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„И обществото, където не се почитат старците, и обществото, където не обичат младите, са еднакво несъвършени.“
Андре Мороа

МИСЪЛ НА БРОЯ

ПОЖАРЪТ В ЗМ „ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО“ – СВОЕВРЕМЕННО 
ПОТУШЕН ОТ ЕКИПИ НА РС ПБЗН ШАБЛА

Тръстикова растителност на 
площ около 60 дка е изгоряла 
при голям пожар  на терито-
рията на защитена местност 
(ЗМ) „Дуранкулашко езеро“, 
съобщават от Регионалната ин-
спекция по опазване на околна-
та среда във Варна.

На 23-ти януари (четвър-
тък), в 13.50 часа в РИОСВ Ва-
рна е подаден сигнал по „Зелен 
телефон“ за възникнал пожар 
на територията на ЗМ “Дуран-
кулашко езеро”. Извършена е 
незабавна проверка на място от 
служители към екоинспекция-
та, при която е установено, че в 
най-северната част от ЗМ “Ду-
ранкулашко езеро”, в местност-
та „Орлово блато“, землище с. 
Дуранкулак, общ. Шабла, има 
действащ пожар. Служители 
на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на насе-
лението“ –  Шабла са се отзова-
ли своевременно и пожарът е 
овладян и загасен в 15.00 часа.

В границите на защитената 

местност е изгоряла тръстико-
ва растителност на площ 60 
декара. Не са установени засег-
нати и бедстващи животински 
видове.

Пожарът, засегнал северната 
част на Орлово блато – част от 
Дуранкулашко езеро е овладян 
благодарение на бързата ре-
акция на Пожарната служба в 
Шабла. От разразилия се пожар 
в ЗМ  „Дуранкулашкото езеро“ 
е съществувала и реална опас-
ност за намиращия се в близост 
къмпинг „Космос“.

Професионалната намеса на 
пожарникарите, обграждайки 
пожара, потушава клиновидно 
стелещите се тлеещи огнища.

Компетентните органи ра-
ботят върху версията за умиш-
лен палеж. От РИОСВ инфор-
мират, че е сезирана Районна 
прокуратура за установяване 
на извършителя и предприема-
не на всички необходими мер-
ки съгласно екологичното зако-
нодателство.            Изгрев

МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 - 2020
Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна започна работа по проект 
„МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 - 2020“. В рамките на 18 месеца, 50 младе-
жи в неравностойно социално положение / безработни, с ниски доходи, 
от уязвими групи/  ще получат възможност да преминат през обучение 
и получат международно признати сертификати по две морски специал-
ности - "Водолаз" и "Водач на плавателен съд до 40 БТ". Сертификатите, 
заедно и поотделно, са достатъчно основание за започване на работа по 
специалността.
От началото на месец януари набираме  желаещи да се включат в 
обученията, заложени в проекта.

За контакти:
Дарина Иванова – ръководител проект, 
тел. 0889818727, seaclub2@gmail.com

Проектът „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 - 2020“ се изпълнява от Морски 
клуб „Приятели на морето“ - Варна с финансова подкрепа в размер на 45 
530 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия 
на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е създаване 
на възможност за социална интеграция и професионална реализация 
на младежи от уязвими групи чрез придобиване на квалификация по две 
морски специалности.

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ –
 ТРИФОН ЗАРЕЗАН

ОБЩИНА ШАБЛА И НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА 1894" – 

ГР. ШАБЛА

организират КОНКУРС 
за най-добро домашно вино от  реколта 2019 година,

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
1. В конкурса могат да участват 
производители на БЕЛИ и ЧЕР-
ВЕНИ 
ВИНА от реколта 2019 година.
2. До участие се допускат проби 
от вино -  добруджански мест-
ни сортове. 
3. Производителите представят 
само СОБСТВЕНИ ВИНА, като 
задължително 
писмено посочват сорта или 
сортовете, от които е произве-
дено виното. 
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКА 
да участват вина, ИЗКУСТВЕ-
НО АРОМАТИЗИРАНИ 
(ПЕЛИНИ). 
5. Пробите от вината, предоста-
вени в бутилки, не по-малки от 
1/2 литър ( всеки вид вино в 1/2 
литрова бутилка) трябва да бъ-
дат бистри. 
6. Конкурсът е анонимен.
7. Най-добрите вина ще се опре-
делят от професионално жури.
6. На първенците ще бъдат връ-
чени атрактивни награди в две-
те категории.
7. Всички участници ще полу-
чат грамоти.
Мострите за конкурса ще се 
приемат от 03 февруари до 17 
часа на 12 февруари в читалище 

