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„Предимството да имаш пари се заключава в това, да можеш да се възползваш от тях.“
 Бенджамин Франклин

МИСЪЛ НА БРОЯ

БАСКЕТБОЛНИЯТ „ШАБЛА“ ЗАРАДВА РОДНАТА ПУБЛИКА С ПОБЕДА
Зрителите видяха седем часа качествен баскетбол и атракции в Спортната зала

В знакова за шабленския 
баскетбол се превърна събо-
тата на 18-и януари. Послед-
ният Атанасовден се превърна 
в празник не само на имени-
ците, а и на спорта в града. От 
обяд до към 19 часа на деня, в 
Спортен комплекс „Шабла“ се 
изиграха четирите срещи от 
поредния кръг на първенство-
то на Българската баскетболна 
лига за непрофесионалисти 
(ББЛ), зона „Изток“. В най-ва-
жната от тях за местните фено-
ве, домакините от БК „Шабла“ 
се наложиха над състава на 
„Икономически университет“ 
(ИУ) Варна с 81:72. Воденият от 
именития баскетболен треньор 
Петко Делев (двукратен нацио-
нален шампион на България 

като треньор с мъжкия отбор 
на „Черно Море“ Варна и носи-
тел на две купи на България - с 
„Черно море“ – 1998 и 1999 г., и  
една купа на страната с ЦСКА – 
2005 г.) отбор, водеше в първата 

четвърт, но шабленският клуб 
постепенно наложи волата си 
и накрая се поздрави с побе-
дата. С изявите си, от БК „Ша-
бла“ можем да отличим Симеон 
Савов и Мирослав Богданов. 

В останалите срещи от кръга, 
изигран в Шабла: „Медицински 
университет“ (МУ) Варна нади-
гра „Култ“ (Вн) с 87:59; юноши-
те на „Черно Море“ (Вн) разгро-
миха „Ънстопабъл“ (Добрич) 
със 101:35, а в дербито между 
„Шоутайм“ (Вн) и „Светкави-
ца“ (Търговище), водачите във 
временното класиране от „Шо-
утайм“ преодоляха измъчвания 
от кадрови проблеми състав на 
„Светкавица“ със 76:58. След 
кръга, БК „Шабла“ дели чет-
въртото място във временното 
класиране със студентите от 
„ИУ“ Варна и „МУ“ Варна, като 
и трите отбора са с по 16 точки, 
но двата варненски тима са с по 
10 изиграни срещи, докато  БК 
„Шабла“ – с 9.

Продължава на стр.4

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2020 БЕ ОБСЪДЕН 
С ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА 

От 15 до 17 януари се прове-
де  публичното обсъждане на 
проекто-бюджета на община 
Шабла за 2020 година.

По предварително обявен 
график, в рамките на три дни, 
екип, воден от кмета на община 
Шабла, Мариян Жечев обходи 
всички села в границите на Об-
щината. Обсъждането на бю-
джета, завърши в град Шабла, 
на 17 януари.

Бюджетът на община Шабла 
за 2020 година ще бъде в размер 
на 6 928 880 лв.

От тях 2  911  457 лева са 
от републиканския бюджет, 
а 4  012  423 лева са собствени 
приходи.

Общата допълваща субси-
дия от държавата за делегира-
ните от държавата дейности ще 
е 2 742 214 лв.

 Очакваните приходи от 
собственост са в размер на 552 
хил.лв., а 812 693 лв. ще постъ-
пят от имуществени данъци. 
Преходният остатък е 779  733 
лв.

През настоящата година не 
се предвижда увеличение на 
такса битови отпадъци в об-
щина Шабла. Данъкът върху 
недвижимите имоти става 3, 1 
промила.

В капиталовата програма за 
2020 година, за ремонт и придо-
биване на дълготрайни активи, 
са предвидени общо средства в 
размер на 4 760 000 лв., в това 
число 469  000 лв. бюджетни 

средства. В списъка за текущ 
ремонт на общински обекти, 
се предвижда ремонт на кмет-
ството в село Пролез, ремонт 
на кметството в село Божано-
во. 100 хил.лв. са предвидени 
за ремонт на пътя Шабла – Го-
ричане – Пролез. Ще бъдат 
закупени пътнически автобус 
за обслужване на вътрешните 
линии в общината и автомобил 
за нуждите на доброволното 
формирование за защита при 
бедствия и аварии в Шабла.

