височината на глухарче,
разсипва се в ръцете ми и в слънцето се вгражда

От хоризонт до хоризонт във синевата – 
Там дъждове се раждат от върната от облака сълза.
А мене ми е весело, защото зная
годините в кръга вятър залюлял е,
росата в есенните рози свети

и стиховете ми изкачват върховете.“ 
– „Юбилеен автопортрет“ от Керанка 
Далакманска е последното стихотворение, 
което чуха шабленци в понеделник вечер, 
в изпълнение на авторката. Засега, разбира 
се. 

В края на срещата, поетесата раздаде 
автографи на шабленските любители на 
поезията върху копия от „Нарисувай ми 
дума“.

Председателят на ОбС Шабла, 
д-р Йорданка Стоева, благодари на 
Далакманска за приятната вечер, която тя 
подари на нашите съграждани. Д-р Стоева 
поднесе на каварненската ни гостенка 
поздравителен адрес от Общински съвет 
Шабла и й подари картина от наскоро 
гостувалата в нашия град, млада румънска 
художничка, Кристияна Марин. 

Йордан Енев

КЕРАНКА ДАЛАКМАНСКА РИСУВА ДУМИ В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР

Стефан Жечев и Керанка Далакманска на 
представянето на „ Нарисувай ми дума“

Далакманска разписва книги на шабленски 
почитатели на поезията й

Продължава от стр.1.
Мили думи за сътрудни-

чеството между училището и 
читалището в селото изказа 
Маргарита Тодорова. Тя благо-
дари на читалищния секретар 
Николинка Георгиева, посвети-
ла 35 години от трудовия си път 
на духовността в пограничния 

Дуранкулак.
За закупуването на книги, 

училището ще дари по лев за 
всяка юбилейна година, или ка-
зано накратко 120 лв.

Докато на сцената течеше 
празничния концерт, встрани 

на мултимедия вървяха кадри 
от читалищния живот през го-
дините.

Специални гости на юбилея 
бяха изпълнителите от групата 
за популярни песни към НЧ 
„Отец Паисий“, които отправи-
ха своя музикален поздрав от 
сърцето на слънчев Балчик.

Те пожелаха на настоящите 
самодейци факелът, който е 
озарявал техния път, да озари 
пътя на младото поколение, 
техните достойни наследни-
ци.

С емблематичната песен 

„Моя страна, моя България“ 
завърши празничния концерт, 
посветен на 120-годишния 

юбилей на читалището в село 
Дуранкулак.

Йорданка Радушева

120 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ 
В СЕЛО ДУРАНКУЛАК НЧ „Дружба 1898“  - 

център на духовността

Горичанки на дуранкулашка сцена Поздрав от „Бърборино“

Музикален поздрав от слънчев Балчик

Мили думи и подаръци от Кмета на Общината и Председателя 
на Общинския съвет

Домакините, на родна сцена
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Част от пшеницата в област 
Добрич се бави с поникването 
поради засушаването, но няма 
място за тревога, заяви пред 
Про Нюз Добрич проф. Иван 
Киряков, завеждащ отдел „Се-
лекция на зърнено-житни и 
бобови култури” в ДЗИ – Ген. 
Тошево.

Той посочи, че количеството 
на валежите в Генерал Тошево 
през август е било 1 литър на 
кв. м, през септември е било 54 
л/кв. м, а през октомври – 11 
л/кв. м. Август и септември е 
било доста засушливо, повече 
отколкото трябва да бъде. В 

резултат на това  до миналата 
седмица 50-60 на сто от пшени-
ците не се виждаха от земята. 
През последната седмица тем-
пературите леко се понижиха, 
преръмя  и пшениците започ-
наха да поникват.

Може да се каже, че 70% от 
житото в района на Добруджа 
започва да пониква. Прогно-
зата е за добри климатични 
условия до края на месеца, кое-
то означава, че, ако има малко 
валежи, пшеницата може да 
поникне и да влезе нормално в 
зимата.

„На полето има пшеница, 

която още не е поникнала, та-
кава, която е на първи лист, 
както и пшеница, която вече ще 
влиза в братене т.е. има повече 
от три листа. Картината е много 
шарена. Всичко зависи от това, 
кога е направена обработката”, 
посочи проф. Киряков.

Значение има и кога е при-
брана реколтата от предшестве-
ниците – царевица, слънчоглед. 
Стопаните, които по-рано са 
пожънали, например, в начало-
то на септември, са направили 
по-добра обработка и успели 
да запазят влагата. При тези, 
които започнаха да подготвят 

площите през третата десет-
дневка на септември, нещата са 
по-различни, тъй като тогава са 
паднали общо 3 л/кв. м дъжд.

До 10 септември са паднали 
48 л, а след това едва 6 л. до края 
на септември. Т.е. тези, които са 
подготвили площите си в начало-
то на септември, когато е имало 
влага, са успели да запазят повече 
влага, посочи проф. Киряков.

По думите му обаче ситуа-
цията в Добруджа е по-добра в 
сравнение с Южна България и 
Софийско, където е като пус-
тиня.

