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„Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа…“ 
Георги Сава Раковски

МИСЪЛ НА БРОЯ
Община Шабла

организира
„ПРАЗНИК НА БАСКЕТБОЛА“
По повод 60 години организиран баскет-
бол в община Шабла
Програмата предвижда:
Тържество за награждаване на участни-
ци в  отбори – окръжни и областни пър-
венци, и медалисти от държавни първен-
ства;
Атракции със състезателен характер – 
стрелба от линията на 3-те точки, стрелба от фаул-линията и др.
Баскетболни срещи: 
1. Сборни отбори от ветерани 
2. Сборни отбори от жени 
3. Сборен отбор на Шабла (мъже) – „Политехника“ (Сф), член 
на ББЛ

На 1-ви юни (събота), от 14:00 часа, в Спортна зала Ша-
бла.

Моля, заповядайте!

ПОКАНА
Кметство село Тюленово, ЗК „Приморец“ 

и НЧ „Изгрев-1936“

Ви канят на 
Празника на селото и 

25 години от създаването  
на ЗК „Приморец“.

На 31 май 2019 година (петък) от 
16.00 часа 

на площад „Морски“.
Заповядайте!

На 2 юни, в 18:30 ч., Град-
ският парк  ще се изпълни с 
народна музика, а талантли-
вите танцьори ще представят 
и разкрият пред шабленци, 
в почти автентичен вид и 
в съвременни музикални и 
танцови интерпретации, ис-
тински бисери на българския 
фолклор. Ансамбълът се от-
личава със своя неповторим 

стил на авторство и оригинал-
ност.

Творческият облик на Фол-
клорен ансамбъл „Тракия“ 
е създаден и се развива от 
най-големите автори в областта 
на фолклора, като проф. Кирил 
Дженев, доц. Стефан Мутаф-
чиев, проф. Николай Кауфман, 
проф. Николай Стойков, К. Ко-
лев и много други.

ЗА ПРАЗНИКА НА ШАБЛА – 
ФА „ТРАКИЯ“

ПРОГРАМА
ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ  

НА 119 ГОДИНИ ОТ
ДУРАНКУЛАШКИЯ БУНТ

1 ЮНИ 2019 Г.
31 май (петък)
10.00 ч. – Митинг на паметната плоча в гр. 
Шабла
1 юни (събота) в с. Дуранкулак
10.00 ч. – Панихида с поклонение на паметника 
на Грекова могила
11.00 ч. – Възпоменателен митинг на Паметни-
ка на въстаналия селянин в центъра на с. Ду-
ранкулак
19.00 ч. – Тържествен концерт
21.30 ч. – Закриване на тържествата. Заря

Вечерта, на 24 май, Шабла 
изпрати тържествено своите 
абитуриенти, в годината, в коя-
то празнуваме 50 години град 
Шабла.

Предвождани от мажоретни-
те състави при Общински дет-
ски комплекс (ОДК) в града, 18-
те момичета и момчета и техния 
класен ръководител, Йорданка 
Атанасова изминаха разстоя-
нието от Зеления образователен 
център до центъра на Шабла. 
Под звуците на Градския духов 
оркестър, родители, близки и 
познати очакваха абитуриен-
тите от випуск 2019 година или 
XXXX-ят на средното училище.

На входа на общинската ад-
министрация те бяха посрещна-
ти от кметския екип.

Кметът на Общината, Ма-
риян Жечев ги приветства за 
празника, пожела им успешна 

реализация по пътя, който са си 
избрали и, че вече реализира-
ли се млади хора, винаги могат 
да се върнат в родното място. 
По-смелите седнаха на стола 
на градоначалника, а защо не и 
това да е началото на едно бъде-

що кметско семейство.
На площада пред НЧ „Зора 

1894“ мажоретните състави при 
ОДК с ръководител Надя Ива-
нова, представиха пред публика 
своите невероятни съчетания.

Навън зрелостниците полу-

чиха много поздравления, цветя 
и още мили думи. От името на 
родителите те чуха загрижените 
майчински съвети на Даниела 
Кючукова. В отговор на това, 
Памела Димитрова пожела на 
своите съученици смело да меч-
таят, да бъдат горди и отговор-
ни и да се реализират високо в 
живота.

Специален музикален поз-
драв отправиха Крис и Велин. 
За доброто настроение на при-
състващите се погрижиха и 
децата от детски танцов състав 
„Бърборино“.

След това абитуриенти-
те пуснаха в небето балони и 
така дадоха знак за усещането 
за свобода, необятно бъдеще и 
пориви, които носи младостта, 
и с надеждата, че всички техни 
мечти ще се реализират.

Продължава на стр.3.

ИЗПРАТИХМЕ АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ XXXX-ЯТ 
ВИПУСК НА ШАБЛЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ

Кметът на Общината прие в кабинета си абитуриентите от 
випуск 2019 година.

Празникът на българската 
писменост, просвета и култура, 
24-ти май, бе отбелязан 
подобаващо в двете училища на 
територията на община Шабла.

Да почетат делото на светите 

братя Кирил и Методий, 
за празника в СУ „Асен 
Златаров“ Шабла, бяха дошли: 
председателят на ОбС Шабла, 
д-р Йорданка Стоева; кметът на 
нашата Община, Мариян Жечев; 
зам. кметът, Цветелин Йорданов; 
секретарят на Общината, 
Миглена Спирова; родители и 
гости на училището.