За авариен ремонт на водо-
провод  по улиците „Свобода“ 
и „Комсомолска“ са отделени 

94 хил.лв. , както и 60 хил. лв. 
за авариен ремонт на канали-
зацията по ул.“Комсомолска“. 
За изграждане на повдигнати 
пешеходни пътеки в селата Го-
рун, Ваклино и Дуранкулак по 
Републикански път I 9 са пред-
видени 20 хил.лв. За ремонт на 
уличната мрежа в село Тюлено-
во – 80 хил.лв.

Въпросите, от които се инте-
ресуваха хората бяха свързани 
с водоподаването и частична-
та подмяна на водопроводи, с 
ремонта на улици или поне за-
пълването на дупките, пробле-
ми с уличното осветление, без-
стопанствените кучета и други, 
свързани с ежедневието ни.

Изгрев

…в Дуранкулак

Обсъждането на проектобюджета за 2020 г. в Шабла

… във Ваклино.

Отборът на „Шабла“ се представя пред публиката в Спортна-
та зала, преди срещата с ИУ Варна

АЗ ВЯРВАМ И ПОМАГАМ

Мили хора, сърдечно Ви 
благодарим за капачките, кои-
то предавате чрез кампани-
ята „Аз вярвам и помагам“ в 
сърцето, монтирано пред об-
щинската поликлиника в гр. 
Шабла!

Всички те се предават за пре-
работка и рециклиране, като 
средствата от тях се използват 
закупуване на медицинска апа-
ратура в помощ на новороде-
ните български дечица. 

Обръщаме Ви внимание 
обаче, че следва да събирате и 
предавате само и единствено 

пластмасови капачки в мон-
тираното за целта сърце. Вся-
какви други материали затруд-
няват и удължават процеса за 
издаване на капачките и отне-
мат много време за разглеж-
дане и отделяне на ненужните 
компоненти.

Благодарим на всички, кои-
то се включват в кампанията 
и молим да се събират и носят 
само пластмасови капачки!

Общинска администрация 
- Шабла 

Скаутски клуб „Ястребите“

17 БЕБЕТА СА СЕ РОДИЛИ В 
ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Бабинден (21 януари – 8 яну-
ари по нов стил) е един от голе-
мите народни женски празници, 
посветен на "бабите" – жените, 
които помагат при раждане, 
и на младите булки и невести, 
които са раждали. Обредност-
та през този ден е подчинена 
главно на желанието да се зас-
видетелстват почит и уважение 
към възрастните жени, които са 
"бабували" на родилките. Праз-
никът е езически и идва от да-
лечните праславянски времена, 
запазил се е и по време на Въз-
раждането е бил изключително 
почитан. Днес Бабинден губи 
доста от обредните си обичаи и 
все пак се празнува от по-въз-
растните, като е свързан с много 
смях и веселие.

От 1951 година 21 януари 
е обявен за ден на родилната 
помощ, на акушерките и гине-
колозите.

На 21 януари отбелязваме 
Деня на родилната помощ. За 

община Шабла данните сочат 
следното:

През 2019 година общо за 
общината са се родили 17 бебе-
та, от тях 14 в Шабла и по едно 
в селата Крапец, Дуранкулак и 
Захари Стояново. Момичетата 
са 8, а момчетата са 9.

През 2018 година в град Ша-
бла са се родили 14 бебета, а в 
селата Езерец и Ваклино е про-
плакало по едно бебе. Ако се 
върнем година назад, през 2017 
година в Общината са се роди-
ли 32 деца, 24 от тях в Шабла и 
8 в селата. За сравнение, през 
2016 година - 47 жители на об-
щина Шабла са проплакали за 
пръв път.

В най-близката до Шабла 
болница -  МБАЛ гр. Каварна, 
през миналата година са се ро-
дили 47 деца. От началото на 
2020-та, населението на съсед-
ния ни град Каварна, се е уве-
личило с едно новородено.

Изгрев
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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

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

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

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

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

Тел. за връзка:0888/623-836

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 21 януари 2020 година 

се навършват
 9 месеца от смъртта

на 

АНГЕЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
починал на 72 години

Не се изплаква мъката със сълзи,
когато плачем, повече боли!