Про нюз Добрич 

ЗАКЪСНЯВА ПОНИКВАНЕТО НА ПШЕНИЦАТА 
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПОРАДИ СУШАТА

На 26 октомври, учениците 
от начален етап в ОУ „Св. Кл. 
Охридски“ с. Дуранкулак, посе-
тиха отдел „Археология“ в Ре-
гионален исторически музей в 
гр. Добрич. Там те продължиха 
реализирането на проекта по 
НП „Създаване на съвременна 
образователна среда“,  модул 
„Музеите като образователна 

среда“. Децата разгледаха екс-
понатите на една от най-бога-
тите в страната и на Балканите, 
праисторическа колекция от 
находки от археологическия 
комплекс край Дуранкулак 
(5300-4000 г. пр. Хр.). Слуша-
ха увлекателната беседата на 
Ивелина Романова от РИМ за 
живота на тогавашното на-
селение на Големия остров в 
Дуранкулашкото езеро. Видя-
ха и пипнаха прародителя на 
съвременния хладилник, също 
и сечивата, с които хората са 
обработвали земята, оръжи-
ята за лов и риболов и иглите, 
с които са шиели своите дрехи 
хората от онази далечна епоха 
Учениците разгледаха кера-
мичните съдове и различна-
та тяхна украса, най-старото 
обработено злато в света (от 
каменно медната епоха), както 
и  предположението за първи 
писмен знак. Не можеха да по-
вярват, че в онези години са се 
разхождали лъвове по местата, 
където живеят, разбраха какво 
е некропол и с интерес разгле-
даха единственото в Бълга-
рия автентично погребение от 

най-големия праисторически 
некропол в света. Чудеха се, че 
селото, в което учат е с такава 
богата история. Поуморени от 
едночасовата историческа раз-
ходка в залата с експонати, те 
не поискаха почивка, защото 
очакваха с интерес да седнат 
на дългите чинове във възрож-
денското училище. След като се 

запознаха с обстановката в него 
и разбраха кое за какво служи, 
продължиха с дейностите по 
проекта – гледаха 3D филм, от 
който разбраха как са изглеж-
дали жилищата на хората, жи-
вели на Големия остров през 
онези далечни времена. Разбра-
ха, че наблюдават най-старата 
каменна архитектура в Европа. 
Второкласниците поздравиха 
уредниците в музея с малък 
рецитал за Дуранкулак и пре-
минаха към втория учебен час 
– моделиране с глина на анти-
чен съд. С голямо желание все-
ки ученик започна да моделира 
под ръководството на своите 
учители,  Христина Димитрова 
и Живка Йорданова и на уре-
дниците в музея. И постепенно 
парчетата глина се превърнаха 
в различни антични съдове в 
умалени размери. По-късно, с 
тях във фоайето на училището 
беше подредена изложба. След 
като приключиха с моделира-
нето, директорът на училището 
Маргарита Тодорова връчи гра-
моти на най-добрите четци по 
време на изявите през нацио-
налната седмица на четенето. 

Заедно с грамотата тя 
постави на вратовете 
им медал „Пръв“, ре-
плика на тези с които 
са награждавали някога 
изявилите се. Преди да 
преминат към следва-
щата дейност по про-
екта, учениците имаха 
време да разгледат но-
вата за тях класна стая. 
Някои си признаха, че 
не са от послушните и 
си направиха снимка с 
табелките „Немирен“, 
„Невнимателен“, „Не-
покорен“. Други от де-
цата, пробваха как са се 
чувствали наказаните, 
коленичили върху ца-
ревични зърна. 

Последва друг инте-
ресен за малките уче-
ници момент – да видят 
как се почистват наме-
рените при разкопките 
монети и как се сглобяват из-
копаните счупени керамични 
съдове. В чест на гостите си, 
реставраторите бяха приготви-
ли модел за реставрация -  ан-
тичен съд от разкопките край 
Дуранкулак. 

Толкова много и интересни 
неща можаха да видят и научат 
по време на престоя си в музея 
учениците! Двата учебни часа 
прерастнаха в близо 3 астроно-
мически! 

Така, благодарение на модул 
„Музеите като образователна 
среда“от НП „Създаване на съ-
временна образователна среда“, 
учениците разбраха какво е 
музей, проведоха в него своите 

първи учебни часове, в които 
обогатиха знанията си за ис-
торията на родния край и уме-
нията си да моделират с глина 
античен съд. 

Директорката на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ в Дуранку-
лак, Маргарита Тодорова, беше 
обещала от страниците на „Из-
грев“, че в училището ще из-
пълнят модула от Национална-
та програма, преди патронния 
си празник. И това стана факт! 

Месец преди Деня на Свети 
Климент Охридски, най-мал-
ките възпитаници на учили-
щето получиха своя най-ценен 
подарък за празника!