В словото си при откриването 
на тържеството, директорът на 
учебното заведение, Петранка 
Валентинова, подчерта, че 
несравнимото в българската 
история дело на светите братя 

е големият повод да се гордеем, 
че сме българи, както и че сме 
нация, заемаща своето достойно 
място в историята на Европа. Тя 
поздрави събралите се на дво-
ра свои възпитаници и честити 
светлия празник на колегите си, 
които „в трудния делник про-
дължават за засяват словото в 
браздите на времето“.

Когато думата взе д-р Стоева, 
тя изтъкна, че благодарение на 
своята писменост, българският 
народ е съхранил и развил 
през вековете уникалната си 
култура. От импровизираната 
трибуна, кметът Жечев призова 
всички, водени от силата на 
просвещението, да гоним и 
постигаме нови успехи.

Празникът откриха 
Младежкият и Градски духови 
оркестри, с диригент, Панко 
Добрев. Учениците от III-ти 

„Б“ клас, изпълниха химна 
„Върви, народе възродени!“. 
Мажоретките от клуб „Танцувай 
с мен“ при ОДК, изпълниха 
танца „Ой, Вася Васильок“. Тан-
цовото шоу продължиха по-го-
лемите мажоретки при ОДК, с 

ръководител Надя Иванова, с 
танца „Между да и не“. Публи-
ката бе поздравена и от вокална 
група „Веселите нотички“, под-
готвяна от Силвия Вангелова. 
Танцът „Дура“, бе изпълнен от 
ученичките от II-ри клас. След 
това, точно на място – празникът 
на буквите, първокласниците в 
училището, с изпълнението на 
стихове и песнички, доказаха, че 
вече са грамотни хора. За да ни 
напомни, че и народният фолк-
лор ни е съхранил през вековете 
като нация, групата за народно 
пеене в НЧ „Зора 1894“, с ръко-
водител Жана Рачева изпя една 
песен. 

Повечето от съставените от 
ученици на СУ „Асен Златаров“ 
участници  в програмата бяха 
лауреати в областни и зонални 
конкурси.

Следва на стр.3.

НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ ПРАЗНИК 
В УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНАТА

Мажоретките от ОДК, двукратни златни медалистки от кон-
курса в Генерал Тошево преди месец.

Класният ръководител, Виолета Балева, закичва своите първо-
класници с лентите „Отличник“

Директорът на СУ „Асен Зла-
таров“, Петранка Валентино-
ва, открива тържеството.

Честит празник, Шабла!
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На 11.05.2019 г. се проведе възпомена-
телно тържество по повод 75 годишни-
ната от гибелта на съветските летци на 
морския бряг край Шабла. Тържество-
то беше организирано от Общинското 
ръководство на СОСЗР от гр.Шабла и 
Сдружение „Обединени за Шабла“. На-
чалото бе дадено в 10.30 ч. на  площада 
пред Читалището в гр. Шабла с посреща-
нето на всички гости, с изпълнението на 
фанфарен духов оркестър с ученици от 
СУ „В. Левски“ от град Ветово, област 
Русе. Направена беше снимка на учас-
тниците които бяха пристигнали към 
този час, коятo поместихме в предния 
брой.

След изпълненията на малките фан-
фаристи цялата група от няколко авто-
буса и множество леки коли, се отправи 
към паметника на съветските летци  край  
брега на морето в местността „Малкото 
море”. Колоната се водеше от включили-
те се в мероприятието мотористи от клуб 
„Деца на изгрева” от Шабла.

Тук дошлите отново бяха посрещнати  
от изпълненията на фанфарен духов ор-
кестър  от СУ „В. Левски“ от гр.Ветово, 
които и до края на тържеството остана-
ха като музикално съпътстващи цялата 
програма.

За да уважат възпоменателното тър-
жество бяха пристигнали представители 
на Съюза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва  от град  Ветово - област 
Русе, от  град Балчик и град  Шабла, Об-
ластните ръководства на Съюза на офи-
церите и сержантите от запаса и резер-
ва  от град Добрич и град Русе, ученици 
от СУ „Асен Златаров” от град Шабла и 
ученици от СУ  „Васил Левски” от гр. Ве-
тово област Русе, представители на клуб 

за дружба с Русия от община Аврен от 
Варненска област, от академичен клуб 
„Русофили” от град Русе, руски гражда-
ни живеещи на територията на области-
те Добрич и  Варна, граждани и гости на 
град Шабла, общината и от съседна Румъ-
ния.

В своето слово Председателят на Об-
щинското ръководство на  Съюза на офи-
церите и сержантите от запаса и резерва  
от град  Шабла майора от запаса Емил 
Тодоров благодари на присъстващите за 
подкрепата на идеята всяка година всич-
ки тези, които се събират на този скромен 

паметник да стават все повече и повече и 
да превръщат това честване в традиция. 

За кратко думата беше дадена на Вла-
димир Карпунин – председател на руски 
клуб в община Аврен област Варна и 
представителя на академичен клуб „Ру-
софили” от град Русе - Любомир Иванов.

Приветствие към присъстващите по-
днесе Председателят на Общински съвет 
Шабла д-р Йорданка Стоева.

В програмата на възпоменателната 
среща взеха участие колективни и инди-
видуални изпълнители. Присъстващите 
бяха приятно изненадани и възхитени 
от изявите на: група ученици от ОДК гр. 
Шабла с ръководител г-жа Надя Ивано-
ва, които представиха танцовата ком-
позиция ”Рамашка”, ученици от 6 –ти 
клас при СУ „А. Златаров” гр. Шабла с 
ръководител г-жа Светлана Аникеева, с 
композицията „От векове за векове” и 
индивидуалното изпълнение на Велизар 
Тодоров.        В знак на признателност 
към паметта на загиналите беше хвър-
лен венец в морето.

