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„Не за училището - за живота да се учим!“  
Луций Аней Сенека

МИСЪЛ НА БРОЯ

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

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

ЗА  ВАС  ДЕЦА
„ПЛУВНО ЛЯТО – 2019“

ОБЩИНА ШАБЛА
И

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - 
ГРАД ШАБЛА

ВИ КАНЯТ НА ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ 
„ПЛУВНО ЛЯТО“

ЗА ДЕЦА ОТ 9 ДО 14 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Място на провеждане: Общински басейн при фар Шабла.

Заниманията са безплатни и се извършват в две смени по 10 
деца.

I-ва смяна от 08.07. до 19.07.2019г.
(без събота и неделя)

II-ра смяна от 22.07. до 02.08.2019г.
(без събота и неделя)

Заявление – декларация родителите могат да попълнят в
Общински детски комплекс гр. Шабла или в Общинска 

администрация гр. Шабла,
отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“, ст. 205.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ –  
05 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

Община Шабла 

обявява 
ЛИТЕРАТАТУРЕН КОНКУРС

посветен на 50-годишнината от 
обявяването  

на Шабла за град.
Конкурсът е за  учащи се и 

възрастни.
Желаещите могат да участват 

със следните литературни 
жанрове: стихотворение, кратък 

разказ, есе, очерк.

Срок за подаване на творбите: 
31 юли 2019 година: на e-mail: odk_sh_yo-

tov@abv.bg, или по пощата на адрес: 
гр.Шабла – 9680,  

ул.“Равно поле“ №35  - 
За литературния конкурс.

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
26-ти юни (сряда), 13:30 часа

СПРАВОЧНИК НА ЧИТАТЕЛЯ:
ЕТ „МИЛЬО Д. ДИМИТРОВ”

от 1 юли до 30 август 2019 година
Маршрутно разписание

Шабла – к-г „Добруджа“ – Шабла
Тръгване:

9.00; 10.00; 12.00; 13.00; 15.00; 18.00
Обратно:

9.30; 10.30; 12.30; 13.30; 15.30; 18.30
Маршрут: автогара „Шабла” – спирка „Община” 

– спирка „Мелница” – спирка „Герана” – къмпинг 
„Добруджа и обратно

Учениците от юбилейния 
четиридесети випуск на сред-
ното училище „Асен Златаров“ 
получиха дипломите си за за-
вършено средно образование 
в петък, 21 юни. В приятната 
лятна сутрин директорът, Пе-
транка Валентинова, удостои 
със сертификати 17-те възпи-
таници от випуск 2019. Водещи 
на тържеството в Зеления об-
разователен център гр. Шабла 
бяха учителите на щастливите 
абитуриенти – Даниела Дими-
трова и Павел Дюлгерски. Мно-
го интересен момент от търже-
ството бяха поздравленията, 

отправени към зрелостниците 
от водещите. Традиционното 
отброяване от едно до дванаде-
сет на щастливите момичета и 
момчета на всяка цифра беше 
прекъсвано от пожелания: Да 
са здрави, щастливи, свободни 
и вдъхновени, да следват пътя 
към доброто, да са мили, гри-
жовни и всеотдайни. Родители, 
учители и гости на церемония-
та ще запомнят дванадесетото, 
последно послание към ша-
бленските зрелостници – „Бъ-
дете себе си!“.

Нека изнесем и малко факти: 
Средният успех от държавния 
зрелостен изпит по български 

език и литература за цялата 
страна за учебната 2018/2019 
година е добър 4.06, за област 

Добрич – добър 4.12, а в СУ 
„Асен Златаров“ постигнатият  
резултат на дванадесетоклас-

ниците е добър 4.38. Средният 
успех в държавния квалифика-
ционен изпит, избран от наши-
те ученици за втори зрелостен 
изпит, е  много добър 5.14.

В дипломите на над 1/3 от 
випуск 2019 на средното учи-
лище в гр. Шабла, бе вписан 
отличен успех. Това са: Миха-
ела Михайлова (5.84), Памела 
Димитрова (5.83), Сиана Васи-
лева (5.79), Михаела Кючуко-
ва (5.77), Михаела Михайлова 
(името е съвпадение с това, на 
първата във випуска) - (5.62) и 
Васил Стоянов (5.50).

