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„Аз пък ви казвам: обичайте враговете си; благославяйте ония, 
които ви проклинат; добро правете на ония, които ви мразят; 
молете се за ония, които ви обиждат и гонят…“

Матей - свето Евангелие 5:44

МИСЪЛ НА БРОЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ОТКРИВАНЕ НА ОФИС НА 
ФИРМА ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

 в Шабла, фирмата търси да назначи:
ОФИС-СЪТРУДНИК И КУРИЕР-ШОФЬОР, КАТЕГОРИЯ „В“. 

Необходими документи за кандидатстване – CV и  
мотивационно писмо. Осигурено е безплатно обучение  

за одобрените кандидати.

Телефон за връзка – 0879/69-80-54

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 
ЗА НАБИРАНЕ НА 

СРЕДСТВА: 
Храм“Свети Георги 

Победоносец“ с.Тюленово
Банка ДСК - клон Шабла

Разплащателна 
сметка-02-24564008

IBAN- 
BG74STSA93000024564008

Във връзка с наближаващия 
летен сезон и провеждания 
здравен контрол Ви напомняме, 
че местата за настаняване 
(хотели, хостели, пансиони, 
почивни станции, къщи за гости, 
стаи за гости, апартаменти за 
гости, бунгала и др.)  са обекти 
с  обществено предназначение 
и като такива следва да бъдат 
вписани в публичния регистър 
на обектите с обществено 
предназначение на регионална 

здравна инспекция – Добрич, 
като се спазват изискванията на 
чл. 36, ал. 1 от Закона за здра-
вето. Ако това не е изпълнено 
от Ваша страна, следва в най-
кратки срокове да уведомите 
съответната РЗИ. За тези, на 
които им предстои да откриват 
и стопанисват такива обекти, 
е необходимо да предприемат 
същите мерки.

Общинска администрация 
- Шабла

ДО ХОТЕЛИЕРИТЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894” –  
ГР. ШАБЛА

ви кани на
25 април 2019 година (четвъртък)

09.30 часа  до 17.30 часа – Великденски базар на 
козунаци, сладки и други изкушения 
Фоайето на читалището
16.00 часа – Боядисване на великденски яйца с 
деца и възрастни
Фоайето на читалището
17.30 часа – Празничен Великденски концерт с 
участието на самодейци от Община Шабла
В салона на НЧ „Зора 1894”

При подходящи метереологични условия, база-
рът и боядисването на яйцата ще се проведат 

на Градски площад.
ОЧАКВАМЕ ВИ !

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В навечерието на Възкре-

сение Христово отправям към 
Вас най-сърдечни пожелания 
за благословени дни!

Великден е най-светли-
ят празник за православните 
християни, празник – послание 
за силата и тържеството на вя-
рата и надеждата в човешките 
добродетели.

Нека в тези дни, когато 
ще се поздравим с „Христос 
Воскресе“, да си припомним 
добрините, които сме сторили, 
любовта, която сме получили. И да ги умножим, за да ги има и 
утре, и в бъдните дни! Да съхраним добрите мисли и чувства в 
сърцата си! Да станем по-човеколюбиви, по-мъдри!

Нека се отнасяме с разбиране и уважение помежду си. И 
посвещавайки се на непреходното, да бъдем на висотата на на-
шите достойни предци!

Пожелавам на всички Вас и Вашите семейства здраве и бла-
гополучие в очакване на Христовото Възкресение!

Светли празници!
МАРИЯН  ЖЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Третото издание на прове-
дения в събота и неделя (20-ти 
и 21-ви април) в Шабла, тур-
нир по лека атлетика „Коста 
Василев“ събра рекордните 361 

атлети от всички възрастови 
групи. Тазгодишното издание 
на надпреварата премина под 
знака на 50-годишнината от 

обявяването на Шабла за град. 
Незабравимият празник на 
леката атлетика, бе събрал на 
градския стадион в Шабла три 
състезания – „А1 атлетика за 
младежи“, същинският турнир 
по лека атлетика „Коста Васи-
лев“ и вторият шосеен пробег 
„Shabla Run“. Най-мащабното 
спортно събитие в града ни, 
отново бе организирано от 
СКЛА „Нефтяник 2014“, с ак-
тивното съдействие на БФЛА 
и община Шабла. В турнира 

взеха участие и младежкият 
олимпийски вицешампион 
в хвърлянето на чук, Вален-
тин Андреев, (Вальо постигна 
най-добрия резултат в Европа 

за сезона в тласкането на гюле 
във възрастта си – 18,13 м.) 
най-добрите български бегачи 
в дългите дисциплини, както и 

няколко състезатели от Бела-
рус със постижения от светов-
на значимост в хвърлянията. 
Специални гости на турнира 
бяха световният и европейски 
шампион на 200 м. в зала – Ни-
колай Антонов и европейската 
шампионка на 400 м. – Ваня 
Стамболова.