Изненадващо за всички в края на тър-
жеството съвсем неочаквано пристигна 
представителят на Руското посолство 
в град София г-н Максим Калашников. 
Той поднесе венец пред паметника и про-
изнесе слово. В словото си той поднесе 
личните поздравления на Посланика на 
Руската федерация в България г-н А. Ма-
каров  и благодари за това, че българите 
уважават и поддържат паметниците на 
руските герои, че страните ни въпреки 
превратностите на  времето винаги са 
били свързани с неразривни връзки на 
единната вяра и бойното братство и же-
лаят винаги да има мир. 

СОСРЗ Шабла

О Б Я В Аv
Общинска администрация гр. Шабла на основание чл. 35, ал.1 

от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.110 и чл.110, ал.1 от НРПУРОИ, във връз-
ка с Решение № 546/22.05.2019 г. по Протокол № 56 на Общински 
съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-170/25.04.2019 г. на Кмета на 
Общината, обявява конкурс с тайно наддаване за продажба на зе-
меделска земя с идентификатор ПИ 83017.55.667 по кадастралната 
карта на гр.Шабла с площ 3 044 кв.м.

Началната конкурсна цена на имота е в размер на 59 358.00/пет-
десет и девет хиляди триста петдесет и осем 0.00/лева.

Стойността на документацията за участие в конкурса е 60,00 
лв./шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 
17:00 ч. на 27.06.2019 г.

Получаването на документацията за участие в конкурса става в 
Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 17.06.2019 до 27.06.2019 г. 
от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 20% 
или 11 871лв. от началната цена на имота и се внася по сметка BG 
30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪ-
НЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 27.06.2019г. 

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 от 17.06.2019г. до 17:00 часа на 
27.06.2019 г.

Задължително условие за участие в конкурса е предмета на 
дейност на участниците да е свързан с управление на въздушното 
движение за постигане на безопасност, ефективност и редовност 
на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство; 
планиране, осигуряване, внедряване, експлоатация и поддържане 
на съоръжения, системи и оборудване за комуникационно, на-
вигационно, обзорно, енергийно, метеорологично и аеронавига-
ционно осигуряване на обслужваното въздушно движение и съ-
пътстващата инфраструктура.

До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой 
от следните документи:
 Заявление за участие 
 Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/
 Декларация, че е запознат с тръжните условия и състоянието 

на имота /по образец/
 Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено 

в несъстоятелност или ликвидация 
 Декларация за оглед на имота
 Квитанция за закупени тръжни документи - оригинал
 Документ за внесен депозит - оригинал
 Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от 

друго лице/
При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс 

на 12.06.2019 г. от 09:30 ч. 
Депозитната вноска за участие във втория конкурс е в раз-

мер на 20% или 11 871лв. от началната цена на имота и се внася 
по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при 
„ЦКБ” АД до 17:00 часа на 11.06.2019 г. 

Стойността на тръжната документация е 60.00 лв./шестдесет 
лева/ и се заплаща в  служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – стая 109 
до 17:00 ч. на 11.06.2019г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне 
на документ за закупуване.

Оглед на терените - всеки работен ден от 01.07.2019 г. до 
11.07.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 12.07.2019 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, 
стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

На 23.05.2019 г., кметът на 
община Шабла,  Мариян Жечев, 
подписа договора за отпускане 
на безвъзмездна финансова по-
мощ по проект „Реконструкция 
и рехабилитация на съществу-
ващи улици, съоръженията и 
принадлежностите към тях в 
гр. Шабла, община Шабла”, по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването 
или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ 
по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони.

Проектът има за цел въз-
становяване и подобряване на 
транспортно-експлоатацион-
ните качества и носимоспо-
собността на съществуващата 
пътна настилка на части от 
уличната мрежа в гр. Шабла. 
Инвестиционният проект 
предвижда изпълнението на 

строително-монтажни работи 
за реконструкция и рехабили-
тация на съществуващи улици, 
съоръжения и принадлежност-
ите към тях в гр. Шабла. За ре-
конструкция и рехабилитация 
са предвидени 7 улици,  а имен-
но: ул. „Беласица”; ул. „Нов жи-
вот”; ул. „Марица” – от кръс-
товището с ул. „Добруджа” до 
кръстовището с ул. „Кубрат”; 
ул. „Заводска” – от кръстови-
щето с ул. „Нефтяник” до кръс-
товището с ул. „Струма”; ул. 
„Комсомолска”; ул. „Свобода”; 
ул. „Мусала” – от кръстовище-
то с ул. „Ропотамо” до кръсто-
вището с ул. „Равно поле”. 

Първоначално одобрената 
безвъзмездна финансова помощ 
е в размер на 1 168 151,03 лв. без 
ДДС, представляващи 100% от 
одобрените и реално извърше-
ни разходи за осъществяването 
на проекта. Срокът за изпълне-
ние на проекта е 36 месеца от да-
тата на подписване на договора 
за предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ.

Изгрев

ПОДПИСАХМЕ ДОГОВОР 
ЗА НОВ ПРОЕКТ ЗА 
ШАБЛЕНСКИТЕ УЛИЦИ

ПАМЕТТА ЗА СЪВЕТСКИТЕ ЛЕТЦИ Е ЖИВА

На 22 май се проведе 56-то 
редовно заседание на Общин-
ския съвет в Шабла. На него 
присъстваха 7 от 11 общински 
съветници. Предварително 
обявеният дневен ред включ-
ваше 20 докладни записки за 
разглеждане.