Учениците от юбилейния 

четиридесети випуск, са пър-
вите от СУ „Асен Златаров“, 
които, водени от класния си 
ръководител, Йорданка Ата-
насова, получават сертификат 
за качество на база извършена 
оценка през февруари т.г. от 
Центъра на учебно-трениро-
въчните фирми в София. Сер-
тификатът се получава за рабо-
тата на класа на 

г-жа Атанасова в учебни 
предприятия и работата по 
проект ERASMUS+. Тези сер-
тификати се издават от све-
товната организация на УТФ 
-  EUROPEN.

Йордан Енев

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПОЛУЧИХА 
ДИПЛОМИТЕ СИ В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР
Випуск 2019 – със сертификат за качество от световната организация на учебно-тренировъчните фирми /УТФ/

Получаването на дипломите.

Щастливите Таня, Виктор и Ивон позират със сертификатите 
за завършено средно образование.

Отличничката на випуска, Михаела Михайлова, заедно с класна-
та си ръководителка, Йорданка Атанасова.

Зрелостниците от випуск 2019.
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 юни 2019 година

 се навършиха 
50 години

от смъртта на

ДИМИТЪР СЛАВОВ ИВАНОВ 
(починал на 57 години)

За един живот, живян достойно,
за едно сърце голямо и прекрасно,

за един образ скъп, мил и непрежалим
забрава няма!
Обичаме те!
От семейството

ОБЩИНАТА

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

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

ИЗКУПУВАМ 
 земеделска земя в общините Шабла,  
Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ 
кафе-аператив „Тарантула“ в град Шабла.

Телефон:0888 76-91-67, Иванов

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
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

РАЗНАСЯМ ГАЗ ПО ДОМОВЕТЕ
„Варналиеви“ ЕООД

Тел за контакти - 0894/52-77-10

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

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

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ПРОДАВАМ

 15 БРОЯ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА 
в кошери „Даданблат“, комплект с магазини в района на Шабла. 

Цена по споразумение.

Телефон: 0889 410 944

ПРОДАВАМ
КЪЩА В ГР. ШАБЛА – 120 КВ. М., ДВОР 1200 КВ. М.,
стопански сгради, гараж, лозе 400 кв. м., плодни дръвчета, вътрешни 
баня и тоалетна, 4 спални и кухня. Санирана е с кафява PVC дограма. 

Къщата се намира на ул. „Искър“ №26.
Цена – 30 000 евро, може и замяна.

Телефон за контакт: 0885/11-70-51

ПРОДАВАМ КЪЩА
в с. Крапец – 80 кв. м. с двор 1800 кв. м., 4 стаи, 
вътрешни баня и тоалетна. Електрифицирана и 

водоснабдена. Намира се на ул. 2-ра в селото, №4,  
на 500 метра от морето.

Цена – 15 000 евро, може и замяна.
Телефон за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ 
1 дка дворно място с електро и  

водозахранване в село Горичане.

Телефон: 0899 046 311

Продавам 
РАЗРАБОТЕН БИЗНЕС В ГРАД ШАБЛА!

Магазин за дамска и мъжка конфекция, 
заедно със стоката и оборудването.

За допълнителна информация и оглед: 0899 96 73 18

ПРОДАВАМ КОШЕРИ С 
ПЧЕЛИ И ПРОИЗВЕДЕНАТА 

ОТ ТЯХ ПРОДУКЦИЯ.
Телефон: 0888 881 746

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, 

ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, 
чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински 

съвет гр.Шабла № 549/ 22.05.2019г. и Заповед № РД-04-
286/20.06.2019 г. на Кмета на Общината, обявява търг 
с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски 
земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2019-2020 г., 

както следва:
	ПИ 17275.9.33 – 40.116 дка, НТП Нива  - 80.00лв./дка;
	Част от ПИ 24102.29.91 – 92.000 дка, НТП Насип - 51.00лв./

дка;
	ПИ 83017.1.39 – 58.293 дка, НТП Нива   - 80.00лв./дка.
Търгът ще се проведе на 17.07.2019 г. /сряда/ от 10:30 часа в 

сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ 

и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 
17.07.2019г.

