
На основание чл.17 ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и чл. 84 от 

Закона за публичните финанси 
Община Шабла
О Б Я В Я В А:

Публично обсъждане на проекто-бюджета за 2020 г., което ще се 
проведе по населените места в Общината по следния график:
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„Всеки човек е творец на своето благополучие.“
 Ричард Стийл

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

15.01.2020 г. (сряда)
- с. Горун от 13.30 часа
- с. Тюленово от 15.00 часа

16.01.2020 г. (четвъртък)
- с. Пролез от 9.30 часа
- с. Горичане от 10.30 часа
- с. Езерец от 13.00 часа
- с. Божаново от 14.00 часа
- с. Крапец от 15.00 часа
- с. Ваклино от 16.00 часа 

17.01.2020 г. (петък)

- с. Смин от 9.00 часа
- с. Черноморци от 10.00 часа 
- с. Захари Стояново от 11.00 
часа
- с. Граничар от 13.30 часа
- с. Дуранкулак от 14.30 часа
- гр. Шабла от 16.00 часа 
(заседателна зала на 
Общински съвет - Шабла 
– 3-ти етаж в сградата на 
Община Шабла)

АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРИСТИГАЩИ И
ЗАМИНАВАЩИ АВТОБУСИ  - АВТОГАРА ШАБЛА, 

КЪМ 03.01.2020 Г.
 От Автогара Шабла:
1.  Шабла – Горун – П. Чунчево – Х. Димитър -  Каварна – Топола 

– Божурец  –  Балчик -  Варна /ежедневно/  тръгва от Автогара 
Шабла 9:00 часа

2.  Шабла –  Каварна –  Балчик –  Варна /целогодишно, без събота 
и неделя/ тръгва от Автогара Шабла 12:20 часа

3. Шабла- Каварна – Балчик – Варна /събота и неделя, празнични 
дни, целогодишно/ тръгва от Автогара Шабла в 13:54 часа

4. Шабла – Горун – П. Чунчево – Х. Димитър -  Каварна – Топола 
– Божурец  –  Балчик -  Варна /ежедневно/ тръгва от Автогара 
Шабла в 16:15 часа

5. Шабла –  Каварна –  Балчик –  Варна /целогодишно, ежедневно/ 
тръгва от Автогара Шабла в  17:05 часа

6.  Шабла – Каварна – Балчик/кв. Левски/ - Добрич/целогодишно, 
без събота и неделя/ тръгва от Автогара Шабла в 10:00 часа

7. Шабла – Каварна /целогодишно, без събота и неделя/ тръгва от 
Автогара Шабла в  9:45 часа

8. Шабла – Каварна  /целогодишно, без събота и неделя/ тръгва от 
Автогара Шабла в 14:30 часа

9. Шабла – Границата/целогодишно, без събота и неделя/ 
тръгва от Автогара Шабла в 9:40 часа

10. Шабла – Границата/целогодишно, без събота и неделя/ 
тръгва от Автогара Шабла в 13:10 часа

11. Шабла – Граничар /целогодишно, само в празнични дни, събота 
неделя/ тръгва от автогара Шабла в 10:17 часа

 От Автогара Добрич:
1. Добрич – Балчик – Каварна – Шабла /целогодишно, ежедневно/ 

тръгва от Автогара Добрич в 7:45 часа
2. Добрич – Крапец – Дуранкулак – Граничар /само събота и 

неделя/ тръгва от Автогара Добрич в 9:00 часа
От Автогара Варна:
1. Варна – Кранево – Балчик – Топола – Божурец – Каварна – Х. 

Димитър – Горун – Шабла – Езерец – Крапец – Ваклино – Ду-
ранкулак – Граничар /целогодишно, само в събота и неделя/ 
тръгва от Автогара Варна в 8:15 часа

2. Варна – Балчик – Топола – Божурец – Каварна – Х. Димитър 
– Горун – Шабла/целогодишно, без събота и неделя/ тръгва от 
Автогара Варна в 8:50 часа

3. Варна – Кранево – Балчик – Топола – Божурец – Каварна – Х. 
Димитър – Горун – Шабла /целогодишно, ежедневно/ тръгва от 
Автогара Варна в 15:00 часа

В срок до 17.01.2020 г. всички граждани на Общината могат да 
дават идеи, мнения и предложения по проекто-бюджета.

Предварителна информация по проекто-бюджет 2020 г., ще бъде 
публикувана на  интернет страницата на община Шабла.

На 6 януари отбелязваме 
светлия християнски праз-
ник Богоявление или Йорда-

новден.
По традиция се провежда 

Богоявленски водосвет и ри-
туали за изваждане на кръста.

Празникът започна в храм 
„Св. Харалампий“ в Шабла, 

където отец Павел Максимов 
отслужи Богоявленски водос-
вет.

По късно през деня, на към-
пинг „Добруджа“ в Шабла бе 
извършен водосвет и хвърлен 
кръста в морето. Тази година 

смелчаците бяха петима –Да-
ниел Петров, Николай Стоя-
нов, Даню и Павел Йорданови  
- баща и син от Шабла и Петър 
Каварджиков, дошъл за риту-

ала от Германия.
Най-здрав и честит през 

2020 година ще бъде Павел 

Йорданов, който беше най-
бърз в ледените води. Кметът 
на община Шабла, Мариян Же-
чев и Областният управител, 
Красимир Кирилов връчиха 
подаръци на двадесетгодиш-

ният студент във Великотър-
новския университет, Павел 
Йорданов.

След като пребори конку-
ренцията, Павел си пожела 
здраве и късмет.

Победител в село Крапец 

стана един от редовните ска-
чачи, Антон Марчев, родом от 
селото. В ритуала се включи-
ха още братът на победителя, 
Димитър Марчев, Христо Же-

лязков, Валентин Сурталов и 
Петър Петров.