Съветниците упълномощи-
ха кмета на община Шабла да 
подпише Записи на заповеди 
, без протест и разноски, пла-
тими за предявяванев полза на 
ДФ „Земеделие“ в размер на 119 
хил. лв. и в размер на 595 хил.
лв.за обезпечаване на 100% от 
плащането за финансиране на 
разходи за ДДС към авансово-
то плащане по договор за пре-
доставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по подмярка 7.2 
„Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ 
от ПРСР за периода 2014-2020 
година, за проект „Реконструк-
ция, ремонт, оборудване и 
обзавеждане на общинска об-
разователна инфраструктура 
- Детска градина „Дора Габе“ 
гр.Шабла, сключен между об-
щина Шабла и ДФ „Земеделие“. 
Възложиха на кмета на общи-
ната Мариян Жечев да подгот-
ви необходимите документи за 
получаване на авонсовите пла-
щания.

Прието беше община Шабла 
да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното 
управление в България-ФЛАГ“ 
ЕАД, по силата на който да по-
еме краткосрочен общински 
дълг с цел реализацията на 
проект: „Интегрирано управле-
ние на риска и ефективни реак-
ции на органите за гражданска 
безопасност“, финансиран от 
Програма за трансгранично съ-
трудничество ИНТЕРРЕГ V-A 
Румъния-България 2014-2020 
година. Максималият размер 
на дълга ще бъде до 480 хил.
лв. и трябва да бъде погасен до 

12 месеца от датата на подпис-
ване на договора за кредит, с 
възможност за предсрочно по-
гасяване изцяло или на части, 
без такса за предсрочно пога-
сяване.

Кметът Мариян Жечев 
обясни, че Общината ще поеме 
трети кредит от фонд „ФЛАГ“. 
Общината работи съвместно 
с община Овидио, Румъния. С 
кредита ще бъде закупена спе-
циализирана техника, която 
ще се използва при бедствия и 
аварии за нуждите на добро-
волното ни формирование. 
Специализираният високопро-
ходим автомобил се очаква да 
пристигне в края на лятото или 
началото на есента.

На заседанието беше до-
пълнена приетата Програма 
за управление и разпореждане 
с имотите общинска собстве-
ност, в точките: „ликвидиране 
на съсобственост“, „продажба 
на земя“.Съветниците дадо-
ха съгласие да се обяви търг с 
тайно наддаване за отдаване 
под наем за срок от 1 година на 
земеделска земя за стопанската 
2019-2020 година. Определиха 
начална тръжна наемна цена 
на земеделската земя  - 80.00 лв. 
Местните депутати приеха да 
бъде продаден имот-частна об-
щинска собственост, предста-
вляващ земеделска земя с площ 
3 044 кв.м., чрез публично опо-
вестен търг. Пазарната оценка е 
размер на 59 358 лв.. На терена 
ще бъде изградена радиоло-
кационна станция за нуждите 
на Въздушно движение - един 
стратегически обект, който ще 
осигури безопасността на по-
летите.

С пет години ще бъде про-
дължен договорът за наем  
между община Шабла и „Же-
ни-ЕМ“- магазин в село Езерец, 
намиращ се на първи етаж в 
Кметство село Езерец. Догово-

рът ще бъде продължен до юни 
2024 година.

Съветниците дадоха съгла-
сие за учредяване на възмездно 
правона ползване върху имо-
ти-частна общинска собстве-
ност, за временни работни 
площадки на сондаж К-261“Ду-
ранкулак“ и сондаж К-262 „Ду-
ранкулак“. Правото на ползва-
не се учредява на „Проучване и 
добив на нефт и газ“-концесио-
нер на находище на природен 
газ „Дуранкулак“ до 13 август 
2025 година. Срокът на въз-
мездното право на ползване ще 
бъде две години. Кметът Жечев 
обясни, че в момента същест-
вува един действащ сондаж. 
Предстои откриването на два 
нови за изграждане на газоком-
пресорна станция. Няма огра-
ничения при ползването на зе-
меделските земи, намиращи се 
в околността.

Одобрено беше задание за 
проектиране и разрешаване 
изработването на ПУП-Пар-
целарен план за елементите 
на техническа инфраструкту-
ра-подземна оптична мрежа за 
електронни съобщения в зем-
лищата на селата Езерец, Тюле-
ново и град Шабла. Промяна в 
нормативните актове наложи 
приемането на Наредбата за от-
мяна и изменение на наредбата 
за изграждане и опазванена зе-
лената система на територията 
на община Шабла. Приет беше 
и представения отчет на Про-
грамата за овладяване попу-
лацията на безстопанствените 
кучета на територията на об-
щина Шабла Тук кметът Жечев 
обясни, че е подновен догово-
рът с ветеринарните лекари в 
град Шабла.

Според Закона действия-
та на лекарите са сведени до 
обезпаразитяване, кастриране 
и пускане на свобода на безсто-
панствените кучета.

Местните депутати дадоха 
съгласието си кметът на общи-
на Шабла да внесе мотивирано 
предложение за обявяването на 
„Скалния мост“ в землището 
на село Тюленово, за природна 
забележителност. 

На заседанието беше отме-
нено решение на Общинския 
съвет от 2012 година за по-
землени имоти в землищата 
на селата Горичане и Пролез, 
определени за ветро-енергийни 
паркове.

Информацията за изпъл-
нението на дейностите на Зе-
ления образователен център в 
града за изминалата 2018 годи-
на, също беше приета.