Състезателите на „Нефтя-
ник 2014“ Шабла спечелиха 
пълен комплект от медали в 
турнира „Коста Василев“. Кре-
мена Димитрова (2008 г.) ста-

на шампионка в тласкането на 
гюле.  В конкуренцията на 8 
свои връстнички, Креми хвър-

ли двукилограмовия уред на 5, 
98 м. Тя се класира четвърта на 
150 м. гладко бягане от 18 със-
тезателки. 42 годишният Коста-
дин Тодоров спечели сребърен 

медал в хвърлянето на копие 
за мъже с резултат 49,86 м. Ка-
лоян Ялнъзов (2010 г.), заслужи 
бронзовото отличие в скока на 

дължина от място с лично по-
стижение – 1,78 м. Той скача 
заедно с 24 деца. Престижни 

класирания регистрираха и ос-
таналите състезатели на „Неф-
тяник 2014“.: Пею Радев – 4-ти 
на 60 м. от 24 участници; Алек-
сандър Тодоров – 5-ти на 150 м. 

от 24 уч.; Жени Чобанова – 5-та 
на скок от място от 30 уч. и 6-та 
на 60 м. от 36 уч.

Следва на стр.4

Стартът на надпреварата при най-малките.

На скочището…

Олимпийският вицешампион, Валентин Андреев, прави рекорд-
ния си опит.

Беларуските атлети, в сектора за хвърляния.

Координаторът в БФЛА, Антон Бонов, заедно с „лицата на тур-
нира“ – Ваня Стамболова и Николай Антонов.

ТУРНИРЪТ „КОСТА ВАСИЛЕВ“ – ВЕЧЕ МЕЖДУНАРОДЕН 
И С РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ
Лекоатлетите на „Нефтяник 2014“ – 
с пълен комплект от медали
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22 април 2019 година 

се навършиха 
13 години от смъртта 

на  

ДЕСПА ДИМОВА 
ХАДЖИИВАНОВА

Минават дни, месеци, години,
но ние никога няма да те забравим!

Поклон пред паметта ти!
Почивай в мир!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20 април 2019 година се 

навършиха 5 години
от смъртта на 

МАРИН ВАСИЛЕВ 
ГЕОРГИЕВ

починал на 82 години
Не те виждаме, не те чуваме, 

не си при нас!
Ти си в мислите ни, ти си в чувствата 

ни, ти си завинаги с нас!
От семейството

ОБЩИНАТА

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

Цена по договаряне.
Телефон за контакт: 0889/95-00-08

 РЕСТОРАНТ „МОРСКИ БРИЗ“ СЕЛО КРАПЕЦ
НАБИРА ПЕРСОНАЛ:

* готвачи – 1 600 лв.
* сервитьори – 600 лв.+3% от оборота
* миячки – 700 лв.

Осигурен транспорт.

Телефон: 0897 492 574

ПРОДАВАМ УАЗКА  
САМОСВАЛ АГУ. 

ЦЕНА 2 900 ЛВ.
Телефон: 0888 94 35 26

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

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

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог

24-ти април  (сряда), 13:30 часа 

ПРОДАВАМ ДВА ПАРЦЕЛА В СЕЛО 
ТЮЛЕНОВО, В РЕГУЛАЦИЯ.

Телефон: 0888 061 543

ПРОДАВАМ КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА.
Телефон: 0885 21 11 88

Продавам култиватор „Кун“ – 1,4  
в отлично състояние.

Телефон: 0887 766 959

„ЖУРНАЛОВИ ООД“ С. КРАПЕЦ,
търси да назначи сервитьори на пълен работен ден.  

За сезонна работа, от 15 юни до15 септември.  
Платени осигуровки. Осигурени квартира и храна.

Тел. за контакт - 0885/90-60-16

ПРОДАВАМ
ТОВАРЕН БУС „ФИАТ СКУДО“, 

в движение; култиватор навесен – T-SCM 07;  
валяци прикачни – 3 броя. Цени изгодни!

Телефон за контакт – 0878/86-62-86

СНЕК-БАР „ФАРЪТ“ БОРИСОВ 71 ЕООД,
ТЪРСИ СЕРВИТЬОР И КАМЕРИЕР

на постоянен трудов договор. Добро заплащане.
За справка - златарско ателие „Борисов“,

тел.: 0888/306-941

Търся кухненски 
работници.
Телефон: 0899 25 20 61

МАГАЗИН LAFKA – ШАБЛА
ТЪРСИ ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ.

За повече подробности: 0893 663 567

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

СНЕК-БАР „ЛАВАЦА“
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЕРВИТЬОР/КА, ГОТВАЧ/КА.  

Може и без опит.
Тел. за връзка: 0879/698-105 – Момчил Сарандев

ПРОДАВАМ  
нова ел. триколка.