И все-по безнадеждни стават дните,
че никога не ще се върнеш ти!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 януари 2020 година 

се навършват 
7 години от смъртта на

КОСТАДИН НАНЕВ ГОСПОДИНОВ 
(Тинко) 

починал на 67 години  
Вечно жив си остана човекът,

който честно се трудил и скромно живял,
тихо минал по своята пътека

и в сърцето на всеки обич посял.
От семейството

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26.01.2020 г. се навършват 

19 години,
откакто си отиде от този свят

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ДРОСНЕВ
починал на 86 години

Липсваш ни! Мъката ни е безкрайна,
но ти живееш дълбоко в сърцата ни

с цялата си доброта, 
обич и човечност.

Времето минава, обичта и болката от
непрежалимата загуба остават!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22 януари 2020 година На 29 януари 2020 година

се навършват 6 месеца 
от смъртта на

КРАСИМИРА АНГЕЛОВА   и   СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА 
ЦВЕТАНОВА                               ДРАГАНОВА

починала на 60 години           починала на 82 години
Винаги ще ви помним

и ще бъдете в сърцата ни!
Дълбок поклон пред
светлата ви памет!

От семейството

ПРОДАВАМ 
два декара празно място в лозовия масив на 
гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Продавам 

също 7 дка. дворно място в с. Горичане.
Тел за връзка: 0882/59-20-60

ПРОДАВАМ ДЪРВА 
ЗА ОГРЕВ

ЦЕПЕНИЦИ – 95 ЛВ. ЗА КУБИК
Телефон:0888/78-12-66

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ 

Д-Р НИКОЛА 
ЗЛАТЕВ
кардиолог

22 януари 
(сряда), 

13:30 часа 

ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Система за организирано 
сметосъбиране и сметоизвоз-
ване на битовите отпадъци е 
въведена във всички населени 
места и курортни зони на те-
риторията на община Шабла. 
Услугите по осигуряване на 
чистотата се изпълняват от 
работниците към Общинско 
предприятие БКСТРО и заети-
те по програмите за временна 
заетост. За осигуряване на тези 
услуги общината разполага с 2 
сметосъбиращи автомобила, 
3 трактора, 1 камион, 2 леко-
товарни автомобила, 22 броя 
храсторези, моторни коси, 
тракторни косачки и триони.

За събирането на сметта от 
жизнената дейност на населе-
нието, общината осигурява не-
обходимия брой и вид съдове, 
чрез които всеки притежател на 
битови отпадъци се обслужва 
от оторизирани за целта лица. 
Металните контейнери за съ-
биране на битови отпадъци, с 
вместимост 1,1 куб. м., са общо 
518 и са разпределени по всички 
населени места в общината. В 

гр. Шабла освен контейнерите, 
на собствениците на имоти са 
предоставени 1350 броя метал-
ни кофи - 0,11 куб. м., за инди-
видуално ползване. Община 
Шабла ежегодно отделя сред-
ства в бюджета, с които купува 
допълнителни съдове за смет и 
такива за подмяна на амортизи-
раните. 

Честотата на сметосъбиране 
и сметоизвозване се определя 
съобразно прогнозните коли-
чества отпадъци, генерирани по 
сезони и по месеци в населени-
те места, чрез заповед, която се 
публикува ежегодно във в. „Из-
грев“ и на официалната Интер-
нет страница на община Шабла. 

В задълженията на общи-
ната влизат и дейностите по 
поддръжка на териториите за 
обществено ползване – метене, 
почистване на декоративните 
кошчета за смет, косене на зеле-
ни площи, подрязване на храсти 
и клони, зацветяване, засажда-
не на дръвчета, поливане и т.н. 
Тези дейности също се изпъл-
няват от работниците към Об-

щинско предприятие БКСТРО 
и лицата по програмите за вре-
менна заетост. 

Хората, които работят за оси-
гуряване на чистотата, всъщ-
ност се грижат за комфорта на 
всички нас – данъкоплатци-
те-потребители на тази услуга 
и заслужават нашето уважение 
и отговорно отношение. Как ли? 

*Като затваряме капака на 
съдовете след като сме си из-
хвърлили боклука, за да не се 
разпилява. 

*Като не изхвърляме гореща 
пепел и тлеещи материали за 

отопление, за да не подпалим 
съдържанието на контейнера.

* Като смачкваме празните 
кашони и пластмасови бутилки 
преди да ги изхвърлим, за да не 
заемат цялото пространство в 
съдовете за смет. 