Антон също беше награден 
от Кмета на Общината и Об-
ластният управител.

Традиционно, всяка година 
на тази дата, фирма „Кирилови 
ООД“ осигурява почерпката за 
гостите на празника след края 

на светия ритуал.
Къмпинг „Космос” село Ду-

ранкулак отново бе домакин 
на ритуалното изваждане на 
кръста. Присъстваха много 
жители и гости на 
селото.

Отец Атанас от-
служи празничен 
Богоявленски во-
досвет.

Пред бурното 
Черно море смел-
чаците бяха двама 
– Георги Атанасов и 
Веселин Йорданов – 
кмет на с. Дуранку-
лак. По-бърз беше 
кмета на селото, 
който получи на-
града от зам.-кмета 
на община Шабла, 
Цветелин Йорда-
нов.

На 6 януари, военнослу-
жещите от шабленското поде-
ление също празнуват. Отец 
Павел Максимов извърши 
Богоявленски водосвет, осве-

ти бойното знаме и поръси за 
здраве присъстващите.

Гости на церемониите в 
община Шабла бяха Област-
ният управител на област До-
брич Красимир Кирилов и 
заместниците му Красимир 
Николов и Живко Желязков. 
Сред присъстващите беше и 

Даниела Димитрова – депутат 
от ПП ГЕРБ в област Добрич.

На празника присъства-
ха още д-р Йорданка Стоева 
- председател на Общинския 

съвет в Шабла, заместник-кме-
товете, Цветелин Йорданов и 
Петър Атанасов, жители и гос-
ти на община Шабла.

Йорданка Радушева

НА ЙОРДАНОВДЕН В ОБЩИНАТА

Най-здрав и честит от Шабла ще бъде Павел Йорданов.

Освещаване на бойното знаме в шабленското поделение.

Официалните гости на честванията.

Водосветът в село Крапец.

Най-бърз от Крапец беше Антон Марчев.

Кметът на Дуранкулак извади богоявлен-
ския кръст.
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

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

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 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ – 100 ЛВ. ЗА КУБИК

Телефон: 0888/78-12-66

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ
Къща в центъра на Шабла, 120 кв.м., на две плочи. Ново 
саниране отвътре, на шпакловка и замазка. Къщата е с 4 

спални, хол, кухня, вътрешни баня и тоалетна,  и две мазета. 
Отвън е санирана с нова кафява PVC дограма. Разполага с 

1200 кв.м. двор, лозе -  400 кв.м. и 25 бр. плодни дръвчета. 
Има също гараж за две коли, ремонтирани стопански сгради 

и външна тоалетна.
Тел за контакт:0885/11-70-51

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ
Дворно място – 1210 кв.м.,ул. „Средна гора“ - №10

Тел. за връзка:0888/623-836

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В РАЙОНА
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

ОТДАВАМ ПОД НАЕМ
8 декара изорана и подготвена за сеитба земя в градина в  
с. Тюленово с кладенец. Също  и 1 дка. в лозята на селото.

Телефон за връзка: 0884/31-53-93

ПРОДАВАМ 

ДЪРВЕНА БАРАКА НА ПЛ. “ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ“ В ШАБЛА. 
Цена по договаряне.

Телефон: 0895 11 96 09

ВАЖНО!!!

До хотелиерите на община Шабла,
Единната система за туристическа информация 

(ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на 
туризма, към настоящия момент функционира успешно. 
Въпреки че крайният срок  за регистриране на профил 
на лицата извършващи дейност (ЛИДО) в местата за 
настаняване изтече на 30.09.2019г., към настоящия 
момент не всички задължени лица са изпълнили това 
си законово задължение. Затова, отново  приканваме 
в най кратки срокове, всички хотелиери, включително 
физическите лица, предоставящи настаняване в стаи 
за гости, къщи за гости и апартаменти, които не са се 
регистрирали в ЕСТИ, да направят своята регистрация, 
след което да започнат да подават данни в системата 
съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 и ал. 6 от Закона 
за туризма. Заявление за достъп се подава на следния 
електронен адрес:  https://esti.tourism.government.bg/

В случай на бездействие от ваша страна, ще упражним 
законовите си правомощия съгласно чл. 179, ал. 1, т. 3 от 
Закона за туризма.

Общинска администрация Шабла.

„Местни данъци и такси” 
при Община Шабла Ви уве-
домява, че следва да подадете 
данъчни декларации за из-
вършваната от Вас дейност в 
следните срокове:

1. Данъчна декларация по 
чл.61н от ЗМДТ за облага-
не с годишен патентен данък 
за 2020 година - до 31 януари 
2020 г. 

2. Декларация по чл. 61р, ал. 
5 от ЗМДТ за облагане с турис-

тически данък за реализирани-
те през 2019 г. нощувки – до 30 
януари 2020г.  по един от след-
ните начини:

-  на хартиен носител  в  стая 
109 „Местни данъци и такси” в 
сградата на Община Шабла

-  на хартиен носител по 
пощата на адрес гр. Шабла, ул. 
Равно поле №34, Община Ша-
бла „Местни данъци и такси”.

 - на имейл адрес tourism@
ob–shabla.org

УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ,

РЕСТОРАНТ  

„СТАРА КЪЩА“ 
предлага на своите 

гости жива музика – 
петък и събота.

За резервации: 

0887/918-542 и 0887/773-027

На 23 декември 2019 година 
се проведе извънредно заседа-
ние на Общинския съвет. На 
него присъстваха 8 от 11 об-
щински съветници.