Телефон: 0887 826 447

ПРОДАВАМ
Два декара празно място, в лозовия масив 
на Шабла (пътя за с. Горичане) и 7 декара 

дворно място в Горичане.
Тел. за връзка:0897/66-42-96

РАЗРЕШЕНО Е третиране с инсектици-
ди, препарати за дезинфекция и дезинсек-
ция: -С НАЗЕМНА ТЕХНИКА – от залез 
слънце до 10,00 ч. на следващия ден; 

-С АВИАЦИОННА ТЕХНИКА – от из-
грев слънце до 10,00 ч. 

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ТРЕТИРАНЕ с 
продукти за растителна защита, препарати 
за дезинфекция и дезинсекция на площи с 
цъфтяща растителност, пасищни площи, 
вододайни зони и третиране извън буфер-
ните зони, определени при разрешаването 
на продуктите за растителна защита. 

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА пръскане с назем-
на техника при:

 - Скорост на вятъра над 5 м/сек.;
 - при температура на въздуха над 25 °С, 

измерена на сянка. 
НЕ СЕ РАЗРЕШАВА пръскане с въз-

душна техника при:
 - при скорост на вятъра над 2 м/сек. при 

третиране с хербициди, десиканти и дефо-
лианти; - при скорост на вятъра над 5 м/сек. 
при третиране с инсектициди, фунгициди и 
растежни регулатори; 

- при температура на въздуха над 25 °С, 
измерена на сянка; 

- при пълно безветрие с тотални херби-
циди; 

- при температурна инверсия.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на пръскането Е 

ДЛЪЖЕН: 
- да окоси цъфтящата растителност в 

междуредията на трайните насаждения 
(овощни градини, лозя и др.); 

-да осигури съхранение на празните 
опаковки от употребените продукти в спе-
циално обособени и обезопасени за целта 
места; 

- в срок до 3 дни преди датата на третира-
нето да уведоми ЛИЧНО (с SMS и/или по 
електронна поща) собствениците на пчели-
ни, разположени в землището и в гранич-
ните землища на населеното място по мес-
тонахождение на площите, които ще бъдат 
третирани за датата и часа, в който ще се 
извърши мероприятието; 

- да изпрати уведомително писмо до 
кмета, в чието землище ще се извършва 
третирането, и до кметовете на съседните 
населени места. 

- да уведоми кмета на населеното място и 
кметовете на граничещите населени места 

за приключване на третирането.
 - третирането на площите, посочени в 

уведомителното писмо, не може да про-
дължи повече от 3 дни за определен масив, 
когато се извършва с наземна техника, и 
повече от 5 дни – чрез въздушно пръскане. 

В случаите, когато обявено третиране 
не бъде проведено, ново третиране, както 
и всяко следващо третиране на площите в 
същото населено място, се извършва след 
нова процедурата за уведомяване. 

- Който не спазва мерките за опазването 
на пчелите от отравяне и начините за про-
веждане на растителнозащитни, дезинфек-
ционни и дезинсекционни дейности, опре-
делени по реда на чл. 32 от ЗП, се наказва с 
ГЛОБА ОТ 3000 ДО 5000 ЛВ. Когато нару-
шението е извършено от юридическо лице 
или едноличен търговец, се налага ИМУ-
ЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР ОТ 
8000 ДО 10 000 ЛВ. 

- Който пръска земеделски и горски кул-
тури, трайни и крайпътни насаждения и 
медоносна растителност, намиращи се във 
фаза на цъфтеж и през периода на отделяне 
на мана се наказва с глоба от 4000 до 5000 
лв. Когато нарушението е извършено от 
юридическо лице или едноличен търговец, 
се налага имуществена санкция в размер от 
8000 до 10 000 лв. 

ПРИ МАСОВ ПОДМОР НА ПЧЕЛИ: 
./ Пчеларят уведомява незабавно ве-

теринарния лекар, обслужващ пчелина, и 
кмета на населеното място . 

./ Подава жалба до директора на Об-
ластната дирекция „Земеделие“ с копие 
до кмета на населеното място не по-късно 
от първия работен ден след констатираната 
смъртност на пчели. 

./ Директорът на ОДЗ незабавно уве-
домява ОДБХ и свиква комисия, в срок 
до 24 часа от получаване на жалбата или 
в първия работен ден след получаване на 
жалбата. 

./ Комисията уведомява възложителя 
на пръскането или негов представител за 
предстоящата проверка. 

./ Ветеринарният лекар, обслужващ 
пчелина, в срок до 24 часа от уведомяване-
то прави преглед на пчелното семейство 
и взема проби от пчели, които се изпра-
щат за анализ в акредитирана лаборатория 
с придружително писмо по образец. Про-

бата трябва да съдържа не по-малко от 50 
г от материалите за изследване, поставени 
в подходяща, инертна опаковка, предпазва-
ща от от замърсяване, повреда или изтича-
не, запечатана и етикетирана. Информаци-
ята върху етикета съдържа: наименование 
и количество на пробата; дата, час и място 
на вземане на пробата; име и подпис на за-
интересованото лице или неговия предста-
вител, присъствал при вземането на проба-
та; име, подпис и щемпел на лицето, взело 
пробата . 