На заседанието беше раз-
гледан и гласуван и годишния 
план за развитие на социалните 
услуги на общинско равнище в 
община Шабла за 2020 година. 
Тук Кметът на Общината обяс-
ни, че всички разкрити услуги 
на територията на общината 
функционират с пълен капа-
цитет, а именно Центъра за об-
ществена подкрепа, Центъра за 
социална рехабилитация и ин-
теграция и Домашния социален 
патронаж в града и филиала в 
село Ваклино. След това едино-
душно бе приет и Анализа на 
потребностите от подкрепа за 
личностно развитие на децата 
и учениците в община Шабла. 

В точка „Други“, председа-
телят на Общинския съвет, 
д-р Йорданка Стоева и общин-
ските съветници благодариха 
на госпожа Надка Георгиева – 
главен специалист ЗМСМА за 
дългогодишната й дейност като 
техен помощник, за отговор-
ността  и отдадеността на ра-
ботното й място. Те от сърце й 
пожелаха заслужен отдих като 
пенсионерка.

С това бе изчерпан Дневния 
ред и заседанието бе закрито.

Йорданка Радушева

ЗАСЕДАВАХА МЕСТНИТЕ ДЕПУТАТИ
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БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК
Език свещен на моите деди 
език на мъки, стонове вековни, 
език на тая, дето ни роди 
за радост не - за ядове отровни.

Език прекрасен, кой те не руга 
и кой те пощади от хули гадки? 
Вслушал ли се е някой досега 
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ 
се крий в речта ти гъвкава, звънлива - 
от руйни тонове какъв разкош, 
какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор, 
охулен, опетнен със думи кални: 
и чуждите, и нашите, във хор, 
отрекоха те, о, език страдални!

Не си можал да въплътиш във теб 
създаньята на творческата мисъл! 
И не за песен геният ти слеп - 
за груб брътвеж те само бил орисал!

Тъй слушам сè, откак съм на света! 
Сè туй ругателство ужасно, модно, 
сè тоя отзив, низка клевета, 
що слетя всичко мило нам и родно.

Ох, аз ще взема черния ти срам 
и той ще стане мойто вдъхновенье, 
и в светли звукове ще те предам 
на бъдещото бодро поколенье;

ох, аз ще те обриша от калта 
и в твоя чистий бляск ще те покажа, 
и с удара на твойта красота 
аз хулниците твои ще накажа.

Иван Вазов, Пловдив, 1883

Продължава от стр. 1
“Празник, този ден е!“ – под 

това мото премина тържеството 
в ОУ „Св. Кл. Охридски“ село 
Дуранкулак на 24 май. В праз-
ничния ден, салонът на мест-
ното читалище беше изпълнен 
с родители, бивши учители и 
гости.

По традиция празникът за-
почна с посрещане на училищно-
то знаме и с химна на училището 
по стихове на Светла Атанасова 
и музика на Панко Добрев.

В своето приветствено слово 
директорът Маргарита Тодорова 
разказа колко много сила и мощ 
се крие в нашите 30 букви. 

„С тях можем да постигнем 
всичко. 24 май е един уникален 
празник на българската азбу-
ка, но и празник,  и богослов на 

учителя – нашето начало, който 
държи ръката на първокласни-
ка, докато пише първите чен-
гелчета. И ще продължи да го 
прави винаги, с което ще остане 
в историята. Честит празник на 
всички“ -  завърши словото си 
Маргарита Тодорова.

Програмата продължи с 
рецитал, посветен на братята 
Кирил и Методий. По време на 
програмата прозвучаха песни и 
стихове - поздрав за учителите и 
гостите в залата.

С бурни аплодисменти бяха 
наградени малките артисти, 
участници от група „Театър“, по 
проект „Равни възможности за 
нашите деца в мултикултурна 
среда“. Те се представиха с дра-
матизация по приказката „Кота-
ракът в чизми“. Присъстващите 

имаха възможността да видят 
и презентация на тема „Как 
технологиите променят живо-
та ни“ от кръжок „Дигитално 
училище“, сформиран през вто-
рия учебен срок по Наредбата 
за приобщаващо образование, 
представена от ръководите-
ля Ана Петкова. След това по 
традиция директорът награди 
ученици, участвали в областни 
кръгове на олимпиади - Женя 
Петрова, по астрономия и Ге-
орги Иванов, по история и ци-
вилизация. В този светъл ден 
награда получи и учителят по 
математика с 30 годишен стаж 
в училището Маруся Видолова.

Сред гостите на празника 
бяха председателят на Общин-

ския съвет д-р Йорданка Стоева, 
кметът на община Шабла Мари-
ян Жечев, зам. кмета на община-
та Цветелин Йорданов, Живко 
Спасов - съветник и бивш въз-
питаник на училището, кметът 
на село Дуранкулак Веселин 
Йорданов. Д-р Й. Стоева и М. 
Жечев поздравиха присъства-
щите с празника и дадоха висока 
оценка на представеното от уче-
ниците.

Тържеството завърши с тан-
ците „Да играем ръченица“ и 
„Джиновски танц“, изпълнени от 
учениците, участници в проекта 
„Равни възможности за нашите 
деца в мултикултурна среда“ с 
ръководител Гергана Дафова.

Изгрев

Малчуганите от ДГ „Дора Габе“ отбелязаха Празника на букви-
те.

Следва от стр.1.
От името на ръководството, 

Георги Стефанов-секретар на 
НЧ „Зора 1894“ –Шабла връчи 
на няколко момичета и момче-
та награди, като основатели на 

детския танцов състав „Бърбо-
рино“.