Получаването на тръжната документация става  в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне 
на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от начал-
ната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася 
по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 16.07.2019г. 
Оглед на имотите всеки работен ден от 08.07.2019г. до 16.07.2019г. 
от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 от 08.07.2019г. до 17:00 часа на 
16.07.2019г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обя-
вени земеделски земи, се насрочва втори търг на 24.07.2019 г. от 
10:30 часа.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% 
от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се 
внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  
при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 23.07.2019 г. 
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и 
се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 23.07.2019 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне 
на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 18.07.2019 до 23.07.2019 г. 
от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 от 18.07.2019г. до 17:00 часа на 
23.07.2019 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, 

стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, 
ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, 
чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински 

съвет гр.Шабла № 549/ 22.05.2019г. и Заповед № РД-04-
285/22.06.2018 г. на Кмета на Общината, обявява търг 
с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски 
земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2019-2020 г., с 

начална тръжна цена за наем на 1 дка – 80.00 лв/дка.
Търгът ще се проведе на 17.07.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в 
сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Списък с включената земеделска земя може да бъде открит на 
www.shabla.bg, раздел „Търгове и конкурси”.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 17.07.2019г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства 
и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: 
IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа 
на 16.07.2019г. 
Оглед на имотите всеки работен ден от 08.07.2019г. до 
16.07.2019г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 08.07.2019г. до 17:00 часа 
на 16.07.2019г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички 
обявени земеделски земи, се насрочва втори търг на 
24.07.2019 г. от 9:30 часа.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер 
на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се 
кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 
207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД 
до 17:00 часа на 23.07.2019 г. 
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 
23.07.2019 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 18.07.2019 до 
23.07.2019 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 18.07.2019г. до 17:00 часа 
на 23.07.2019 г.

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

Достойно представяне на 
певческа група „Бонка Добре-
ва“ при пенсионерски клуб село 
Крапец в Катерини Паралия.

От 14 до 18 юни 2019 годи-
на се проведе фестивал в Кате-
рини Паралия, Гърция. В него 
взеха участие фолклорни групи 
от Румъния, Молдова, Слова-
кия, Украйна, България.

Фестивалът беше без жури 
или вид преглед на художестве-
ната самодейност с междунаро-
ден характер.

Организаторите на фести-
вала ни посрещнаха и наста-
ниха в хотел до морето на 14 
юни. Бяхме възхитени от кра-
сотата, която ни заобикаляше. 
На следващия ден, групите от 
всички държави се събрахме 
на определеното място. Заедно 
тръгнахме по главната улица 
със знамена и плакати  и до 
сцената с изглед към морето и 
църквата.

Имахме честта да открием 
фестивала първи, като едни от 

участниците от България, за-
едно с групите от Търговище и 
Русе.

Изпълненията ни на добру-
джански песни с визията на 
автентични носии впечатли 
много публиката. Към групата 
участва и народния изпълни-
тел, Йордан Балчев. Отделно 
той се включи във фестивала и 
със солови изпълнения.

На сцената пресъздадохме 
„Песен за Добруджа“, а омесе-
ните от Иванка Дянкова об-

редни хлябове раздадохме на 
публиката.

По време на нашите изпъл-
нения ни подкрепиха танцьор-
ите от град Търговище. Автен-
тичните народни песни и танци 
завладяха всички присъстващи  
и се чуваха „Браво“ и „Само 
България“.

Организаторите на фести-
вала бяха много доволни от 
нашите изпълнения и това се 
чувства още повече от награди-
те, които получихме: диплом, 

сертификат за участие и благо-
дарствено писмо.

С тези наши постижения 
прославихме както Общината, 
така и България.

По време на фестивала има-
хме честта да се запознаем с 
групата от град Брашов, Румъ-
ния, с която бяхме настанени в 
един хотел. Станахме прияте-
ли и си разменихме подаръци. 
Те ни поканиха да участваме в 
техния фестивал през месец де-
кември.

От мое име и от името на ця-
лата група благодарим на Об-
щинското ръководство, в лице-
то на кмета на община Шабла, 
Мариян Жечев. 

Пожелавам на групата да 
има още участия извън Бъл-
гария и с желание, и хъс да се 
представят на участия. Гордея 
се с Вас! Бъдете здрави!

Мария Димитрова, 
председател на Съюза на 

пенсионерите 
гр.Шабла

НА ФЕСТИВАЛ В ГЪРЦИЯ



3Вторник, 25 юни 2019 г.КУЛТУРА

ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЛЯТО 2019“
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР, ГР. ШАБЛА

Работилница за карикатурна дърворезба  
От понеделник до петък от 16,00 до 17,00 часа 

Пакетна цена: 30 лв. 
Ръководител: Ивайло Петров

* Включването в заниманието изисква редовно посещение и записва-
не на минимум 5 участници над 10 години 

Ръкоделница с Деси  
Всеки вторник от 17,00 до 18,00 часа 

Цена на занятие: 6 лв. 
Ръководител: Десислава Пламенова

Ръкоделница с Диди  
Всеки четвъртък от 17,00 до 18,00 часа 

Цена на занятие: 6 лв. 
Ръководител: Даниела Терзийска-Петрова 

Кино-вечер 
Всяка събота от 17,00 до 18,00 часа 

Цена на прожекция: 2 лв.
Програмата ще се изпълнява през месеците юли и август и ще запо-

чне от 1 юли с „Карикатурна дърворезба“ при записали  
се необходим брой участници.