./ Пробата се транспортира незабавно 
за изследване в хладилна чанта с охладите-
ли. При невъзможност за незабавно изслед-
ване пробите се замразяват при -18 0С за 
не повече от един месец до извършването 
на анализа. 

./ Комисията извършва проверка на мяс-
то. Представител на ОДБХ взема проби от 
третираната растителност и проверява за 
наличие на умрели пчели в нея. Пробите се 
транспортират незабавно. Пробите се при-
дружават от протокол за вземане на проби 
от растения и растителни продукти за уста-
новяване на остатъчни количества от про-
дукти за растителна защита . 

./ Пробите се изпращат за анализ от и 
за сметка на пчеларя.

 ./ След извършване на проверката ко-
мисията съставя констативен протокол в 
който се потвърждава или отхвърля съмне-
нието за отравяне, придружено с мотиви; 
при установяване на отравяне се отразяват 
обстоятелствата, при които е настъпило съ-
битието; се определят видът и размерът на 
причинените щети на пчелните семейства 
от отравянето, като при не върнали се летя-
щи пчели силата на пчелните семейства се 
определя по броя на рамките с пило и броя 
на медовите пити, заети с нектар и мед. 

./ В срок до 5 дни след получаване на ре-
зултатите от анализите комисията изготвя 
окончателното заключение съгласно при-
ложение NO 3 за причините за подмор на 
пчелите и установяване на нарушителя. 

Източници: Наредба No! 13 от 26 ав-
густ 2016 г. за мерките за опазването 
на пчелите и пчелните семейства от 
отравяне и начините за провеждане на 
растителнозащитни, дезинфекционни и 
дезинсекционни дейности. ЗАКОН ЗА 
ПЧЕЛАРСТВОТО

Със заповед на министъ-
ра на околната среда и водите 
периодът от 1 април до 31 oк-
томври 2019 г. е определен за 
пожароопасен сезон. Запове-
дта цели вземането на мерки 
за недопускане възникването 
на пожари, ограничаване на 
тяхното развитие и разпрос-
транение в защитени терито-
рии – изключителна държавна 
собственост. 

В изпълнение на разпореж-
дане на директора на РИОСВ 
– Варна община Шабла преду-
преждава всички земеделски 
стопани да спазват забраната за 
палежи на стърнища, слогове, 
крайпътни ивици и площи със 
сухи треви. Обществеността се 

призовава да опазва природата 
от пожари и да спазва всички 
противопожарни мерки.

На нарушителите на разпо-
редбите ще се налагат админи-
стративно-наказателни мерки, 
като предвидените глоби са от 
200 до 20 000 лв. за физически 
лица, а за юридически лица, 
санкцията е от 5 000 до 500 000 
лв.

За палежи в защитените те-
ритории незабавно да се уве-
домява РИОСВ-Варна на теле-
фон: 052 /678 848 и (от 9.00 до 
17.30 часа)  и GSM 0884 290 634 
(след 17.30 часа и в почивните 
дни).

Общинска администрация 
- Шабла

ЗАСИЛВА СЕ КОНТРОЛЪТ 
ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧАЛОТО НА 
ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЪСКАНИЯТА ПО ПОСЕВИТЕХИДРОИЗОЛАЦИИ
И РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С ЦИГЛИ. 

ГАЗОПЛАМЪЧНИ ПОКРИВИ.
Гаранция 15 години!

Предлагаме още: тенекеджийски и бояджийски услуги, 
подмазване, и почистване на комини.

Работим качествено и коректно!
Телефон за връзка: 0879/98-40-79
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И първокласниците в дуранкулашкото училище показаха пред 
родителите си, че са научили буквите.

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
На 24 април 2019 г. 

(сряда)  библиотеката 
при НЧ „Зора 1894” 
град Шабла няма да 
работи с читатели.

От месец април се 
въвежда Ден за про-
филактика на фондо-
вете. Всяка последна 
сряда на месеца, в 
библиотеката ще се 
извършват дейности, свързани с прочистване и подреждане на 
фонда.

Инициативата е одобрена от Читалищното настоятелство на 
свое заседание, с Протоколно решение №11 от 15 март 2019 г.

Димитрина Стефанова,
библиотекар-експерт

ПОЕТИЧЕН КЪТ

РАЗПЕТИ   ПЕТЪК
Върху въздуха с гвоздеи мокри
дъжд студен приковава тъгата.
С разширени зеници са локвите,
ужасени простенват сърцата.
 
Вятър къса цигулкови струни
и прекършва напъпили клони.
Плащеницата свята целунал,
безнадежден душата си рониш.
 
А в небето ти - гоблен разнищен -
саможертвеност носи Спасителя.
Той засява кръвта като жито
и те гледа с Любов изкупителна.
 
Пак вали, падат мокри разпятия
капки дъжд на разпетия петък...
Но Христос ще разтвори обятия
да възкръснеш с душата Му цветна.