Мястото на боклука е в 
кофите и контейнерите, а не по 
улиците, площадите и в покрай-
нините на населените места, 
където за да бъде почистен, от-
ново ние, чрез нашите данъци, 
плащаме допълнително. 

Галя Камберова, 
гл. експерт „Екология“

 ОТ ЕНЕРГО-ПРО: 

АВТОМАТИЧЕН ДОСТЪП ДО 
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА АВАРИИ 

Електроразпределение Север 
добави нова функционалност 
към съществуващата интерак-
тивна система за гласови отго-
вори на своя национален теле-
фон 0700 161 61.

Специалното приложение 
позволява клиентът да получи 
информация дали за неговия 
обект вече е регистрирана ава-
рия. След избиране на опцията 
„За аварии“ и съответната гео-
графска област от клавиатурата 
на телефона, клиентът и него-
вите места на потребление се 
идентифицират чрез телефон-
ния номер, от който постъпва 
обаждането. Информацията се 
получава автоматично, без да се 
налага изслушване на допълни-
телни съобщения или изчаква-
не на оператор. Предвидена е и 
възможност клиентите сами да 
правят проверки за регистрира-
ни аварии по клиентски номер, 
като разбира се опцията връзка 
с оператор остава налична за до-

пълнителни консултации.
 Телефонният център е един 

от най-натоварените канали за 
комуникация на ЕНEРГО-ПРО. 
През изминалата (2019) година 
линия 0700 161 61 е обслужва-
ла средно около 750 входящи 
обаждания на ден, като всеки 
9 от 10 клиента са се свързвали 
с дружеството при първото си 
обаждане. Най-често търсената 
информация е по теми, свърза-
ни с прекъсванията на захран-
ването по райони - планови или 
аварии, отчитането на електри-
ческата енергия и средствата за 
търговското й измерване, както 
и във връзка с услугите от обно-
вения ценоразпис на електро-
разпределителната компания.

С разширяването на обхвата 
от функционалности, достъпни 
през телефонния център, Елек-
троразпределение Север следва 
стремежа си да предоставя ка-
чествено, компетентно и бързо 
обслужване на своите клиенти.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ
На 27 януари (понеделник) 2020 г. от 13:00 ч., в Тераса „Тузла-

та“, КК Тузлата, общ. Балчик, екипът на Областен информационен 
център – Добрич (ОИЦ-Добрич), в партньорство с Местната ини-
циативна рибарска група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик“ ще 
проведе среща с рибарската общност.

Експертите от ОИЦ-Добрич ще представят възможностите за 
кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство 2014-
2020 г. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допусти-
ми кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, 
допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запоз-
нати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. 

Екипът на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, ще запознае при-
състващите с актуалните и предстоящи за откриване на прием 
мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие 
на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. 

Поканени са да присъстват рибари, собственици на кораби, 
бизнеса, граждани и медии.

 За допълнителна информация:
Име на служител: Теодора Георгиева

Длъжност: Експерт по прилагане на СВОМР
Тел./факс: 0882 299019

e-mail: fl ag.shabla@gmail.com гр. Шабла

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик  ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ДОБРИЧ

Проект № BG05SFOP001-4.004-0017-С01 
„Функциониране на Областен информационен 

център-Добрич“, финансиран от 
Оперативна програма „Добро 

управление“ , съфинансирана от 
Европейския съюз чрез

Европейския социален фонд.
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Моделите…

ОБЩИНАТА

„МАРС & М ТРАВЕЛ“ И ТРАНСПОРТНА ФИРМА 
„МОНИ ТРАВЕЛ“

организрат 6 дневна екскурзия в 
ПРИРОДНИТЕ ЧУДЕСА И 

ГОРДОСТТА НА АДРИАТИКА- 
Плитвичките езера –тюркоазените очи 
на Хърватска, приказният полуостров 

Истрия, пещерата Постойна яма, 
романтичната Венеция и аристократичен Белград 

от 14.05.2020 год. 
Тръгване от гр.София на стойност 708 лв. 
Пакетната цена включва: 
• Транспорт с лицензиран и конфортен туристически автобус, с 

включени гранични, магистрални и паркинг такси;
• 5 нощувки, 5 закуски и 5 вечери в подбрани хотели 3/4 *(1 