* Записване в Зелен образователен център:  
гр. Шабла, ул. „Равно поле” №57А,  

тел. 05743/42 00 
Повече информация на интернет страница:  

www.shabla-greencenter.info;  
фейсбук страница: https://www.facebook.com/GTC.Shabla

 ОЧАКВАМЕ ВИ! 

ПОЕТИЧЕН КЪТ

 НИЩО ОСОБЕНО!
Нищо особено! 
Хайде – всичко е ясно:
сбъркани птици, небета, ненужните стихове,
мисли, които се раждат, за да ни стряскат,
погледи, дето крещят, когато е тихо.
Нищо особено! 
Светлият пръстен на изгрева,
топнат в морето отсреща – да ни примамва,
тази безсмислена, искана, рискова Истина,
дето –защо ли в живота? - като торф все припламва...
Нищо особено: 
улица, време, планета,
белег от огън, рана от бивши приятели,
спринтът, когато побягваш дори от късмета си,
спазъмът в белия дроб на болна България...
Нищо особено! 
Нищо, че въздух не стига!
Зима всевластна превзема човеците малки -
бясно строят помежду си измислени диги,
а пък животът запраща ги по пързалката...
Нищо особено!
Бледен архив е момичето,
снимка във сепия, трудно личи вече образът...
Цяла е в белези - от главоломно обичане
и от безкрайното търсене на свое подобие.
Нищо особено! 
Но Любовта, дето още
мърда със розови пръстчета, знаци ни прави:
„Има – макар и на свършване - думи разкошни,
думи за обич, за милост..., които забравяме!”
Нищо особено! 
Вече ушите болят ни –
дъжд киселинен в душите вали и ги брули,
всякакви нови месии със речи безпътни
в нашите пусти сърца превзели са руля...
Бръсне отгоре 
вятър, наивно орисва:
повече зло да не никне в душите безчувствени!
 
Скривам ушите си в зимната шапка, но мисля си:
Винсент навярно не е искал нещо да чуе...

Елка Няголова, 2017 г.

Детски отдел
на Библиотеката при НЧ „Зора 1894” - гр. Шабла

кани своите читатели
през месеците юли и август на

ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ
Ще се провеждат:

Час на приказката, Конкурси и Забавни игри
Всяка сряда от 15.00 часа

За повече информация – Детският отдел
или на тел: 05743/40-28

От 17 до 22 юни в село Тю-
леново се проведе детски твор-
чески лагер. Организаторите 
го бяха кръстили „Тюленовски 
истории“.

Участниците в лагера са на 
възраст от 7 до 12 години и 
всички са от Варна. Програ-
мата им включваше водолазни 
курсове, рисунки с художника 
Цветомир Илиев, както и учи-
лище за фокуси с комика Пас-
кал Паскалев. За среща с при-
родата и планинско обучение 
пристигнаха представители от 
пешеходен клуб „Нови хори-
зонти“ Варна, за да покажат на 
децата как се опъва платка, как 
се маркират пътеки и подготвя 
раница в планината. 

Всички срещи бяха органи-

зирани на сцената на рибар-
ския залив или в хотел-ресто-
рант „Делфина“, където бяха 
отседнали лагерниците. 

Кметския наместник на село 
Тюленово – Невена Георгиеваq 

нагледно показа на децата как се 
приготвя вкусна рибена чорба. В 
готвенето се включиха и лагер-
ниците – чистене на риба, под-
готвяне на зеленчук. Като фина-
лът бе дегустация на чорбата. 

Миди на тенекия, посещение 
на природен резерват „Яйла-
та“, беседа пред фара на Шабла 
също бяха част от програмата 
на „Тюленовски истории“.

Всяка сутрин по тяхно жела-
ние, децата ставаха в 5 часа, за 
да изчакат изгрева на слънцето. 
След това, още преди закуска, 
те имаха спортни занимания. 
И така до вечерта – истории 
след истории в Тюленово. А 
най-сладки бяха игрите на сце-
ната: танци, забава, дискотека и 
хоротека – да се учат и играят 
народни песни  и танци.