Мария Панайотова

ВЕЛИКДЕНСКИ  БАЗАР
На 24-ти и 25-ти април, в 
Изложбената зала на СУ „Асен 
Златаров“ Шабла се организира 
Великденски базар.
Всички наши съграждани са 
добре дошли!
Моля, заповядайте!

На 18-ти април, потреби-
телката в Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция 
(ЦСРИ) Шабла, Цветана Генова 
Петрова, навърши достолеп-
ната възраст от 90 години! По 
повода, колективът на ЦСРИ  
организира скромно тържество 
в Центъра. Около празничната 
торта, рожденичката събра и 
част от останалите потребите-
ли на шабленското социално 
заведение.

Пред „Изгрев“, баба Цвети 
разказа за трънливия си жи-
тейски път – как е пристигнала 
в Шабла през 1954-та година от 
с. Долни Луковит (Плевен-
ско) и започнала работа в 
ДЗС като отчетник на по-
лева бригада, а след това 
е била управител на стола 
на ДЗС. Тя сподели още, че 
поради изискуемото тога-
ва жителство на два пъти 
се е местила в София (през 
1975-та и 1982-ра), където 
е работила към БНА, че 
от 1990-та се е завърнала 
окончателно в нашия град, 
вече като пенсионер. 

В кратка, емоционална 
реч, юбилярката изказа 
огромната си благодар-
ност към екипа на ЦСРИ 
за това, че са я приели 
радушно в редиците си, 
както и за грижите, които 

полагат за своите потребители. 
Цветана подари на Центъра из-
бродиран от нея гоблен с лика 
на Богородица, като пожела 
на колектива на ЦСРИ крепко 
здраве, както и да бъдат все 
така отзивчиви към пробле-
мите на своите потребители. 
Като подарък за юбилея си, тя 
си пожела, любимата и внучка, 
Лина, да се завърне по-скоро от 
Великобритания, за да се видят. 
Колективът на Центъра, както 
и потребителите му, също за-
радваха с подаръци рожденич-
ката.

Йордан Енев

ЮБИЛЕЙ В ЦСРИ -  БАБА 
ЦВЕТИ НАВЪРШИ 90!

Ваня Янакиева от ЦСРИ, приема по-
даръка от баба Цвети.

Приключи първият об-
ластен конкурс “Добруджа 
търси таланти”, организиран 
от НЧ “Добрич – 2017” със 
съдействието на общините 
в областта. Надпреварата се 
проведе под патронажа на 
областния управител Краси-
мир Кирилов. След оспорва-
на надпревара на сцената на 
зала “Добрич” и оценките на 
журито, Красимир Кирилов 
връчи наградите на победи-
телите в конкурса, съобщиха 
от пресцентъра на областна 
администрация.

Голямата награда – звукоза-
пис в студио на Българско на-

ционално радио, присъдена на 
Димитрина Германова. Първа 

награда отиде при вокална гру-
па “Бялата лястовица” от Гене-

рал Тошево. На второ място се 
нареди танцов състав “Бърбо-
рино” при НЧ “Зора 1894” – гр. 
Шабла. 

С първа награда малките 
танцьори се завърнаха от XIV 
Национален музикален фести-
вал „Фолклорен изгрев“, про-
вел се в град Варна от 12 до 14 
април. Те участваха в категория 
„Танцови състави“ на възраст 
от 8 до 12 години.

На трето място се класира 
Георги Цонев от Каварна. Бяха 
раздадени и много поощрител-
ни награди, осигурени от спон-
сори на конкурса. 

Изгрев

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДТС „БЪРБОРИНО“

На 15 април 2019 г. по слу-
чай 90 години от рождение-
то и 15 години от смъртта на 
Йордан Радичков в Детския 
отдел на читалищната библи-
отека се проведе Маратон на 
четенето. Второкласниците 
от СУ „Асен Златаров“ с кла-
сен ръководител Красимира 

Никифорова се запознаха с 
живота и творчеството на 
автора. Учениците решиха 
игрословица и разпознаха 
приказки на Радичков от про-
четените откъси. Прочетоха 
любимото на учениците „Жа-
бешко пране“ от „Малки Жа-
бешки истории“. На 18 април 

и четвъртокласниците от ша-
бленското училище с класен 
ръководител Милена Тодоро-
ва се включиха в маратона на 
четенето. Кой е Николай Рай-
нов те научиха, като проследи-
ха и четоха от предварително 
подготвената им презентация. 
Решаването на игрословица 

не затрудни възпитаниците на 
госпожа Тодорова.

За финал всички участни-
ци получиха по една картичка 
за маратона на четенето, на 
гърба на която прочетоха по 
една мисъл от други ученици 
за книгата.

Изгрев

На 19 април, в Зеления об-
разователен център в Шабла, 
се проведе първата изява от на-
ционалната инициатива „Бъл-
гария пее”. 

„България пее” е инициати-
ва на Български хоров съюз за 
популяризиране и поставяне 
на хоровото пеене във фокуса 
на общественото внимание. 
Инициативата  продължи до 21 
април. Мотото отново е „ЗАЕД-
НО!”, с акцент „Да подкрепим 
българската музика”. 