нощувка в Загреб, 1 нощувка в Опатия, 1 нощувка в Лидо 
ди Йезоло, 1 нощувка в  Постойна и 1 нощувка в Белград)

• Описаната туристическа програма по дни с лицензирани местни 
екскурзоводи в Загреб, по маршрута Загреб-Плитвичките езера-
Опатия-Постойна/Предяма-Венеция и Белград

• Трансфер с корабче по маршрут Пунта Сабиони- Мурано-
Бурано-Венеция-Пунта Сабиони

• Медицинска застраховка с покритие10000eur
• Представител на туроператора

За повече информация и записвания можете да се обаждате 
на телефон: 0896 431 311

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ПО ПЪТЯ
Вървя по пътя, както се върви -
със песничка като росата чиста.
На болки във живота ми спори,
но радостите си не съм отписал.

Запивам се във нечий тъжен дом.
Стопанина лекувам с мъдри думи.
Говорят си душите мълчешком
и си разказват своите безумия.

Полива той цветята пред дома,
а аз на прага пуша си лулата
и му цитирам мъдрия Хаям,
че няма нищо ново на земята,

че хората от древни времена
във виното откриват само смисъл.
и в неговата тъмна светлина
живота си разчитат недописан.

Човекът бе като луната сам
и галеше цветята тази вечер...
Една звезда от звездния колан
внезапно хоризонта ни пресече.

Една душа сред мрака отлетя,
но накъде ли, кой ли би ни казал?
Дори светец да бъдеш за света
след земния живот остава празно.

А беше нощ и в тази тишина
усещах врявата безумна на живота.
Оръжия дрънчаха. Без вина
изпращаха самотник към Голгота.

Зачеваха се Каин или Авел
и Юда, и Христос, и Антихристи,
и молеше се Ахасфер отчаян -
земята да го прибере... Безмислен

се луташе животът във нощта,
тъй както е вървял хилядолетия.
В сълзата - Бог, а в Бога - любовта
пристъпваше с пречупени криле.

И тръгнах си, оставил този дом
на вихрите световни да се люшка.
Душата има право на погром,
но и на радост в тази земна пустош.

Вървя по пътя, както се върви -
със песничка невежа във душата,
А думите ми - скитащи сълзи,
в реката на живота кротко капят.

Сашо Серафимов

РЕСТОРАНТ „СТАРА КЪЩА“ 
Ви предлага обедно меню.

Работно време от 8.00 до 24 часа, 
от понеделник до неделя.

За резервации: 0887/918-542 и 0887/773-027

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

“МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ” – 2020г.
ЦЕЛ:
Да стимулира развитието на детското 

творчество и въображение и да даде въз-
можност на децата да споделят своите меч-
ти в избраната от тях област на изкуството. 

РЕГЛАМЕНТ:
В конкурса могат да участват деца от І 

до ХІІ клас в следните направления:

1. Литературно творчество (поезия и 
проза)

Участниците се разпределят в три въз-
растови групи:

• Първа група      -   І –  ІV клас
• Втора група      -   V -  VІІ клас 
• Трета група      -  VІІІ  - ХІІ клас

Написани от тях стихотворение, разказ, 
есе или приказка по тематиката на конкур-
са се изпращат в три екземпляра.

Всяка творба трябва да съдържа след-
ната информация: трите имена на автора, 
възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, ръ-
ководител, точен адрес с пощенски код, те-
лефон, e-mail 

2. Изобразително изкуство (рисунка и 
приложно изкуство)

Участниците се разпределят в три въз-

растови групи:
• Първа група      -   І –  ІV клас
• Втора група      -   V -  VІІ клас
• Трета група      -   VІІІ  - ХІІ клас

А. Раздел   -  Рисунка
Всеки участник изпраща не повече от две 
рисунки по тематиката на конкурса с раз-
мери 35 х 50 см., без паспарту. Разрешава 
се използването на всякаква техника и 
средства – акварел, темперни бои, пастели 
, графика, молив, туш, колаж. Рисунките не 
трябва да са гледани /копирани/ от списа-
ние, картички и илюстровани книги. На 
гърба на всяка рисунка е необходимо да 
бъдат отбелязани четливо: трите имена 
на автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, 
школа, ръководител, точен адрес с пощен-
ски код, телефон, e-mail
Б. Раздел  -  Приложно изкуство
Учениците могат да участват с изработени 
от тях от различни материали – пластики, 
пана, керамика, дърворезба, обемни фор-
ми и др. Творбите трябва да бъдат придру-
жени с информация за: трите имена на ав-
тора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, 
ръководител, точен адрес с пощенски код, 
телефон, e-mail 

Творбите трябва да бъдат придружени 
с информация за: трите имена на автора, 

възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, ръ-
ководител, точен адрес с пощенски код, те-
лефон, e-mail 

Отличените участници в трите раздела 
ще получат дипломи и материални награ-
ди, а песни и музикални произведения ще 
бъдат изпълнявани от съставите на НДД. 