Ден по рано, дванадесето-
класниците бяха посрещнати 
от председателя на Общинския 
съвет, д-р Йорданка Стоева и 

съветника Деян Димитров. Д-р 
Стоева им благодари за успехи-
те им като ученици, за извън-
класните и обществените им 
занимания, за вълнуващото им 
представяне при посрещането 

на гостите от Полша през 2018 
година. По време на гостуване-
то си всички получиха книгата 
„За Полша – с любов“ на Емил 
Басат, и  редактор Елена Ивано-
ва.                             Изгрев

В навечерието на 24 май и 
като част от тържествата по 
случай 125-годишнината от 
основаване на НЧ „Зора 1894“ 
Шабла, в читалищната библи-
отека се проведе церемони-
ално събитие. На 21-ви май, 
в художествената сбирка на 
читалището, тържеството се 
откри от библиотекаря-екс-
перт, Димитрина Стефанова. 
В речта си, специалистът с над 
30-годишен стаж, посочи, че 
към днешна дата, читалищната 

библиотека разполага с близо 
36 000 библиотечни документа 
(печатни и непечатни издания). 
Стефанова отчете и че от 1993-
та година, библиотеката е обо-
гатила фонда си с  около 6000 
документални дарения от над 
250 субекта – физически лица, 
издателства, организации, дру-
жества и фондации. 

Председателят на НЧ „Зора 
1894“, Даниела Кючукова при-
ветства присъстващите, след 
което преотстъпи трибуната 

на секретаря на читалището, 
Георги Стефанов. Той връчи 
почетни грамоти на 8 шаблен-
ски обществени организации 
– партньори на библиотеката 
през годините. Тържествената 
част продължи с връчването 
на свидетелства за дарения на 
32-ма шабленски дарители. Се-
кретарят Стефанов награди с 
книги и грамоти за „най-актив-
ни читатели“ 21 потребители на 
библиотеката. Сред наградени-

те бе и най-възрастната чита-
телка – 90-годишната Цветана 
Генова, която е и дарител.

Събитието завърши с му-
зикално-поетичен поздрав от 
младия каварненски поет, му-
зикант и художник – Светлин 
Трендафилов.

В залата бе обособен и кът с 
изложени книги с автограф от 
гостували на културната ин-
ституция творци.

Йордан Енев

ИЗПРАТИХМЕ АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ XXXX-ЯТ ВИПУСК НА ШАБЛЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ

Музикален поздрав от Крис и Велин. От птичи поглед…

ПАМЕТНО ТЪРЖЕСТВО В ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“

Димитрина Стефанова открива събитието пред препълнената 
зала.

Секретарят на НЧ „Зора 1894“, Георги Стефанов, награждава 
председателката на клуб „Будител“, Атанаска Банчева.

НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ ПРАЗНИК 
В УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНАТА

С български народни ритми завърши тържеството в Дуранкулак.

Драматизацията…

На 21 май, в Зеления обра-
зователен център – Шабла, се 
състоя музикално-поетичен ре-
цитал, посветен на 24 май – Де-
нят на българската просвета и 
култура, и на славянската писме-
ност. Пред портрета на двамата 
братя, Кирил и Методий, децата 
от детската градина се предста-
виха със стихове, посветени на 
най-българския празник, а жури 
с председател: Таня Янакиева – 
началник отдел „Образование, 
култура, младежки дейности и 
спорт“ в общинската админи-

страция и членове Галя Анаста-
сова –председател на Родител-
ския съвет към ДГ „Дора Габе“ 
и Дияна Димитрова-библиоте-
кар към НЧ „Зора 1894“ –Ша-
бла оценяваха и награждаваха с 
усмихнати слънца малките ре-
цитатори. Всички участници в 
конкурса си тръгнаха с грамота 
и книжка.

В програмата прозвучаха и 
песни в изпълнение на вокална-
та група към детската градина, с 
ръководител Розалия Богданова.

Изгрев

ПРАЗНИК НА ПОЕЗИЯТА
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ОБЩИНА ШАБЛА
Ви уведомява, че от 02.05.2019 година е с нова обслужваща 

банка:
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ,  

офис Шабла
- за плащане на местни данъци и такси:

IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501
BIC: IABGBGSF

- набирателна сметка за депозити и гаранции:
IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401

BIC: IABGBGSF 
- бюджетна сметка на Община Шабла:
IBAN: BG 39 IABG 7495 3100 207 401

BIC: IABGBGSF

„Изгрев“ - Г-н Жечев, 58 го-
дини трудов и житейски път, 
посветен на спорта. Създал си 
три школи: лека атлетика, бас-
кетбол и шахмат. Разкажи ни 
малко повече за тях?

Христо Жечев - Може би е 
любопитно да спомена, че за 58 
години в спорта като състезател, 
треньор и организатор, това е 
първото интервю, което давам 
за шабленския вестник и общо 
третото в живота ми (смее се). 
Започнах на 12 години с тенис на 
маса. След това и досега – лека 
атлетика. Също така се занима-
вах с плуване, джудо, шахмат и 
всички спортове с топка. Прак-
тикувал съм общо 9 спорта. По 
мое време, да не спортуваш се 
смяташе за обидно и остана-
лите ти се подиграваха. Аз бях 
всеотдаен, дори си признавам, 
че прекалявах с натоварвания-
та и амбицията да се доказвам. 
С две думи - „откачалка”. Като 
създател, треньор и организа-
тор, успях да се докажа най-вече 
в три поприща: лека атлетика, 
баскетбол и шахмат. Школата 
по лека атлетика създадох през 
1971-ва година. За седем години 
през нея минаха точно 212 деца 
– още пазя имена, рождени дати, 
постижения. През 1978-ма годи-
на, спортната площадка в учи-