Общинските съветници да-
доха съгласие община Шабла 
да участва в учредяването на 
юридическо лице-дружество 
с ограничена отговорност, не-
обходимо за кандидатстване с 
проектно предложение по Опе-
ративна програма „Иновациии 
и конкурентоспособност“  - 
Създаване и развитие на реги-
онални иновационни центрове 
(РИЦ), при следните условия:

- дялово участие 10%;
- дялова вноска в капаците-

та на дружеството  - 1000 лв..
Упълномощиха кмета Ма-

риян Жечев да представлява 
община Шабла в учредител-
ното събрание, като гласува и 
подписва учредителните доку-
менти.

На заседанието бе решено 
кмета на общината да проведе 
процедура по реда на Закона 
за обществените поръчки за 
възлагане на обществен пре-
воз на пътници с автобуси по 
автобусни линии, по маршрут-
ни разписания от Общинската, 
Областната и Републиканската 
транспортни схеми, съгласно 
утвърдени маршрутни разпи-
сания на община Шабла. 

Съветниците отмениха ре-
шения №4 и №5 по Протокол 
№3 от проведено заседание на 
Общински съвет-Шабла на 3 
декември 2019 година.

Възложиха на Временна-
та комисия за подготовка на 
Проекта за Правилник за орга-
низацията и дейността на Об-
щински съвет-Шабла, неговите 
комисии и взаимодействието 
му с Общинска администрация 
да отстрани констатираните 
нередности и извърши послед-
ващите действия и указания на 
Областния управител.

Избраниците одобриха още 
план-сметката за осъществя-
ване на дейностите по поддър-

жането на чистотата в община 
Шабла за 2020 година, с приход-
но-разходната част.

Последната разгледана до-
кладна записка беше приемане 
на Наредба за изменение на На-
редба за определяне размера на 
местните данъци на територия-
та на община Шабла.

Промяната придобива след-
ното съдържание:

„Чл.15 Размерът на данъка 
върху недвижимите имоти се 
определя в размер на 3,1 на хи-
ляда върху данъчната оценка 
на недвижимия имот.“

Наредбата влиза в сила от 1 
януари 2020 година.

Йорданка Радушева

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Решил съм да  Ви разкажа за 
едно необичайно приятелство. 
Познавам Емо от две години 
– съученици сме. Не мога да 
кажа, че сме били близки, даже 
напротив. Някак не се впис-
ваше в моята компания, но е 
привличал вниманието ми с 
нестандартните си идеи. Това 
лято нещата между нас корен-
но се промениха и сега ще Ви 
споделя защо...

Емо е едно дете в семейство-
то също като мен. Родителите 
му не го пускат да играе сам 
нито на стадиона, нито на пло-
щада, понеже се страхуват да не 
му се случи нещо лошо. Затова 
осигуриха поле за игра у дома 
си. Покани ни Емо в тях цяла-
та тайфа. Притеснени бяхме да 
си кажа право, но ни очакваше 
голяма изненада. Измислихме 
игра, която вече цяло лято иг-
раем, без да ни е омръзнало. 
Ще кажете игра като игра...  Да, 
ама не!  Ще Ви въведа в част от 
дните ни.

Ден първи -17 юли 2019 г.: 
Аз, качен на съвременния си 
кон (колелото ми), пътувам 
към крепостта на крал Емо. 
Пътят е изключително опа-
сен. Оттам минават много-
бройни и силни армии (коли, 
трактори, камиони...) и без-
причинно надуват своите 
рогове (клаксони). За щастие 
никой не влезе в битка с мен и 

пристигнах  безопасно.  През 
портите  се чуваха бойни ви-
кове. Влязох и какво да видя - 
Кралят, сеньор Гошо, и импе-
ратрица Нина са обкръжили 
моите хора - рицаря Велизар 
и стрелеца Христо. Втурнах 
се на помощ. Въоръжени с 
мечове и лъкове воювахме с 
всички сили.  Влязох в пряк 
двубой с крал Емо, докато  
рицар Велизар ми пазеше 
гърба от сеньор Гошо, а Хрис-
то стреляше по Нина. Битката 
беше решаваща, много оспор-
вана, но за щастие победата 
беше наша. Победихме в бит-
ката, но проблемът е, че вой-
ната продължаваше.

Следващата бойна среща  се 
състоя в така наречената кре-
пост Еребор, заради приликата 
с „Властелинът на пръстените“. 
Представляваше стая с много 
оръжия и дъски, с които да за-
лостим вратата и тъмен тунел, 
подходящ за прикритие и за из-
ненадващи атаки.

Ден втори -18 юли 2019 г.: 
Това беше денят на обсадата. 
С Велизар и Ицо построихме 
защитата на крепостта от на-
трапниците. Кралят с Гошо и 
Нина се опитваха да нахлуят 
вътре, но ние бяхме залостили 
портата с дъски и я придър-
жахме здраво с телата си. След 
продължителна и тежка борба 
нахлуха, но ние бяхме  под-

готвени. Скрихме се в тунела 
с идеята да подготвим атаката 
и да ги отблъснем, но въпреки 
усилията си не успяхме да удър-
жим позиции и ни превзеха. Но 
не се страхувайте, че загубихме 
битката, важното е, че не сме 
загубили войната.

Уговорихме се на следващия 
ден да се проведе решаващата 
битка. Имахме скрит коз срещу 
врага. Императорът на Персия 
- Дарий и неговият близък род-
ственик по бащина линия Иван 
тайно щяха да нападнат врага 
в гръб. Късно вечерта разбрах-
ме, че противникът също ще 
включи съюзническа армия в 
подкрепа. 