Информираме Ви, че личните данни 
на участниците в Националния конкурс 
„Моите детски мечти” ще бъдат обрабо-
тени и използвани единствено за целите, 
задачите и осъществяването на настоящия 
конкурс, съгласно изискванията на Закона 
за защита на личните данни, във връзка с 
употребата и прилагането на Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 април 2016 година относно 
защитата на физическите лица във връзка 
с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и в 
съответствие с Вътрешните правила на На-
ционален дворец на децата.

Всички права на участниците относно 
обработката на личните им данни могат да 
се осъществяват писмено на адреса на На-
ционален дворец на децата – София 1309, 
бул. Александър Стамболийски 191 или на 
електронен адрес: npc.bg@abv.bg

ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“
По проект „Заедно можем по-

вече“ договор № BG05M9OP001- 
2.018-0041 осъществен с финан-
совата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г. съфинан-

сиран от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз, се 
отбеляза празника  „Василица“ по 
стар стил в ДГ„Дора Габе“. В праз-
ника участваха децата участващи 
в клубовете по проекта, родители 

и образователния медиатор. Как-
то повелява традицията децата 
сурвакаха своите родители за 
здраве през новата година. Деца-
та от  ДГ „ Дора Габе“ сурвакаха 
за здраве и благоденствие и зам. 

кмет „Финанси“ - г- н Петър Ата-
насов  в община Шабла, който от 
своя страна им подари торбичка с 
лакомства. В инициативата участ-
ваха образователния медиатор, 
учители, деца и родители. 

 РАБОТИЛНИЦА ПЛЪСТИЛНИЦА В ЗОЦ
Всяка календарна година в 

Зеления образователен център 
(ЗОЦ) започва с мероприятие, 
свързано с Бабинден. 

„Стараем се да има различ-
ни събития, но и връзка между 
минало и съвремие“ – съобщи-
ха от ЗОЦ. Тази година, на 18 

януари, предложиха на дамите 
работилница-плъстилница, за 
да се докоснат до една стара 
материя, вълната и стария бъл-
гарски занаят „плъсти“. 

Чрез напътствията на Доро-
тея Панчева, желаещите изра-
ботиха цвете-брошка. Доротея 

Панчева e ръководител на ска-
утски клуб „Ястребите“ Шабла. 
Член е на камарата на занаят-
чиите - Бургас със свидетелство 
за калфа. Тя е редовен участник 
в изложбите „Таланти“, които 
организира ЗОЦ всяко лято и в 
други мероприятия от общин-

ския календар.
„Плъсти“ – превръщане на 

живата вълна, предварително 
боядисана в тъкан с вода, сапун 
или веро, силни ръце и търпе-
ние. Панчева нарече „плъстене-
то“ вид терапия.

Изгрев

Първи стъпки…

Плъстенето…
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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

„ХАРМОНИЯ“ С ПЪРВИ УСПЕХ 
ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА

Младият състезател на ШК 
„Хармония 25“ Явор Николов 
постигна първото си престиж-
но класиране през годината. 
Той е победител в групата до 16 
години на международния от-
крит турнир „Три буки“, който 
се проведе от 10 до 12 януари 
в Осоговската планина. Явор 
спечели 4 партии, загуби 2 и 1 
завърши наравно, за да събе-
ре общо 4.5 точки от 7 партии. 
За турнира ни разказа повече 
неговият треньор Деян Дими-
тров, който също участва и зае 
6-то място в генералното кла-
сиране.