лище, където тренирахме, беше 
премахната. Тогава пренасочих 
усилията и състезателите от ле-
ката атлетика към следващата 
ми страст – баскетбола. Създал 
съм 14 отбора, от които само 
2 не са шампиони на областно 
ниво. Тридесет години от жи-
вота си посветих на баскетбола 
– от създаването на школата до 
пенсионирането ми през 2008-а. 
След моето оттегляне, потоп… 
През 1992 година, Ана Христова 
ме покани да водя шахматна гру-
па към Пионерския дом. Нямал 
съм никакво намерение да се за-
нимавам по-сериозно и продъл-
жително с това, но попаднах на 
талантливи деца, които ми дадо-
ха амбиция да продължа. Дълго 
се колебаех какъв клуб да създам 
– по баскетбол или шах. Тогава 
по-мъдри от мен хора ми намек-
наха, че физическият спорт ще е 
до време. Че няма вечно да съм 
млад и дееспособен, за да показ-

вам на игрището. И така, през 
1994 година учредихме „Хармо-
ния” – първият клуб в Шабла 
според тогавашните изисквания 
на закона за спорта. До оттегля-
нето ми от активна треньорска 
дейност, движех паралелно двата 
спорта. За щастие, в шаха се на-
мери кой да ме наследи, докато за 
съжаление в баскетбола все още 
не… 

„Изгрев“ - Ти си треньор № 
1 на 20-ти век в Шабла. Дал си 
много на града и Общината. Да 
припомним на нашите читате-
ли най-големите ти успехи.

Христо Жечев - Почти 40 
години от трудовия ми стаж ми-
наха като учител по физическо 

възпитание, методист 
и председател във физ-
културното дружество. 
Спортът в Шабла беше 
религия на времето. Фи-
зкултурното дружество 
имаше задължение да 
развива 7 спорта цело-
годишно, но освен тях 
периодично поддържа-
хме още 3-4. Колкото 
и невероятно да звучи, 
жителите на малка об-
щина като нашата, са 
практикували 27 вида 
спорт през годините! 
Усилията ни в областта 
на спорта бяха оценени 
от Централния съвет на 
БСФС. През 1984-та го-
дина, нашето дружество 
се класира на първо мяс-
то в България при общи-
ните до 10 хиляди жите-

ли! Получихме купа и 3 хиляди 
лева. Целта на спортните школи 
беше основно да работят за ви-
соко спортно майсторство. Око-
ло 20 мои състезатели по лека 
атлетика бяха приети в спортни 
училища, а след това постигна-
ха успехи на високо държавно и 
международно ниво. От баскет-
болните отбори, които съм съз-
дал, най-високото постижение 
е четвъртото място на Републи-
канското първенство на основ-
ните училища през 1990-та годи-
на, спечелено от момичетата на 
ОУ „Иван Вазов” село Ваклино. 
Пред нас се класираха само Пло-
вдив, София и Търново. В мача 
за третото място срещу Търно-
во, поведохме с 11:0. Тогава коле-
гата взе прекъсване, но не отиде 
при отбора си, а при съдията… 
В шаха постигнах успехи както 
на ученическо, така и на клубно 
ниво. През 2000 година се класи-
рахме на Европейско първенство 

за ученически отбори в Украйна 
и завършихме на 7 място, като 
победихме отбори от Одеса, Рос-
тов на Дон и Москва. С децата и 
мъжете на „Хармония”, резулта-
тите ми са много повече и по-се-
риозни – шампиони и медалисти 
от държавни първенства и меж-
дународни турнири. Деян Дими-
тров познаваш ли го? (смее се).

„Изгрев“ - По твоя инициа-
тива, 1 юни ще бъде истински 
празник на баскетбола. Съби-
раш всичките си отбори. Отне 
ти много време и нерви да ор-
ганизираш събитието. Защо го 
правиш? 

Христо Жечев - Ще се пов-
торя: Преди спортът беше рели-
гия. Сега е… не мога да намеря 
точната дума. Целта ми с това 

честване е да върнем любовта на 
децата към спорта. Да ги вкараме 
в спортните зали, на стадиона. 
И другата ми цел е, да създадем 
музей на спорта, защото това е 
история, а историята е най-до-
брият учител! Конкретно за 
празника на баскетбола, повече 
от година търсих снимки и ар-
хиви. Издирвах хора. Нашите 
състави дълги години са били 
хегемон в Добричка област. На 1 
юни ще бъдат поканени и награ-
дени участниците в шампионски 
отбори на окръжни, областни и 
държавни първенства. Ако ми 
е дал Господ дни, мисля всяка 
година да правим честване на 
някой от основните спортове, 
които са се практикували. Може 

да звучи наивно, но това е един 
от начините да върнем млади-
те в родния град. За честването 
на баскетбола специално, ще се 
приберат и хора от чужбина. 
Отне ми много време, нерви и 
десетки часове телефонни разго-
вори, за да открия всички. Да не 
пропусна никого. Всеки да бъде 
уважен и поканен.      

„Изгрев“ - На 27 август праз-
нуваме 50 години от обявява-
нето на Шабла за град. Какъв е 
твоят принос, градът ни да стане 
по-добро място за живеене?

Христо Жечев - Първите ми 
ученици и състезатели отдавна 
имат внуци. Поколения са ми-
нали през мен. Всеки от тях е 
допринесъл с нещо за развитие-
то на Общината. Моята основна 

заслуга е, че съм успял да про-
вокирам толкова много хора да 
спортуват. Децата и историята, а 
не книгите, се най-големите учи-
тели. Петдесет години са „..по-
прището жизнено в средата…”. 
Преди това си млад, след това 
мъдър. 