Ден трети -19 юли 2019 г.: 
Денят на финалната битка. Оп-
итайте се да си го представите – 
армията на Краля в крепостта, 
а ние пред портите. Тактиката 
ни се оказа безпогрешна - раз-
бихме вратата с импровизиран 
таран и успяхме да неутрали-
зираме голяма част от против-
ника. Втурнахме се да пленим 
краля, но това се оказа трудна 
задача. Емо знаеше на пръсти 
цялата крепост, всяко ъгълче 
и всяка дупка. Беше се скрил 
добре и чакаше опасността да 
отмине. Започнахме щателно 
претърсване. Зад една вра-
та нещо шавна. Спуснахме се 
всички, разбихме я и го раз-
крихме. Пленен, той вече не 

беше заплаха за нас. Показахме 
на победените нашия трофей 
и го хвърлихме в тъмница до 
края на дните му. 

Исторически изводи: 1. Не 
трябва да стигаме до крайни 
жестокости или подигравки 
спрямо победените, а да щадим 
достойнството им.

2. Победата е хубаво нещо, 
но в живота има кръговрати и 
в някакъв момент ще бъдем по-
бедени.

3. Да не забравяме, че това е 
само игра и най-важното е за-
бавата и смехът от тази игра.

До тук ще спра. Вярвам, че 
Ви е било интересно. За нас иг-
рата продължава, вълнува ни и 
я надграждаме с всеки изминал 
ден. Пожелавам Ви незабрави-
мо лято и да не забравите да 
ходите на море, приятели!

Виктор  Валентинов –  
12 години

На 16.12. 2019 г., в Добрич се проведе церемонията по награждаването на победителите в областния конкурс за есе „Какво е за 
мен щастливото детство?” Конкурсът беше организиран от ОМЦ “Захари Стоянов” и Фондация „Лумос“. 

Предлагаме на вашето внимание есето на Виктор Валентинов, което спечели трето място. Творбата на Зорница Трифонова, 
отличена с втора награда, поместваме на стр. 3 в броя. И двамата наградени са ученици в СУ „Асен Златаров“ Шабла и от лите-
ратурен клуб „Творческо писане“ към ОДК Шабла:

МОДЕРНО СРЕДНОВЕКОВИЕ
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ЙОРДАНОВДЕН
Утроба  на  живота  е  водата,
а  кръстът  в  нея  -  вечната  душа.
морето  бавно  се  превръща  в  блато,
разделим  ли  тези  две  неща.

Навярно  затова  не  се  страхуват
единствено  най-силните  мъже  - 
до  леденото  дъно  да  доплуват,
щом  кръстът  е  спасително  въже…

Светлана  Йонкова

С много емоции премина 
коледното тръжество в ОУ 
„Св. Климент Охридски“. На  
20 декември за поредна година 
учениците посрещнаха Дядо 
Коледа. Показаха му, че могат 
да рецитират, да драматизират, 
да отговарят на въпроси и по-
знават гатанки. По традиция 
представиха част от обичаите 
на Бъдни вечер, посрещнаха 
и коледарите. Забавните игри 
предизвикаха много смях и 
аплодисменти за победители-
те. Директорът на училището 
Маргарита Тодорова поздрави 
всички присъстващи с набли-
жаващите светли празници, 
пожела им здраве и късмет. 
Награди учениците Жени Чо-
банова, Емил Петров и Фи-
лип Яниславов, изработили 
най-красивите сурвачки в учи-
лищния конкурс. Дядо Коледа 

също поздрави учениците, по-
жела им да бъдат по-ученолю-
биви и послушни, похвали ги 
за добрия прием, който му ока-
заха и пристъпи към най-очак-
вания момент - раздаването на 
подаръците. Големи и малки с 
еднакъв интерес отваряха тор-
бичките и гледаха какво им е 
подарил добрият старец. 

Директорът на училище-
то благодари на всички, взели 
участие в осъществяването 
на празника - ръководството 
на „Гергана Деница“ ЕООД гр. 
Каварна, ЕТ „ДАНИ – М.М.“, 
гр. Каварна, Дядо Коледа, кой-
то всяка година идва при уче-
ниците и на педагогическите 
специалисти, подготвили и 
осъществили сценария. Благо-
дари и на Ротари клуб Каварна 
за подарената коледна елхичка.

Изгрев

КОЛЕДЕН ПРАЗНИК

ЧЕСТИТО БЕБЕ!
На 19.12. 2019 г.,  

председателят на 
Морски клуб „Портус 

Кария“ Димитър 
Франгов за втори 

път стана татко на 
момченце. 

Пожелаваме на малкия 
Николай здраве, 

лудории и безброй 
морски приключения!

От редакцията на „Изгрев“ и приятели

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О    П И С М О
 

До УС 
и  Председателя на ЗКПУ „Дуранкулак”  

      
Благодарим Ви, от сърце че за поредна година отделихте сума 

за нас пенсионерите над 75 години. С отпуснатите средства ние 
посрещнахме празниците Коледа и Нова година!

Пожелаваме Ви здраве и много добра реколта през 2020 година!
Нека всички съхраним в себе си доброто, състраданието и 

любовта към ближния!
От Група пенсионери  

от с .Дуранкулак

На 20.12.2019 година, децата 
от с.Граничар посрещнаха дядо 
Коледа. Те бяха много въодуше-
вени и  радостни посрещнаха 
своя гост. Поздравиха го със 

стихчета, а той ги зарадва с по-
даръци и лакомства.

Невена Огнева, 
читалищен  

секретар

От стр. 2
Китно райско селце на гла-

вен път в близост до морето. 
Мой роден край, мое детство, 
мечти и копнежи. Селото, в 
което съм израснала, в което 
съм направила моята първа 
крачка към живота и в кое-
то съм се научила да обичам, 
ценя и уважавам всичко около 
мен. Любимо село, преживяло 
апокалипсис през годините. В 
следващите редове ще ви разка-
жа как от ’’детски рай‘‘ се  пре-
връща в ‘‘детска мечта’’. 

70-те – 80-те години на 
XXв.