Инициативата е като про-
дължение и във връзка с „Тю-
леново арт-фест“, който ще се 
проведе от 18-ти до 21-ви юли.

Изгрев

ДЕТСКИ ЛАГЕР В ТЮЛЕНОВО

Дългоочакваната от шаблен-
ци нова среща с творчеството 
на Елка Няголова се състоя в 
събота, 22 юни, в Зеления об-
разователен център  в града. 
Най-известната жива добру-
джанска поетеса доведе със 
себе си руския писател-дипло-
мат, Анатолий Щелкунов, като 

двамата представиха в Шабла 
своите последни издадени кни-
ги: Няголова – стихосбирката 
си „Шест грама“ и поетичният 
сборник на руски - „Ангел в 
пещере“, а Щелкунов – доку-
менталната си белетристика, 
„Ангел милосердия“.

Залата в Центъра се оказа 
тясна за десетките шабленци 
и живеещи в общината руски 
граждани, които искаха да се 
насладят на творческата вечер 
– пореден израз на вековната 
българо-руска дружба и духов-
ното единение на двата народа.

Носителката на редица прес-
тижни литературни награди и 
председател на Славянската ли-
тературна и артистична акаде-
мия, Елка Няголова и Анатолий  
Щелкунов бяха представени 
пред аудиторията от началник 
отдел „Образование, култура, 
младежки дейности и спорт“ в 
общинска администрация Ша-
бла, Таня Янакиева. Срещата се 
откри с няколко песни за До-
бруджа на певческа група за на-
родни песни „Кария“ при пен-
сионерски клуб „Надежда“ град 
Шабла. Поетесата започна с 
благодарност към кмета на об-
щината, Мариян Жечев, пред-
седателя на ОбС Шабла, д-р 
Йорданка Стоева (и двамата в 
залата) и Таня Янакиева по по-
вод  отправената покана за по-
редно гостуване в Шабла. Елка 
Няголова представи „Шест гра-

ма“ с мъдростта на опитен по-
вествовател, като прочете свои 
творби от стихосбирката, на-
сочени последователно към ос-
новните житейски теми – май-
ката, Родината, любовта...Тя 
завърши с „Кадри от един тро-
тоар“ и „Мое клонче напъпило“ 
– стихотворения, посветени на 

потомците. Тогава и публиката 
в залата разбра, че поетесата е 
посветила стихосбирката си на 
своите внуци. От „Ангел в пе-
щере“ българските и руските 
любители на мерената реч се 
впечатлиха от „Сон об одной 
золотой пуговице“ в превод на 
руски от настоящия главен ре-
дактор на „Литературная газе-
та“ Максим Занушев.

Когато думата взе Анатолий 
Щелкунов, хората в залата раз-
браха, че през десетте години, 
докато е бил дипломат в руско-
то посолство в София, в кон-
сулството

 във Варна той е натрупал по 
неговите думи „най-голямото 
си богатство“ – познанство с хи-
ляди български интелектуалци, 
както и възможността да опоз-

нае  красотата на България и на 
нашия фолклор. „Имах щасти-
ето да работя с уникалния по 
богатството си Руски държавен 
архив, но аз бях просто един ди-
пломат, чиновник. Помощта на 
Елка Няголова в художествена-
та част и редакцията на книгите 
ми бе безценна за мен!“ – споде-
ли Щелкунов. Преди „Ангел ми-
лосердия“ писателят представи 
накратко и книгата си „Дипло-
мат России“, защото двете про-
изведения са тематично свър-
зани – втората книга е за граф 
Николай Павлович Игнатиев и 
ролята му в Освобождението 
на България, а новата, „Ангел 
милосердия“ – за битието на 
дъщеря му Екатерина Нико-
лаева,  като милосърдна сестра 
по бойните полета на Първата 
световна война. Споменатите 
от Щелкунов непознати за масо-
вата аудитория факти за делото 
на  граф Игнатиев и дъщеря му, 
запалиха у публиката в залата 
интереса към неговите книги.

След като представи и с по-

мощта на мултимедия своите 
творби, Анатолий Щелкунов 
изтъкна ролята на носителка-
та на руски държавни отличия 
Елка Няголова за развитието и 
задълбочаването на културни-
те връзки между славянските 
народи. За работата на Няго-
лова в провеждания във Варна 
Международен фестивал на 
славянската поезия, „Славян-
ска прегръдка“ Щелкунов каза, 
че авторката на стихосбирката 
„Шест грама“ го организира с 
„очарователна нежност в роди-
ната на Орфей“ и същевремен-
но работи за него „с мощността 
на атомен реактор“.