„Изгрев“ - Искаш ли аз да 
ти кажа, какъв е твоят основен 
принос? (смее се). Не всичките 
ти успехи, а това, че си създал 
условия, щото да се появя аз и 
още десетки като мен!

Христо Жечев - Ако трябва 
да завърша, искам да кажа само 
едно на всичките си ученици. Ще 
им го кажа и на 1 юни: „Благода-
ря ви, че бях и съм сред вас!”.

Разговаря Деян Димитров

50 ГОДИНИ ШАБЛА – ГРАД! 
На 27-ми август, тази година ще отбележим петдесетгодишнината от обявяването на Шабла за град! По този 

повод, във вестник „Изгрев“,  продължаваме рубриката, в която  разговаряме с наши съграждани, допринесли  за 
настоящето на град Шабла.  На 27 октомври миналата година, видният спортен деятел Христо Жечев отпразнува 
70-тия си юбилей. Интервюто с него взе неговият най-добър ученик, Деян Димитров:

Христо Жечев: „БЛАГОДАРЯ ВИ, ЧЕ БЯХ И СЪМ СРЕД ВАС!”

Баскетболният отбор на НОУ „Иван Вазов“ с. Ваклино, класирал 
се на IV-то място на Републиканското първенство на основните 
училища през 1990-та година.

През 2000-та година в гр. Судак (Украйна), на Европейското пър-
венство за училищни шахматни отбори, ЕСПУ „Асен Златаров“ 
печели седмото място. Победени са Одеса, Ростов на Дон и 
Москва II.

Христо Жечев подготвя 14- годишната 
Петя Добрева (сега Петкова) за 
окръжната и титла на скок дължина 
през 1976-та година.

Ветеранът от СКЛА „Нефтя-
ник 2014“ Шабла, Костадин То-
доров извоюва бронзов медал 
в копието, на турнира за хвър-
ляния „Тракия“ в Стара Заго-
ра. На 19-ти май (неделя), той 
заслужи мястото на почетната 
стълбица с постижение от 51,85 
м. Шампион в града на липите 
стана безспорния доминатор в 
дисциплината през последни-
те няколко години в България 
– Марк Славов. Сребърният 
медалист изпревари нашия ве-
теран с под 50 см. в последния 
си опит. Това е второ отличие 
за Коцето при мъжете в рам-
ките на месец, след среброто 

на домашния ни турнир „Коста 
Василев“ на 20-ти април. В Ста-
ра Загора, обаче, той взе сладък 
реванш от състезателя, който 
го победи през април в Шабла, 
като го остави извън призовите 
места. И двамата атлети, наре-
дили се преди 42-годишния ни 
ветеран в класирането, бяха с 
около 20 години по-млади от 
него!

Това бе първо издание на 
турнира „Тракия“, като на по-
лигона на стадион „Берое“ в 
Стара Загора се надпреварваха 
над 100 хвърлячи от 8 българ-
ски клуба.

Йордан Енев

На изборите, които се про-
ведоха на 26 май за български 
представители в Европейския 
парламент, в община Шабла 
4 003 избирателя имаха правото 
си да упражнят своя вот. Изби-
рателната активност в Община-
та бе 29.03% или 1 162 отидоха 
до урните в неделния ден.

За първи път в община Ша-
бла, в една от секциите се про-
веде машинно гласуване. Този 
вид гласуване предпочитоха 
137 избиратели и само 29 на 
хартия.

Изборният ден в област До-
брич протече сравнително нор-
мално, без груби нарушения. По 

данни от общините в областта 
след края на изборния ден пра-
вото си на вот бяха упражнили 
общо 49 476 избиратели при 
общ брой гласоподаватели за 
областта 165 177 души. Избира-
телната активност е 29.95 %.
 По общини броят данните са 
както следва:
- Община Балчик –29.41 %;
- Община Генерал Тошево – 
33.82 %;
- Община град Добрич –26.54 %;
- Община Добричка –37.42 %;
- Община Каварна –24.46 %;
- Община Крушари –39.80 %;

- Община Тервел – 40.04 %.
Изгрев

Отново е месец май и учили-
щето на град Шабла, СУ „Асен 
Златаров“, се сбогува с част от 
своите възпитаници - випуск 
2019. 

Общински детски комплекс 
има какво да си спомни за тези 
ученици, защото през години-
те те се изявяваха често, като 
участваха в най-различни кръ-
жочни форми при нас. Поста-
виха началото на мажоретен 
състав и на клуб „Танцувай 
с мен“. Превъплъщаваха се в 
различни герои в Куклено-теа-
тралния състав от 2-ри до 6-ти 

клас. Твориха и се забавляваха 
през годините в клуб „Мозай-
ка“. В 6-ти и 7-ми клас бяха част 
от Словесно-изпълнителската 
дейност на ОДК. Участваха в 
рецитали. Обичаха сцената и 
получиха много аплодисменти. 

Випуск 2019 е един деен 
клас. Пожелаваме им да съхра-
нят жизнерадостта си задълго, 
да запалват около себе си хора-
та със своята енергия и идеи. 

На добър час, скъпи абиту-
риенти.

Общински детски ком-
плекс - Шабла

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ В ОБЩИНАТА

КОСТАДИН ТОДОРОВ – С 
НОВ МЕДАЛ ПРИ МЪЖЕТЕ

Костадин Тодоров вдясно на снимката, преди малко е получил 
медала си от главния организатор на турнира и треньор на 
шампиона -  Кольо Нешев.

ВИПУСК 2019 ГОДИНА – ЕДИН ДЕЕН КЛАС