Кампанията има за цел да 
покаже принадлежността на 
хиляди българи към това де-
мократично и въздействащо 
изкуство. Да представи кра-
сотата, богатството и колори-
та на хоровото майсторство в 

България по нов начин и в нов 
мащаб. Да обедини хоровете от 
страната в името на обща идея. 
Да демонстрира потенциала 
и желанието за развитието на 
българските хорове у нас.

Хоровите колективи са ак-
тивни участници в културния 
живот на България.

Те предоставят своето изку-
ство всеотдайно и искрено, и 
заслужават обществото да им 
се отплаща с внимание и грижа.

На шабленска сцена се пред-
ставиха „Хор на учителките“ 
Добрич, с диригент Маргарита 
Русева – Ганева и техните дома-
кини от „Камерна формация“ 
Шабла, с диригент Силвия Ван-
гелова.

Изгрев

„БЪЛГАРИЯ ПЕЕ“ И В ШАБЛА

Камерна формация – Шабла с диригент Силвия Вангелова.

Хор на учителките от град Добрич с диригент Маргарита Ру-
сева – Ганева.

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 

Второкласниците… И четвъртокласниците се включиха в маратона на четенето.
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йорданка Радушева, Йордан Енев

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Николинка Георгиева, 
Мария Дончева, Деян Димитров, Галя Камберова, Живко Янев

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ –  95 лв. цепеници

ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 100 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

Момичета под 16 години – 100 
м.:
1.Александра Янева – „Супер 
спорт“ – Варна
2.Вержиния Костадинова – 
СКЛА „Добруджа“ – Добрич
3.Ана-Симон Германова - „Су-
пер спорт“ – Варна.
Девойки под 18 години – 100 
м.:
1.Илияна Йорданова - „Супер 
спорт“ – Варна
2.Румяна Мартева – „Дунав“ – 
Русе
3.Нина Станкова – „Черно море 
Атлетик“ – Варна.
Момичета под 16 години – 200 
м.:
1.Малина Стоянова – „Евър“ – 
Варна
2.Стела Гешева – „Хеброс“ – 
Харманли
3.Мария Александрова - „Евър“ 
– Варна.
Девойки под 18 години – 400 м.
1.Илияна Йорданова - „Супер 
спорт“ – Варна
2.Кристен Иванова - „Евър“ – 
Варна
3. Нина Станкова – „Черно море 
Атлетик“ – Варна.
4X100 м.-девойки под 18 годи-
ни
1.„Супер спорт“ – Варна
2. „Евър“ – Варна
3.“Лудогорец“ – Разград.
Скок дължина – момичета под 
16 години
1.Александра Янева – „Супер 
спорт“ – Варна
2. Стела Гешева – „Хеброс“ – 
Харманли
3. Ана-Симон Германова - „Су-
пер спорт“ – Варна.
Тласкане на гюле – девойки 
под 18 години
1.Анастасия Салайова – Беларус
2.Михаела Йорданова – „Ха-
мер-ХВ“ – Трявна
3.Съланур Ташдемир – ЛК 
„Спорт Атлетик“ – Разград.
Тласкане на гюле – жени
1.Елизавета Дортц – Беларус
2.Екатерина Димова – СКЛА 
„Черно море 2005“ – Балчик
3.Невал Ремзиева - СКЛА „Чер-
но море 2005“ – Балчик.
Момчета под 16 години – скок 
дължина
1.Божидар Съръбоюков – „Хе-
брос“ – Харманли
2.Лъчезар Вълчев – „Лудогорец“ 
– Разград
3. Михаил Костов – АК „Георги 
Дъков“.
Момчета под 16 години – 100 м.
1.Лъчезар Вълчев – „Лудогорец“ 
– Разград
2.Любослав Тодоров – „Супер 
спорт“ – Варна
3.Симеон Савов – „Черно море 
Атлетик“ – Варна.