Детството на моя баща, на 
моите чичовци и лели. Дет-
ство шарено и богато. Детство 
пъстро и чудато, както  щуро 
и лудато. По това време селото 
е пълно с деца. Всички бягат, 
скачат и се забавляват заедно. 
Игри без компютър, телефон 
и всякакви други технологии. 
Игри на изпотените гърбове и 
олющените колене.  Безгрижно 
детство, в което кипи радост от 
направените пакости и пропус-
натите наказания. 

В селото е имало детска гра-
дина, огласена с детски смях. 
На игралната площадка деца-
та са се спречквали за място. 
Всички са искали да се люлеят, 
да  дойде най-накрая техният 
ред на пързалката. Но въпре-
ки това те са били сплотени и 
именно тази сплотеност е фак-
тор за съвместните игри, които 
ги е учило да са единни, екипни 
и заедно да градят представи 
за бъдещето, като към всич-
ко това не се усеща липсата на  
фантазията.

Бих признала, че от разка-
зите на моя баща, тайничко ми 
се е искало да съм дете на 80-те. 
Дори не мога да си представя 
как едно дете в днешно време 
би тръгнало да играе на игрите, 
които са били част от ежедне-
вието на децата преди няколко 
десетилетия. Нека ви представя 
за какво става въпрос с няколко 
представени от баща ми игри:

‘‘Весело беше. Бяхме много 
деца и играхме на какво ли не. 
Като започнеш от игрите, на 
които си играла и ти и стигнеш 
до тези, за които даже сигурно 
не си чувала никога. Напри-
мер…“чилик“. Следваше опи-
сание на играта.;

‘‘Взимахме диня. Изрязва-
хме горната й част. Премахва-
хме вътрешността й. Правихме 
й очи. И се получаваше нещо 
като днешния Хелоуин. Ходи-
хме да плашим бабите.‘‘; 

‘‘Вадили сме паяците от дуп-
ките на кайряка до селото.‘‘;

‘‘Всеки ‘‘крадеше‘‘ от вкъщи 
яйца и домати, без да го видят 
родителите му, и отивахме на 
главния път. Какво правихме 
там? Целихме румънските коли 
с ‘‘откраднатото‘‘. След това ти-
чахме с всичка сила към малки-
те улички. А щом се прибирах-
ме вкъщи, бе нужно да бягаме 
и от майките си. С една дума – 

голямо тичане си беше.‘‘;
‘‘Слагахме една мрежа от 

легло, подпряна с пръчка и 
дълга тел. Под мрежата сла-
гахме зърно, а ние се криехме 
зад храстите. И щом птичетата 
отиваха под мрежата да кълват 
зърно, опъвахме пръчката на 
мрежата и ги залавяхме.‘‘;

‘‘Играхме на индианци. Гле-
дахме на времето тютюн и има-
ше игли за нижене на тютюн. 
Взимахме иглите и отивахме 
на кайряка. Там имаше мно-
го патки, пуйки.. Гонихме ги и 
хвърляхме по тях иглите, и се 
правихме на индианци, както 
във филма ‘‘Винету‘‘.‘‘;

‘‘Ходeхме с прашките из 
село и стреляхме по птичетата, 
ама…какво се оказва? Прозо-
рецът на някоя къща.. счупен.‘‘;

‘‘Крадяхме на някоя баба и 
дядо каруцата с магарето, сла-
гахме две бали сено за седалки 
и хайде с него на море.‘‘;

‘‘Като додеше зимата, когато 
имаше сняг, ходехме на един 
баир, който бяхме нарекли 
‘‘Баба Върба‘‘ и се спускахме 
с чували, все едно са шейни, а 
за ски използвахме дъските от 
бъчва за вино, която родители-
те ни издирваха дълго време.‘‘

Началото на XXIв.
Мое детство. Моя приказка. 

Мои мечти.
В селото бяхме около десе-

тина деца. Липсваше както дет-
ската градина, така и игралната 
площадка. Но това не ни пре-
чеше да се забавляваме. С една 
приятелка решихме да отворим 
ресторант. Наредихме на един 
дувар всичко необходимо и се 
заловихме на работа. Когато 
хората от село минаваха покрай 
нас, им предлагахме от гозбите 
си. А те бяха така благосклонни 
и не ни разочароваха, а поръч-
ваха всякакви храни. Разбира 
се, както се досещате, клиенти-
те ни изхвърляха храната, която 
предлагахме, защото не искаха 
да се озоват в някоя болница. А 
това много ни дразнеше, поне-
же я приготвяхме с голяма лю-
бов. Искате да узнаете рецеп-
тите на гозбите ни? Кал, вода 
и любов. С тези три съставки 
можеш да приготвиш всякакви 
ястия. Само да уточня. Не си 
мислете, че всичко това беше 

безплатно. Боравихме с пари, и 
то само зелени. Не, за жалост не 
бяха стотачки, а листа. Но това 
ни удовлетворяваше напълно. 
В ресторанта имаше и атрак-
ция. Бяхме направили къща за 
охлюви. Е, охлювите не я харе-
саха. Постоянно бягаха от там. 
Но пък ние намирахме нови 
жертви, които да я обитават. 

Играли сме на много игри. 
Жоманка, обущар, кобра, лас-
тик, пиян морков, сляпа баба, 
от която имам даже белег. Със 
сестра ми решихме да играем у 
дома в един зимен ден, при кое-
то аз реших да ‘‘гушна‘‘ печката, 
в която проблясваше огън. 

Също така връзката с ру-
мънските коли не беше пре-
късната. Обаче имаше една раз-
лика – ние не ги целихме, а им 
махахме. Интересното бе, че ни 
отвръщаха на поздрава, а това 
ни караше да избухваме в смях. 