„Позитивен старт на го-
дината за Явор. Разбира се, 
допуска загуби, но това е нор-
мално предвид факта, че играе 
основно в открити турнири 
срещу по-големи и по-опитни 
съперници. Освен това, аз съм 
му казал да се бори „до дупка“ 
и понякога преминава граница-
та на разумния риск, но това е 
и заради голямото му желание 
да побеждава. През 2020, той 
влиза в горна възраст – до 16 
години, където конкуренцията 
на национално и международ-
но ниво е много по-сериозна. 
Вярвам, че това първо място в 
новата група ще му даде увере-
ност и самочувствие“, сподели 
Димитров.

„Аз също участвах в турни-
ра. Не се представих по най-до-
брия начин. Преди последния 
кръг имах 3 победи и 3 ремита. 
Движих се без загуба, но зара-
ди многото равенства вече бях 
изгубил шансове за първото 
място. При победа в последния 
кръг завършвах трети. Реших 
да рискувам максимално. В 
крайна сметка загубих и ос-
танах 6-ти. Получи се хубав и 
полезен турнир. Участваха 42 
състезатели от България, Ма-
кедония и Франция. За нас ще 
остане незабравимо приключе-
ние, защото видяхме и сняг за 
първи, а може би и за последен 
път през тази година“, разказа 
още председателят на шаблен-
ския клуб.

Изпълненият с много на-
ционални и международни 
турнири календар на шахмати-
стите ни започва още от пър-
вите дни на всяка нова година. 
Деян Димитров сподели какво 
предстои в близките няколко 
месеца.

„Имаме множество тур-
нири, от които се стараем да 
избираме най-подходящите. 
Критериите са много: състав, 
разходи, отдалеченост, момент-
на наша форма, локация, кли-
матични условия не само през 
зимата, но и лятото, и т.н. Не е 

хубаво да се правят дългосроч-
ни планове, защото както се 
казва „Дяволът никога не спи“, 
но при нас няма как. Кален-
дарът ни е почти ясен до края 
на годината. Имаме задължи-
телни турнири. Останалите ги 
избираме според ситуацията. 
Някъде пропускаме, изникват 
нови, но като цяло календарът 
ни си има стабилен „гръбнак“. 
В близките 2-3 месеца трябва 
да организираме два етапа от 
регионалната любителска лига 
– Кардам и Шабла. Предсто-
ят ни участия на състезания в 
Стара Загора, Велико Търново, 
София, Румъния и др. През ап-
рил са Държавните първенства, 
а по време на лятната учениче-
ска ваканция имаме планирани 
множество турнири в страната 
и чужбина“, обясни Деян Дими-
тров.

В края на миналата година 
ШК „Хармония 25“ сформира 
групи от начинаещи деца. Ето 
какви са очакванията и надеж-
дите:

„През последните 2-3 годи-
ни имах множество запитвания 
от родители. В началото на но-
ември, когато ангажиментите 
ми като състезател намаляха, 
реших да събера деца. За моя 
изненада, интересът беше го-
лям. Положително е, че вече 
2 месеца голямата част от тях 
продължават да посещават за-
ниманията, разделени в две 
групи. В момента редовно на 
тренировки във вторник и сря-
да от 16:00 и 17:00 часа идват 
около 15 деца. Разбира се, наив-
но е да очаквам, че тази бройка 
ще се запази. Тези, които пока-
жат постоянство, трудолюбие и 
желание, през следващата годи-
на ще бъдат готови за първите 
си участия извън Шабла. Има 
деца, които показват качества 
и дават надежди“, завърши Ди-
митров.

Изгрев

Явор получава наградата си 
за победител в групата до 16 
години от директора на тур-
нира, Георги Павлов.

БАСКЕТБОЛНИЯТ „ШАБЛА“ ЗАРАДВА 
РОДНАТА ПУБЛИКА С ПОБЕДА
Зрителите видяха седем часа качествен баскетбол и атракции в Спортната зала
Следва от стр.1.

Непосредствено преди мача 
на БК „Шабла“, се проведе мач 
по стрийтбаскет (3х3) между 
ученици от СУ „Асен Златаров“ 
Шабла и връстниците им от ОУ 
„Стефан Караджа“ Каварна. 
Шабленските юноши спечелиха 
с категоричното 15:6.

В паузите между мачовете 
и на полувремената, организа-
торите от Българското баскет-
болно общество (ББО), бяха 
подготвили игри с публиката, 
като капитанът и организатор 
на БК „Шабла“, Йордан Павлов, 
в качеството си на член на УС 
на ББО раздаде награди на по-
бедителите – баскетболни топ-
ки и фанелки на ББЛ.