Накрая на срещата добру-
джанката Няголова пожела 
на шабленци, много здраве и 
берекет в започващата жътва 
на пшеницата. Завладяните от 
магията на българския фолк-
лор Елка Няголова и Анатолий 
Щелкунов изпълниха акапелно 
по една българска народна пе-
сен заедно с група „Кария“ .

Йордан Енев

БЪЛГАРО-РУСКА ЛИТЕРАТУРНА 
ВЕЧЕР В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР 
Голямата Елка Няголова и Анатолий  Щелкунов представиха новите си книги

Стихове от „Шест грама“ – късче от душата на Елка Няголова.

Хората в залата с интерес изгледаха видеоанонса на книгата 
на Щелкунов

Поетесата изпя „Лале ли си, зюмбюл ли си…“, заедно с 
шабленската фолклорна група „Кария“.

Анатолий Щелкунов говори за 
своя „Ангел на милосърдието“.
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В изпълнение на Наредба № 
13 от 2016 г. за мерките за опаз-
ването на пчелите и пчелните 
семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на расти-
телнозащитни, дезинфекцион-
ни и дезинсекционни дейности, 
община Шабла уведомява:

1. На 27, 28 и 29 юни 2019 
г. от 20.30 часа до 04.00 ч. на 
следващия ден ще се извършат 
имагоцидни обработки на об-
щински зелени площи против 

комари в гр. Шабла, с. Езерец, с. 
Крапец, с. Ваклино и с. Дуран-
кулак. Ще се прилагат препара-
тът Цитрол 10/4 УЛВ в разход-
на норма  0,5 л. /хa.  

2. Подлежащите на трети-
ране площи са разпределени 
както следва: гр. Шабла – 2000 
дка, СО „Къмпинг Добруджа” 
– 250 дка, СО „Кария” – 50 дка, 
с. Езерец – 550 дка, с. Крапец – 
750 дка, с. Ваклино – 500 дка, с. 
Дуранкулак – 800 дка, къмпинг 

„Космос”, с. Дуранкулак – 100 
дка.

3. Продуктът е включени 
в Списъка на разрешените за 
употреба и предлагане на паза-
ра биоциди за 2019 г., издадени 
от Министерството на здраве-
опазването – Разрешително № 
0292-2/29.09.2016 година. 

4. ПРЗ/ВМП е закупен от  
Пест Контрол Продукти ЕООД, 
гр. София.

5. За организиране и про-

веждане на третирането отго-
варя лицето Галя Камберова 
– гл. експерт „Екология”, тел.: 
05743/ 5037.

6. За изпълнител на пръска-
нето е определен със заповед 
или сключен договор «Конти-
ки» ООД.

7. Приготвянето на разтво-
рите и зареждането ще се из-
върши на работни площадки, 
намиращи се в посочените по т. 
2 населени места.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Месец май е богат на праз-
ници и тържества, но най-бъл-
гарският празник, който обеди-
нява всички българи е денят на 
българската просвета и култу-
ра и славянска писменост.

 Няма българин който да не 
слуша с гордост песента ”Върви 
народе възродени”.

 В чест на празника учите-
лите от клуб „Будител” с лю-
безното съдействие  на кмета 
на община Шабла в двудневна 
екскурзия посетихме древни-
те български столици Плиска, 
Велики  Преслав и Шумен. Ми-
нахме през Мадара, Исперих 
и Разград. С огромен интерес 
разгледахме  разкопки, музеи, 
църкви, гробници и други ис-
торически забележителности. 

 Силно впечатлени оста-
нахме от музея на буквите в 
Плиска. Възхитихме се от  де-
корираната българска азбука 
от камък, паметниците на цар 
Борис и Кирил и Методий.

Там видяхме възстановка  
от восъчни фигури в естествен 
ръст за покръстването на Бъл-
гария и около петдесет скулп-
тури  на наши и чужди  писате-
ли, писали на кирилица.

В резервата „Болярово” 
разгледахме напълно запазена 
гробница от периода на траки-
те, населявали нашите земи.

Виртуалният  музеи в стария 
град Абритос  край Разград ос-
тави в нас впечатляващи споме-
ни. Там видяхме как със съвре-
менни средства са показани 
исторически моменти в помощ 
на деца и ученици за по-лесно 
усвояване на историята .