Детството ми беше пре-
красно. Не съжалявам, че съм 
израснала в село. Напротив, 
радвам се от този факт, защото 
именно това ме научи да не съм 
материалистка и да се справям 
с трудностите, пред които ме 
изправя животът.

2019г.
Самуил – малкото талисман-

че на селото. През годините де-
цата в селото намаляват, а сега 
то е само едно. Цялото внима-
ние на хората е насочено към 
него. Когато с майка му го раз-
хождаме из тесните улични на 
селото, всички, които срещнем, 
първо забелязват малкото чове-
че измежду нас, радват му се и се 
интересуват от развитието му. 

Мога да твърдя, че това мом-
ченце израства пред очите ми. 
Понеже с майка му сме един-
ствените млади хора в селото, 
постоянно се движим заедно. 
Помня как преди три години 
много се радвах, когато бутах 
бебешката количка по каме-
нистите улички. Помня също 
и спуканите гуми на Самуило-
вата количка. Лично аз, по мое 
наблюдение, смятам, че макар и 
единствено дете, на Самуилчо 
не му пречи да има хубаво дет-
ство. Напротив, мога да сравня 
неговото с това на децата от 
града. Те са затворени меж-
ду четири стени, а ако не са – 
просто си играят на някоя дет-
ска площадка. Докато Самуил е 
селско дете, от което следва, че 
детството му е пълно с безброй 
щури моменти, близки до тези 
от 80-те години. Кални дрехи, 
игри с пръстта, рани от пада-
ния по каменистите улици… 

Самуил е дете, което е въз-
питавано и отглеждано в среда, 
която го учи да не го е страх от 
животните, да ги обича и да се 

грижи за тях. Това, че е роден в 
село го прави ценител на обик-
новеното и родното. Помощта, 
която оказва на своите родите-
ли при обирането на яйцата от 
полозите на кокошките и хра-
ненето на животните, които от-
глеждат, го учи на грижовност, 
привързаност и любов към жи-
вите същества. 

Друг факт за живота му е 
консумирането на домашна 
храна. Още от бебе той е научен 
да се храни с домашно пригот-
вени млечни продукти (сирене, 
кашкавал..), което е полезно 
както за здравето му, така и за 
отчуждаването му от така на-
речените ‘‘купешки боклуци‘‘. 

Типично селски манталитет 
е любовта към селското стопан-
ство, която Самуил притежава. 
В главата му се въртят само 
трактори, дискови брани, плу-
гове, комбайни и други маши-
ни. Из колекцията му от играч-
ки най-голямо място намират 
точно те. Това 3-годишно дете 
е един бъдещ фермер, който 
още от сега ми разказва всяка 
машина за какво служи при 
обработването на нивите. Как 
плугът орял, комбайната жъне-
ла, а от сеното се правели бали, 
които се давали на животните. 

Когато играя с него на топ-
ка, гоненка или с играчките 
му, очите му са изпълнени с 
щастие. Това е радост за мен и 
изпитвам удовлетворение от 
видяното. От мъничките му 
очички блика светлина, която 
показва радостта му от прежи-
вяното.

Интересен факт е, че в село-
то отново бе направена детска 
площадка, на която Самуил е 
господар. Лично аз го съпро-
вождам за ръка и заедно пре-
крачваме прага й. Въпреки че 
съм вече голяма за пързалката, 
се качвам с него и заедно, като 
влакче, се спускаме по нея. 
Детският смях, който се оглася 
из пустите кътчета на селото е 
радост за ушите на бабите и дя-
довците. 

Наближава Нова година. 
След мен няколко години има-
ше затишие от сурвакарчета. А 
сега си имаме едно-единствено-
то, което ще бъде очаквано във 
всяка  къща – талисманчето на 
селото.  

Като заключение мога да 
кажа, че селото се е обезлюди-
ло, но щастието не го е напус-
нало. Въпреки малобройното 
население и липсата на малки 
деца, то винаги ще помни ми-
налото и ще се надява за в бъде-
ще това минало да стане отново 
настояще. 

Зорница  Трифонова –  
17 години

КАКВО Е ЗА МЕН ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО?

ДЯДО КОЛЕДА В СЕЛО ГРАНИЧАР
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ЗЛАТАРСКО АТЕЛИЕ „ЮВЕЛИР”  
ГР. ШАБЛА

(срещу банка ДСК)
ПРЕДЛАГА 

изработена на място златна и сребърна бижутерия - 
богат асортимент пръстени, гривни, колиета, обеци, 

медальони и други.
Цени на новоизработени бижута:

- Злато 14 карата - от  65 до 70 лв. за грам
- Сребро проба 925- от 2.50 до 5.00 лв. за грам 

Клиентът получава  от 10 до 15 %  отстъпка, която не е 
включена предварително в цената и е  в зависимост от 
стойността на покупката. 
Камъните по бижутата са подарък за клиента. 
Не се заплащат фири и изработки.
В ателието се извършва и обмяна, или изработка на 
бижута по идея на клиента, надписване и гравиране 
върху злато, сребро, всякакви други метали, и стъкло.

Телефони за контакти: 
0887 864 871, 0879 325 572  

  ОБЩИНА  ШАБЛА 
ОРГАНИЗИРА 

СЕДМИ 
ТУРНИР ПО ПРЕФА  

И БРИДЖ 

 
ОТ 13 ДО 20 ЯНУАРИ 2020 година от  

13.00 -17.00 ч. 
в Спортен комплекс Шабла 

За информация и записване на тел: 0878 233 154 
Живко Янев 

През есента на 2019 г. се на-
вършиха три години от избора 
на първите обществени съве-
ти към училищата и детските 
градини. Съгласно чл. 14, ал. 2 
от Правилника за създаване-
то, устройството и дейността 
на обществените съвети към 
детските градини и училищата 
членовете на тези съвети се из-
бират за срок до три години.