В състезанието по стрелба 
от фауллинията, при възраст-
ните спечели Момчил Златков, 
а при децата – Даниел Дагитов. 
В стрелбата от зоната за 3 точ-
ки, от децата най-точен бе Мар-
тин Пейчев, а при възрастните 
– Милко Стойков от Добрич. 
Стойков, който бе и съдия на 
пулта, впечатли с 4 коша от 5 
опита от „тройката“.

Бе организирана и томбола 
сред зрителите, като 32 инчов 
LED телевизор бе щастлив да 
спечели Златко Марков.

След края на баскетболното 
шоу, „Изгрев“ се обърна към 
треньорите на БК „Шабла“ и 
„ИУ“ Варна, съответно Иво 
Николов и Петко Делев:

Иво Николов – „Перфектна 
атмосфера! Хората и условия-
та в залата бяха отлична пред-
поставка денят да се превърне 

в един малък празник за гра-
да. „ИУ“ Варна е изключител-
но достоен съперник, а Петко 
Делев е светило в българския 
баскетбол. Получи ни се стрел-
бата от разстояние, борбите и 
в дефанзивен план успяхме да 
спрем контраатаките, и ско-
ростта, която „ИУ“ притежава.

Петко Делев – „Радвам се, че 
Шабла има такава хубава зала, 

винаги е приятно да се играе в 
такива условия. Но най-хуба-
вото бе атмосферата в залата, 
видя се, че и публиката е ком-
петентна. Мисля че стана мно-
го добър мач и отборът на „Ша-
бла“ заслужено го спечели.“

Интервю с Йордан Павлов, 
очаквайте в следващия ни 
брой.

Йордан Енев

КРАСИМИР ДИМИTРОВ – ШАМПИОН И НА ПРЕФА
В сряда, 15-ти януари, Кра-

симир Димитров стана третият 
шабленски картоиграч, записал 
„кариерен шлем“ в общинския 
турнир по префа и бридж. Кра-
си добави името си до тези  на 
незабравимия Никола Ташев (4 
титли на бридж и 2 на префа) 
и на Димитър Енев (1 бридж, 
1 префа.),  като победител и в 
двете игри на турнира. Надпре-
варата беше изключително ос-
порвана, като и за първото, и за 
третото място се наложи да се 

изиграят допълнителни срещи, 
между съперниците с еднакъв 
актив от точки след редовните 
17 кръга на турнира. Спорът 
за първото място може да се 
определи като „битка на поко-
ленията“. В него, Димитров (44 
г.) надделя над 76-годишния 
Петър Владимиров и заслужи  
короната на седми общински 
шампион по префа. Третото 
място спечели Илия Калчев (75 
г.), с победа в директния двубой 
с Кирил Димов (77 г.) След на-

граждаването на призьорите, 
шампионът Красимир Дими-
тров каза пред „Изгрев“: „Рад-
вам се, че спечелих  в конкурен-
цията на силни картоиграчи. 
Посвещавам титлата си на Бате 
Кольо (б. ред. – Никола Ташев, 
партньор на бридж на Краси и 
заедно с него двукратен шампи-
он в турнира по бридж).

 В турнира по префа участ-
ваха 18 играчи : Атанас Хри-
стов, Илия Калчев, Йордан 

Енев, Димитър Марков, Дими-
тър Баргански, Петър Матеев, 
Панко Панев, Димитър Джен-
ков, Димитър Енев, Красимир 
Димитров, Коста Георгиев, Пе-
тьо Пеев, Петър Владимиров, 
Христо Димов, Георги Трита-
ков, Кирил Димов, Недялко Не-
дялков и Стою Маринов.

Подробности за турнира по 
бридж, очаквайте в следващия 
ни брой

Йордан Енев
Решаващата битка за титлата.

Челната тройка  в турнира по префа – отляво надясно: Петър 
Владимиров, Красимир Димитров и Илия Калчев

Учениците от СУ „Асен Златаров“ категорично надделяха над 
тези от каварненското СУ „Стефан Караджа“.

Симеон Савов от БК „Шабла“ отбелязва тройка.

Йордан Павлов (вляво) и ст.експ „МДС“ Живко Янев и щастливи-
ят Златко Марков, спечелил голямата награда от томболата. 

Легендарният Петко Делев.