Изгрев

В ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
ИЗПЪЛНИХА „МУЗЕЙНИЯ“ ПРОЕКТ
Предсрочно, учениците получиха подарък за патронния си празник

Ивелина Романова от РИМ Добрич, разказва на учениците от 
ОУ „СВ. Климент Охридски“

Дуранкулашките ученици пред музея в Добрич

Четвъртокласничката Веселина Мир-
чева, моделира глинена фигурка, под 
ръководството на учителката си, 
Живка Йорданова

СЪОБЩЕНИЕ:
На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроце-

суалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните 
данъци и такси, община Шабла уведомява всички заинтересовани 
лица, че открива производство по издаване на общ администра-
тивен акт. Община Шабла предлага Общински съвет – Шабла да 
вземе решение, с което да се приеме план-сметката за разходите 
за дейност „Чистота“ за 2019 година.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в про-
изводството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, 
ал. 1 от АПК, чрез следните форми: 1. Писмени предложения и 
възражения, които могат да се входират в деловодството, в сгра-
дата на община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35 в срок до 17:00 часа 
на 12.12.2018 г.; 2. Участие в консултативни органи, подпомагащи 
органа издаващ акта – участие в заседание на комисиите към Об-
щински съвет - Шабла.

В тази връзка, представяме съдържанието на план-сметката 
и мотивите съдържащи се в доклада към проекта за решение, 
което предлагаме да бъде прието от Общински съвет - Шабла:

Съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, Общин-
ски съвет приема ежегодно  план-сметка на разходите за извърш-
ване на дейностите по поддържане на чистотата на територията 
на Общината. В предложеният проект на план-сметката за 2019 г. 
са включени всички  разходи, които предвиждаме да бъдат напра-
вени за дейността. През 2019 г. предлагаме  план–сметка с макро 
рамка в размер на 544 718 лв. Като основни разходи и през 2019 
г.  продължават да бъдат средствата заплащани за: преработка на 
Претоварна станция – гр. Балчик и депониране на отпадъците на 
Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Стожер; внасяне на 
дължимите обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона 
за управление на отпадъците и ликвидирането на образувалите се 
незаконни сметища в покрайнините на населените места – разхо-
ди общо в размер на 218 533 лв. 

Останалите разходи, които са заложени по план-сметката са 
във връзка с осигуряване на пълното обезпечаване, вкл. и ка-
дровото, на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и по-
чистването на уличните платна, площадите, алеите, зелените пло-
щи, парковете и други територии, предназначени за обществено 
ползване. Общо заложените разходи за дейност „Сметосъбиране 
и сметоизвозване” на отпадъците възлизат на 158 626 лв.; за оси-
гуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 10 000 
лв.; за дейност „Почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковите и другите територии от населените места, предназ-
начени за обществено ползване” са предвидени 157 559 лв.

Към проекта на решение, до Общински съвет е приложен под-
робен анализ на прогнозните разходи за дейност „Чистота” за 2019 
г. Въз основа на него, бе извършен сравнителен анализ  и изслед-
ване на отделните променливи, съпоставяйки необходимите раз-
ходи по населени места, за отделните три вида услуги, в състава 
на дейността, и прогнозните приходи на база действащият облог 
от ТБО, също по населени места към 07.11.2018 г. и прогнозните 
данъчни оценки за 2019 г.  

Стъпвайки на изведените данни общинското ръководство 
прецени да не предлага промяна в размера на такса за битови от-
падъци за 2019 г. Съгласно чл. 66 ал. 3 от Закона за местните да-
нъци и такси, когато до края на предходната година общинският 
съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за те-
кущата година, таксата се събира на база действащия размер към 
31 декември на предходната година. Съобразявайки се с разпо-
редбите на ЗМДТ, с решение № 195/29.12.2016 г. на Общински съ-
вет град Шабла е дадена възможност ползвателите на услугите да 
избират между два начина на облагане с такса битови отпадъци – 
в съответствие с количеството (на база деклариран ползван съд) 
или пропорционално върху данъчната оценка на имота. Прогно-
зният дефицит, който се изведе при анализа, запазва тенденция 
на увеличение за втора поредна година. Предизвикателство за 
заплащане стават дължимите отчисления по реда на чл. 64 от 
Закона за управление на отпадъците, които се вдигат от 45 лв./т. 
през 2018 г. на 57 лв./т. за 2019 г. Повишените разходи за горива 
на ППС, както и увеличението на минималната работна заплата 
за страната с 10% за 2019 г., също допринасят за повишаващият 
се недостиг от финансови средства за издръжката на дейността. 

За втора година продължава и залагането в приходната част 
на план-сметката на приходоичточника – наем на морски пла-
жове. 

Към настоящият момент, не са налице обстоятелства, в резул-
тат на които да се формира съществено различна план-сметка 
за 2019 г. Предвид това, че облогът за ТБО, който се формира, е 
недостатъчен за осигуряване средствата по почистването, както 
и за развитието на дейността, общинското ръководство апелира, 
населението да предприеме мерки за намаляване на генерирания 
отпадък, чрез прилагане на разделно събиране, където има оси-
гурени съдове за това,  както и използване по предназначение на 
кафявите съдове за събиране на биоразградими отпадъци.

С пълният текст на предлаганият проект за решение, придру-
жен с подробни анализи за начина на формиране на план-смет-
ката, може да се запознаете на електронната страница на община 
Шабла: www.shabla.bg, секция „Проекти на нормативни актове“.

ОБЩИНА 
ШАБЛА