На 12 декември 2019 г. се 
проведе събрание на родители-
те в ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“ за избор на нов обществен 
съвет. Преди да се премине 
към избора, председателят на 
обществения съвет Виолета Ге-
оргиева направи отчет за дей-
ността на съвета. В него тя по-
сочи, че през всяка от трите 
години общественият съвет е 
провел, съгласно изисквания-
та на правилника, най-малко 
4 заседения, изброи темите, 
които са обсъждани, както и 

присъствието на редовните и 
резервните членове. С пряко 
гласуване бяха избрани за ре-
довни членове четиримата ро-
дители – Виолета Георгиева, Да-
ниел Стоянов, Мартин Пенков, 
Ана Петкова. Кметът на общи-
ната определи за представител 
на финансиращия орган Тодор 
Димитров, директор на дирек-
ция „Хуманитарни дейности“ в 
ОА Шабла. Броят на членовете 
на съвета се определя със запо-
вед от директора на училището.

На своето първо заседание 
на 3 януари 2020 г. членовете на 
обществения съвет преизбраха 
Виолета Георгиева за председа-
тел. Обсъдиха изпълнението 
на бюджета на училището за 
2019 година и дискутираха по 
редица въпроси, свързани с 
дейността на съвета за подпо-
магане работата в училището. 

Маргарита Тодорова,
директор

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В 
ОУ „СВ.КЛ.ОХРИДСКИ“

„Бърборино“ „подгряха“ публиката преди церемонията „Спор-
тист на годината – Шабла 2019“

ФОТООКО

Седмица преди церемония-
та по определяне на „Спортист 
на годината“, двама от младите 
лекоатлети на СКЛА „Нефтя-
ник 2014“ Шабла, участваха на 
последния за 2019 г. турнир под 
егидата на БФЛА. На 21 декем-
ври (събота), в изцяло лекоат-
летическата зала „Асикс Аре-
на“ (бивша зала „Фестивална“) 
в София, се проведе поредния 
турнир от веригата за деца и 
юноши „GO KIDS“. В него взе-
ха участие над 450  лекоатлети 
до 16-годишна възраст от цяла 
България. 

В сектора за скок на дължи-
на, в конкуренцията на 31 свои 
връстнички, 11-годишната 
Кремена Димитрова доказа, че 
намира формата си  след пре-
търпяната операция и отново 
„счупи“ личния си рекорд, като 
с постижението си заслужи 
сребърния медал в дисципли-
ната. Състезанието бе изклю-
чително оспорвано, като едва 
в третия си (последен) опит 
състезателката от „Радуканов“ 
(Видин) направи шампионския 
си опит от 4,50 м. Преди това, с 
личното си постижение от 4,33 
(второ в официално състезание 
за месец), Креми бе начело. На-
шата атлетка пък, измести от 
втората позиция момичето от 
„Priori Sport“ (София) по до-
пълнителни показатели. Със-

тезателката с личен треньор 
именитата Магдалена Христова 
скочи също 4,33, но вторият 
най-добър опит на Кремена бе 
4,27, с което тя измести съпер-
ничката си от „сребърната“ по-
зиция на почетната стълбичка. 
С постижението си на послед-
ното издание на „GO KIDS“, 
Кремена вече е еднолично тре-
та в България в ранглистата на 
БФЛА в своята възраст. Ефек-
тивността при лекоатлетката 
на СКЛА „Нефтяник 2014“ през 
2019-та година е стопроценто-

ва – от 14 турнира под егидата 
на БФЛА, в които е участвала, 
тя има извоювани 14 медала (4 
зл.- 6 ср.- 4 бр.)! 

Вторият състезател на  
„Нефтяник 2014“ на турнира, 
9-годишният Калоян Ялнъзов, 
отново се представи на висота, 
този път в дисциплината скок 
от място. С 1,80 м., Коко зае 
четвърто място от 18 момчета. 
През годината, Коко е спече-
лил 6 медала от турнирите под 
егидата на БФЛА, в които е взел 
участие.

Председателят на СКЛА 
„Нефтяник 2014“ и треньор в 
клуба, Веселин Василев спо-
дели пред „Изгрев“: „В края 
на състезателната година съм 
доволен от моите деца. Има-
ме и нови състезатели, които 
имат необходимите качества и 
тепърва ще ги развиват. През 
изминалата преди дни година 
отбелязахме 5 години от съз-
даването си като клуб. Дово-
лен съм, че през това кратко 
време, СКЛА „Нефтяник 2014“ 
се утвъди на лекоатлетическа-
та карта на България и вече, и 
клубовете с традиции в нашия 
спорт се съобразяват с нас. Във 
витрината си имаме 196 медала, 
извоювани на Балкански игри, 
международни и национални 
състезания и турнири. От тези 
отличия, 160 са на сметката на 
децата ни! Пожелавам на тях 
и всички шабленци здраве и 
нови успехи! Благодаря на об-
щина Шабла за подкрепата към 
нашия клуб и спорта като цяло. 
Благодаря и на спонсорите, 
които ни помагат. Също така, 
от страниците на вашия вест-
ник искам да изкажа и своята 
благодарност към съпругата си 
Силвия за опората, която е за 
мен лично и за клуба в тежките 
моменти.

Страницата подготви  
Йордан Енев

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА – С МЕДАЛ И НОВ РЕКОРД В КРАЯ НА СЕЗОНА
Младата ни атлетка – трета в ранглистата на България

Откритият на 27-ми август 
– празникът на Шабла, изцяло 
обновен Спортен комплекс в 
града, посрещна третото изда-
ние на официалната церемо-
ния по връчване на наградите 
„Спортист на годината на Ша-
бла“. Тържественото събитие 
на 27-ми декември в Спортната 
зала, бе събрало спортната об-
щественост, граждани и гости 
на града. За втора поредна го-

дина, кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев, връчи награда-
та на спортист № 1 на Шабла за 
2019 г. на Деян Димитров. Със-
тезателят и треньор по шахмат 
в СКШ „Хармония“ заслужи 
приза за втора поредна година 
с  отличното си представяне  на 
Националната клубна купа в 
Приморско през 31 май-6 юни, 
както  и с редицата победи и 
призови класирания на турни-
ри у нас и в чужбина.