Юноши под 18 години – 100 м.
1.Радослав Пенев - „Супер 
спорт“ – Варна
2.Александър Димитров – „Ду-
нав“ – Русе
3.Илкер Раимов - „Черно море 
Атлетик“ – Варна.
Момчета под 16 години – 200 м.
1.Симеон Савов – „Черно море 
Атлетик“ – Варна
2.Валентин Иванов - „Черно 
море Атлетик“ – Варна
3.Михаил Костов – АК „Георги 
Дъков“
Юноши под 18 години – 400 м.
1.Еркан Низам – „Евър“ – Варна
2.Радослав Пенев - „Супер 
спорт“ – Варна
3. Илкер Раимов - „Черно море 
Атлетик“ – Варна.
4X100 м. – юноши под 18 годи-
ни
1.“Супер спорт“ – Варна 1
2.“Лудогорец“  - Разград
3.“Евър“ – Варна.
Момчета под 16 години – скок 
дължина
1.Божидар Съръбоюков – „Хе-
брос“ – Харманли
2.Лъчезар Вълчев – „Лудогорец“ 
– Разград
3.Михаил Костов – АК „Георги 
Дъков“.
Тласкане на гюле – юноши под 
18 години
1.Валентин Андреев – СКЛА 
„Черно море 2005“ – Балчик 
най-добър резултат в Европа за 
сезона
2.Тодор Петров – СКЛА „Доб-
рич“
3.Владислав Димитров – „Лудо-
горец“ – Разград.
Гюле – юноши под 20 години
1.Алек Тамашевич – Беларус
2.Михаил Самусе – Беларус
3.Алексей Александрович – Бе-
ларус.
Копие – мъже
1.Георги Георгиев – АК „Георги 
Дъков“
2. Костадин Тодоров – СКЛА 
„Нефтяник 2014“ – Шабла
3.Алекс Вълчев - АК „Георги Дъ-
ков“.
Класиране в шосейния пробег 
„Run Shabla“: 
14 км. мъже:
Иво Балабанов
Йоло Николов
Шабан Мустафа
14 км. жени:
Бояна Папазова
Деяна Бурова
Мария Пенукова
2,5 километра:
Димитър Костадинов (13 г.) - 
Добруджа (Дч)
Елена Великова (11 г.) - Добру-
джа (Дч)
Ива Митева (12 г.) - Добруджа 
(Дч)

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ТУРНИРА „КОСТА ВАСИЛЕВ“:

Община Шабла разширява 
въведената през миналата годи-
на система за разделно събиране 
на биоотпадъци чрез закупу-
ване на още десет броя кафяви 
водоустойчиви контейнери. С 
новозакупените съдове общият 
брой на контейнерите за биоот-
падъци става двадесет и седем. 
Те ще бъдат поставени така, че 
да обслужват максимален брой 
домакинства в гр. Шабла. 

Паралелно с това общината 
ще ревизира съдържащите се 
отпадъци в съдовете, поставе-
ни през миналата година, и ще 
премести на нови места контей-
нерите за биоотпадъци, в които 
се установи наличие на битова 
смет. 

Предвид посоченото е редно 
гражданите, които желаят да се 
възползват от въведената вече 
система, да спазват нормативни-

те разпоредби, като изхвърлят в 
кафявите контейнери само рас-
тителни отпадъци. 

Целта е да се постигне висок 
процент на разделно събраните 
биоотпадъци, което ще доведе 
до намаляване на разходите за 
преработка на боклука, а оттам и 
на такса смет.

Извозването на биоотпадъ-
ците ще става съобразно графи-
ка, определен със Заповед № РД-
04-430/ 30.10.2018 г. на кмета на 
община Шабла, а именно: 4 пъти 
месечно в периода 01.05.2019 – 
31.10.2019 г. и 3 пъти месечно в 
периода 01.11.2019 – 30.11.2019 г. 

Община Шабла разполага 
със сметосъбиращ автомобил 
с надстройка от две отделения, 
което позволява едновременно 
обслужване на съдовете за био-
отпадъци и за смесени битови 
отпадъци.              Изгрев

РАЗШИРЯВА СЕ СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ В ГР. ШАБЛА

По повод Международния 
ден на Земята, 22 април, децата 
от ДГ „Дора Габе“ – гр. Шабла 
засадиха дръвче – сребриста 
ела, в една от градинките на 
централния площад в града.

Екологът в общинската ад-
министрация, гл. експерт Галя 
Камберова, им разказа за исто-
рията на честванията на Деня 
на Земята и какво трябва да 
правим всички ние, за да опаз-
ваме природата – да изхвър-
ляме отпадъците разделно, на 
определените за целта места, 
да пестим водата, да загасяме 
осветлението след себе си, да 
обогатяваме зелената система. 

Първото честване на Деня 
на Земята се организира в САЩ 
през 1970 година от Гейлорд 
Нелсън – бивш губернатор и 
сенатор от Уисконсин, който 
издига каузата за опазване на 
природата, и Денис Хейес – из-
явен студентски лидер.  Бълга-
рия е една от първите страни, 
присъединили се към междуна-
родното му отбелязване, започ-
нало от 1990 година. 

В Деня на Земята, възпита-
ниците на ДГ „Дора Габе“ – гр. 
Шабла посадиха дръвче, което 
ще поливат редовно, за да расте 
заедно с тях.

Изгрев

ДЕЦАТА ОТ ДГ „ДОРА ГАБЕ“ – ГР. ШАБЛА 
ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

ВТОРИ ЖИВОТ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

Едно родолюбиво дело…

Автори:Йоана Милкова от 7 клас и второкласниците.

Второкласниците от групата за целодневна организация на 
учебния ден изработиха това.

Силно представяне записаха 
състезателите на СКЛА „Неф-
тяник 2014“ на турнира за деца 
по лека атлетика във Видин  - 
„Дортикум“. В проведеното на 
14 април състезание, участваха 
общо 167 млади спортисти от 
цяла България.