Извървяхме 242 стъпала  
до Тракийското светилище  и 
гробница на Демир

Баба Теке,  за да се потопим 
в една обстановка  на различни 

религии, народи и култури.
 Най -приятно се изненада-

хме от „Къщата с дърворезби-
те”. Всички останахме очарова-
ни  от майсторското умение на 
самоук майстор - Марин Пет-
ков в село Малък

Поровец край  град Испе-
рих, който е посветил шест-
надесет години от живота си, 
за да извая от дърво духа на 
Възраждането.Този човек е ос-
тавил за поколенията  пет стаи 
в собствената си къща, всяка от 
които е с разнообразни дърве-
ни фрагменти по стени

тавани, врати, прозорци и 
мебели. Красота! Приказка раз-
казана от дърво! Невероятно 
изкуство.

Макар и в малък състав ек-
скурзията мина  впечатляващо. 
Обогатихме знанията си по 
история, география, изкуство 
и религия от древността през 
средновековието до наши дни, 
връщайки ни към корените и 
съхранили ни като народ.

Благодарим на кмета, орга-
низаторите и  на шофьора Пла-
мен Маринов, който прояви 
разбиране и търпение, въпреки 
малкият инцидент в началото 
на екскурзията.

Препоръчваме на нашите 
съграждани да намерят време и 
непременно да посетят тези ис-
торически места. Има какво да 
се види и научи. Има от какво 
да се впечатлите. Ще останете 
доволни както и ние.!

„О минало незабравимо,
О пресвещени старини.”            

 Клуб „Будител”
                                                                                     
Бел. ред – Редакцията на 

„Изгрев“ се извинява на клуб 
„Будител“ за независещото от 
нас закъснение на публикуване-
то на материала.    

„О МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО, 
О ПРЕСВЕЩЕНИ СТАРИНИ”

Отлично представяне на 
фолклорна група „Добруджан-
ка“ с.Граничар, общ.Шабла 
на Петропавловския събор в 
гр.Лясковец, обл.Велико Тър-
ново.

Браво на участниците, бъ-
дете живи и здрави, продължа-
вайте да прославяте с.Граничар 
и община Шабла.

Изказваме своята огромна 
благодарност на г-н Мариян 
Жечев - кмет на община Шабла 
за оказаното съдействие.

Не на последно място иска-
ме също така да благодарим и 
на шофьора Георги Тодоров за 
безаварийното пътуване.

Невена Огнева,
читалищен секретар

НА ПЕТРОПАВЛОВСКИЯ СЪБОР

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с честването 

на 20 години Спортен клуб 
„Кария“ Шабла,

МОЛИМ ВСИЧКИ БИВШИ И 
НАСТОЯЩИ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

НА КЛУБА И УЧАСТНИЦИ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОТБОРИ 
ПО БАСКЕТБОЛ И БАДМИНТОН,

ръководени от г-жа Калинка Цанева, да предоставят снимков 
материал в редакцията на вестник „Изгрев“, или на e-mail: vest-
nik.izgrev@gmail.com.

Предварително Ви благодарим!
УС на СК „Кария“

Трудно е да отидеш на гости 
на семейство Овчарови, поради 
ежеминутната им ангажира-
ност, но в уречения ден и час, 
те ме посрещнаха в тяхното 
царство. Защо царство ли, за-
щото имат не само крави, но 
и овце, даже са си направили 
овощна и зеленчукова гради-
ни за собствена консумация и 
направа на зимнина. Но за това 
по-късно ще прочетете.

Отидох с надеждата, че ще 
намеря отговора на един един-
ствен въпрос: 

Защо се върнахте да живеете 
и правите бизнес в Шабла?

Моят домакин, Димитрин 

Овчаров, е работил в армията 
16 години към военно-морски-
те сили. В началото на 90-те го-
дини, го съкращават и заедно с 
родители си започват да гледат 
една крава за семейни нужди. 
Решават, че ще продължат да 
се занимават с това – кравите 
стават 25, купуват стара сграда, 
нямат техника.

Днес животните са 180. През 
годините се снабдяват с нужни-
те машини. 

През 2016 година кандидат-
стват с проект по Програмата 
за развитие на селските райони 
за модернизиране на фермата, 
одобрен е и към днешна дата се 
използва. „Вземали сме креди-
ти, изплащали сме ги, пак сме 
вземали и всичко в името на 
животните, на които разчитаме 
- нашето семейство и работни-
ците ни“ - казва Овчаров.