За треньор №1 на 2019-та, 

специално назначената коми-
сия, също както и през 2018-та, 
определи треньора на Спортен 
клуб по лека атлетика „Неф-
тяник 2014“ Шабла – Веселин 
Василев. Ценният трофей, бе 
връчен на Веско от друг наш 
съгражданин – дългогодиш-
ният колега, приятел и съпер-
ник на Василев в сектора за 
хвърляния –Андриян  Андреев 
(треньор в СКЛА „Черно море“ 
Балчик и баща, и личен настав-
ник на избрания преди месец 
за Изгряваща звезда №1 на 
Балканите, 17- годишен чукох-
върляч, Валентин Андреев). За 
отбор на годината, бе избран  
Спортен клуб по шахмат „Хар-
мония“. Навръх 25-годишнина-
та от създаването си, клубът ни 
записа най-доброто си класи-
ране в историята – 2 място на 
Националната клубна купа в 
Приморско.

Като най-добри млади ша-
бленски спортисти, бяха от-
личени Александър Жечев, 
Живко Жечев, Калоян Ялнъзов 
и Кремена Димитрова (всич-
ки от СКЛА „Нефтяник 2014“ 
Шабла); Явор Николов (СКШ 
„Хармония“); Александър То-
доров, Габриела Петрова, Вани-
на Дагитова и Петър Йорданов 
(състезатели на Клуб за бойни 
спортове „Калиакра„ Каварна). 
По повод на 5-годишнината от 
основаването на СКЛА „Неф-
тяник 2014“, бяха почетени и 
Жаклина Калчева, Климент 
Атанасов и Никола Николов – 
бивши състезатели на клуба.

Още един млад спортист бе 
награден - „За активно участие 
в спорта в Шабла“, плакет полу-
чи  Димитър Павлов.

Единият от водещите на це-
ремонията, ст.експ. МДС в об-

щина Шабла, Живко Янев, връ-
чи почетен плакет „За принос 
на спорта в Шабла“ на един от 
хората, допринесли най-много 
за възраждането на баскетбола 
в града ни през изминалата го-
дина – Йордан Павлов. Павлов 
пък имаше честта, с която бе 
оторизиран от Българско-
то баскетболно общество, да 
почете с почетен плакет „За 
подпомагане на непрофесио-
налния баскетбол в България“, 
другия такъв човек - кметът на 
Шабла, Мариян Жечев.

Деветгодишният шабленец 
Лъчезар Узунов, учи в София 
и тренира баскетбол в школата 
„Спортни таланти“ в столица-
та. През октомври т.г., Лъчко 
дари спестените от него над 
300 лв. за важна операция на 
претърпелия пътнотранспор-
тен инцидент треньор в него-
вата школа, Владимир Цеков. 
За благородната си постъпка, 
малкият Лъчезар бе удостоен с 
плакет „Посланик на доброто“.

Не бяха забравени и хората, 
които в миналото са допринес-
ли за спортната слава на Шабла 
и през 2019-та отпразнуваха 
своите юбилеи – Никола Же-
лязков (80 г.), Николай Гаври-
лов (70 г.) и Веска Цветкова 
(70 г.). Наградите  „За принос 
към спорта в Шабла“ им връчи 
председателят на ОбС Шабла, 
д-р Йорданка Стоева.

На церемонията , с едноми-
нутно мълчание и възпомена-
телен знак бе уважена паметта 
на напусналия земния си път 
преди месеци, човек-институ-
ция в шабленския спорт – Ни-
кола Ташев (Кольо Чукана).

В края на тържеството, вто-
рият водещ, бившият шаблен-
ски баскетболист и спортен 

журналист, Калоян Златков 
представи най-успешният фут-
болист, отраснал в Шабла – Да-
ниел Димов. Почетния плакет 

„За принос към спорта“ на 
30-годишния капитан на „Чер-
но Море“ (Вн), играл в „Лев-
ски“ (Сф), турски, израелски 
клубове и националния отбор 
на България, връчи първият му 
треньор в „Нефтяник“ Шабла – 
Димитър Енев. Дидо Димов се 
обърна с послание към младите 
шабленски атлети – да следват 
мечтите си, да се влагат в тре-
нировките и резултатите няма 
да закъснеят.

Изпълненията на ДТС „Бър-
борино“ с ръководител Гергана 
Дафова, допринесоха третата 
церемония по връчване на на-
градите „Спортист на годината 
Шабла 2019“ да остане знамена-
телна и незабравима, както за 
лауреатите, така и за зрителите 
в Спортен комплекс „Шабла“

Йордан Енев

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА – ВЕЧЕ В СПОРТНАТА ЗАЛА
Отново Деян Димитров - спортист, а Веселин Василев - треньор №1 на Шабла

Спортист№1 на Шабла, Деян 
Димитров, заедно с възпита-
ника си – Явор Николов.

Кметът на Шабла, Мариян 
Жечев и Йордан Павлов (вляво 
на снимката) на церемонията 
по награждаването. Те върна-
ха Шабла на баскетболната 
карта на България.

Кремена Димитрова и Калоян Ялнъзов, заедно с треньора си Ве-
селин Василев и другите състезатели на СКЛА „Нефтяник 2014“ 
Шабла, отличени на церемонията по връчване на наградите 
„Спортист на годината – Шабла 2019“