Родената през 2008 г. Креме-
на Димитрова стана втора в две 
дисциплини - скок дължина и 
60 метра гладко бягане. В скока, 
избраната за „Млад спортист 
на Шабла“ за миналата година 

състезателка, извоюва сребро-
то си с постижение от 3,98 м. 
като конкуренти и бяха  42-ма 
млади таланти. Отново грешка 
в приземяването лиши Креми 
от първото място. В спринта, 
нашето момиче „свали хроно-
метъра“ под 9 сек. – 8,98, кое-
то е и лично постижение за 
Кремена! Тя заслужи втория 
си сребърен медал в борба с 29 
лекокоатлетки.

Калоян Ялнъзов (2010 г.) 
пък грабна среброто на скок 

от място в конкуренцията на 
36 деца. До медала с благоро-
ден блясък, Коко стигна след 
драмата на репешажа. След ре-
довните опити, той и още едно 
момче бяха скочили по 166 см. 
В надскачането, нашият състе-
зател победи с 2 см. конкурента 
си за второто място – 170 към 
168. В спринта на 60 м., фото-
финиш лиши Калоян от брон-
зовия медал в битка с 32-ма не-
гови връстници. Но в сериите, 
Коко „Куршума“ обра овациите 

на публиката, защото надбяга 
всички свои съперници, които 
бяха по-едри от него

„Бяхме отписани за турнира, 
тъй като не проведохме добра 
зимна подготовка. Имаме не по-
вече от 20 тренировки. Приби-
раме се в Шабла удовлетворени 
с тези три сребърни медала. Горд 
съм с характера, който показаха 
децата!“, сподели пред „Изгрев“ 
треньорът на „Нефтяник 2014“, 
Веселин Василев.

Йордан Енев

СЕДМИЦА ПРЕДИ ТУРНИРА „КОСТА ВАСИЛЕВ“

МЛАДИТЕ ШАБЛЕНСКИ ЛЕКОАТЛЕТИ НА С ТРИ СРЕБЪРНИ МЕДАЛА  ВЪВ ВИДИН

Продължава от стр.1
Вторият шосеен пробег 

„Shabla Run“ се проведе в две ди-
санции: 14 км. - От стадиона до 
Фара Шабла и обратно и 2,5 км. 
– за по-малките стайъри. Чети-
рима от младите състезатели 
на „Нефтяник 2014“ пробягаха 
разстоянието: Братята Алексан-
дър и Живко Жечеви, Калоян 
Ялнъзов и Кремена Димитрова. 

От шабленските участници 
в пробега, с най-предно кла-
сиране отново е Андон Донев 
– 12-ти. При жените, най-до-
брата шабленка също е познато 
име, Лина Христова се нареди 
5-та, а в късата дистанция, се-
стра и Вероника е четвърта при 
момичетата.

За да популяризира основ-
ната идея на организаторите 
– масовото участие на младе-
жите и децата, голямата Ваня 
Стамболова пробяга 2,5-кило-
метровото разстояние, заедно 
със своите млади фенове. След 

като финишира, шампионка-
та каза за „Изгрев“: „За пръв 
път идвам на вашия турнир 
и сега се убедих, че Шабла е 
лекоатлетическа дестинация! 
Много ми хареса, че турнирът 
е двудневен, което е рядкост 
в България. Това може да се 
осъществи само с много добра 
организация! В момента стар-
тирам собствен лекоатлетиче-

ски клуб във Варна. Тренираме 
деца, треньорите сме млади и 
амбициозни, гладни за успехи 
на пистите. Клубът ще се каз-
ва „Тангра“. Условията в Шабла 
са перфектни за тренировка и 
подготовка. 

Ще обсъдим с председателя 
на вашия клуб, Веско Василев, 
възможността да провеждаме 
част от подготовката си в Ша-

бла.“ „Най-бързият бял мъж“ 
на планетата, Николай Анто-
нов също остана впечатлен от 
шабленския турнир. Бегачът, 
побеждавал Карл Люис и Бен 
Джонсън, сподели за „Изгрев“: 
„Щастлив съм, че прекарах два 
прекрасни дни тук! Въпреки 
лошите атмосферни условия 
в събота, организацията беше 
на ниво! Догодина пак ще съм 
на турнира, сигурен съм, че ще 
има даже повече участници! Ра-
достен съм, че открих Шабла!“

Председателят на СКЛА 
„Нефтяник 2014“ Шабла, Весе-
лин Василев, използва възмож-
ността да изкаже своята бла-
годарност към БФЛА, община 
Шабла и всички, които помог-
наха турнира да се осъществи в 
такъв мащаб.

Резултатите от турнира 
„Коста Василев“ и шосейния 
пробег „Shabla Run“, четете на 
страниците на вестника.

 Изгрев

ТУРНИРЪТ „КОСТА ВАСИЛЕВ“ – ВЕЧЕ 
МЕЖДУНАРОДЕН И С РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ

Всички заедно, след края на шосейния пробег „Run Shabla“