Кравеферма „Овчарови“ е 
регистрирана по закона за ДДС, 
а отглежданите животни са от 
породата „Българско черноша-
рено говедо“. Развъждането на 
животните става, чрез селек-
ционна дейност, т.е изкуствено. 
Така се гарантират високи гене-
тични качества на говедата.

Мъжките телета се прода-
ват на кланица, а женските се 
отглеждат за телета и мляко. 
Изхранването на животните 

става както със закупени фу-
ражи, така и от лично произве-
дено зърно, което се съхранява 
в собствени складове. Семей-
ството е наело 500 дка земя и 
1150 дка общински пасища.

Според изискванията, жи-
вотните са разделени в отделе-
ния  - за телета, за дойните кра-
ви и за сухостойни крави, т.е 
бъдещи майки. Механизирано 
се хранят и доят животните, 
почистват се оборите.

Семейството осигурява 6 
работни места, като в годините 
има и пенсионирани при тях.

След 20 години в този бизнес 
или по-точно поминък, земята, 

оборите и техниката е вече на 
семейството.

Въпреки че имат одобрен 
проект, Димитрин Овчаров 
сподели, че ако се надяваш на 
Европейските проекти, трябва 
да се въоръжиш с търпение. 
Иска му се на животновъдите 
да се гледа с друго око, както 
някога, като на поминък. За 
себе си казва, че няма връщане 
назад и докато могат ще се за-
нимават с това – да отглеждат 
животни,( макар да трябва и да 
се борят със законите, което е 
по-трудно на практика).

„При нас всяко нещо се 
прави в точния момент, после 
е късно.“- казва моят събесед-
ник.

Не са имали проблеми с ку-
пувачите на мляко.

Кравеферма „Овчарови“ 
членува в най-голямата Асоци-
ация за развъждане на черно-
шарената порода в България, 
от където им помагат за селек-
ционната дейност на фермата.

Семейството разчита и на 
двама ветеринарни лекари, 
Йордан Йорданов и Мария Но-
ева, които се грижат профилак-
тично за животните и през го-
дините за радост на всички не 
са имали масова заболяваемост 
(пред оборите има дезинфек-
ционна площадка).

На стопанката Галина Ди-
митрова са поверени други 
животни, 70 овце и докумен-
тацията на фермата – дневник 
за всяко животно и още куп 
излишна информация, която 
трябва да се попълва.

Денят на семейството е раз-
делен в грижи за животните и 
децата – Димитрин - младши, 
12 години и 8 годишната Поли-
на и още какво ли не.

 Така 365 дни в годината. До 
града отиват само ако се налага 
да се правят по-специални по-

купки или да зарадват децата 
си със забавления. И това, не 
защото не могат да си го поз-
волят, а защото „бягат“ от голе-
мия град. 

В Шабла децата се занимават 
с народни танци, родителите 
също. От година Галина е част 
от фолклорна група „Кардари-
на“ село Горичане. 

В Шабла намират всичко, от 
което се нуждаят – захванали 
са се с трудоемка работа, но им 
носи удовлетвореност  и сред-
ства. Децата учат и се развиват 
в града ни – и двамата са част 
от детски танцов състав „Бър-
борино“ при НЧ „Зора 1894“ с 
ръководител Гергана Дафова. 
С гордост Галина и Димитрин 
казват, че Дафова и тях е научи-
ла да танцуват (намират време 
и за танци).

Нашите редовни читатели 

познават  Галина като редовен 
участник в Празника на плоро-
дието, при честването на Гер-
гьовден, където се представя 
с млечни и местни продукти 
– нейно дело. Тази година на 
14 септември ще ни изненада с 
нещо ново…

Позната е и като местен 
талант, изработващ красиви 
предмети с техниката „деку-
паж“, в изложбите на Зеления 
образователен център.

Мечтаят един ден да съз-
дадат „Музей на животновъд-
ството“.

Един ден, когато децата по-
раснат и се образоват, Галина и 
Димитрин искат те да се върнат 
и останат в Шабла, да продъл-
жат и развиват семейния биз-
нес. Стига това, което правят да 
има смисъл и да не се налага да 
отиват в чужбина.

Йорданка Радушева

НА ГОСТИ В КРАВЕФЕРМА „ОВЧАРОВИ“

Галина и Димитрин Овчаров-младши на Празника на 
плодородието 2018 година.

Галина Димитрова показва своите изделия на изложбата на 
местни таланти в Зеления образователен център.

Поли и брат й пред техния щанд на Гергьовден 2017 година.