„Зора“ – Шабла.
Едновременно с конкурса за 
вино ще се проведе и конкурс 
за ДОМАШНО МЕЗЕ, който 
ще се проведе в три категории: 
месни, млечни и безмесни.
Желаещите да участват в него 
могат да се запишат при секре-
таря на читалище „Зора“ и да 
носят конкурсните експонати в 
деня на конкурса.
ПРОГРАМА
09:30 часа – Начало на ритуала 
по зарязване на лозята с учас-
тие на ФГ „Добруджанка“ – гр. 
Шабла;
10:00 часа – Начало на праз-
ничната програма (пред адми-
нистративната сграда на об-
щината) при лошо време – във 
фоайето на НЧ „Зора“ – гр. 
Шабла;
10:30 часа – Награждаване на 
победителите в конкурсите за 
вино и домашни мезета. Коро-
нясване на Царя на виното – 
Шабла 2019 г.
За справки: тел. 05743/40 28 
или при секретаря на читалище 
„Зора 1894“ – Шабла.
Организаторите на събити-
ето си запазват правото на 
промени, за които своевремен-
но ще ви информират.

ОБЩИНА ШАБЛА ПОЛУЧИ НОВ АВТОБУС ОТ МОН
На 24 януари, следобяд, пред 

сградата на общинска адми-
нистрация Шабла, тържестве-
но бе осветен новият автобус, 
предоставен на Общината от 
Министерството на науката 

и образованието. Отец Павел 
Максимов освети новата при-
добивка, като отслужи молебен 
за здраве на пътуващите в него, 
както и на всички шабленци. 

На тържественото събитие 
присъстваха – кметът на общи-
на Шабла, Мариян Жечев; ди-
ректорите на СУ „Асен Злата-
ров“ Шабла и ОУ „Св. Климент 
Охридски“ с. Дуранкулак, съот-

ветно Петранка Валентинова и 
Маргарита Тодорова; учители; 
ученици от двете училища в 
общината; граждани.

Кметът Жечев изказа своя-

та благодарност към 
министър Вълчев, 
затова, че веднага е 
откликнал на нуж-
дите на община Ша-
бла. Мариян Жечев, 
също благодари на 
директора на ОУ 
„Св. Климент Охрид-
ски“ с. Дуранкулак, 
Маргарита Тодорова 
за своевременната и  
реакция  и работата 
й с МОН. Той още 
пожела на учениците 
да са щастливи в но-
вата си придобивка, 
както и да „пълнят 
буса само със шес-
тици“. Г-жа Тодорова 
от своя страна също 
благодари на Кмета 
и министър Вълчев за това, че 
само месец след отправената 
молба, автобусът вече е бил в 

Шабла.
Автобусът, марка „Mercedes 

Bennz“, модел „Sprinter Altas“  е 
с 22+1 седящи места и е на стой-

ност 173 340 лв. Той е прехвър-
лен безвъзмездно на община 
Шабла със заповед №РД11-1 от 

16.01. на Министъра на образо-
ванието и науката на Република 
България, Красимир Вълчев.

Изгрев

Новият общински микробус

Учениците от дуранкулашкото училище гордо позират пред и 
в новия бус.

Отец Павел освещава микробуса, пред малките му ползватели.

Кметът Мариян Жечев и директорът на 
ОУ „Св. Климент Охридски“, Маграрита 
Тодорова.
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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

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

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Система за разделно съби-
ране на отпадъците от харти-
ени, пластмасови, метални и 
стъклени опаковки е въведена 
от община Шабла посредством 
договор за съвместно сътруд-
ничество с „Екоколект“ АД. 
Тя се състои от 19 броя жълти 
контейнери, тип „Ракла“, 1100 
л., за отпадъци от хартия, кар-
тон, пластмаса и метал и 12 
броя зелени контейнери тип 
„Иглу“, 1180 л., за стъклени от-
падъци. Осигуреният общ обем 
съдове в община Шабла, е 35060 
л., при минимално изискуем та-
къв 31623 л., определен според 
броя на населението, съобраз-
но разпоредбата на чл. 24, ал. 
1, т. 1, буква „а“ от Наредбата 
за опаковките и отпадъците от 
опаковки.

Съдовете са разположени 
в гр. Шабла и с. Горун и се об-
служват при следния годишен 
график: жълти контейнери – 
два пъти месечно, зелени кон-

тейнери – веднъж на шест ме-
сеца или по-рано, след заявка, 
при запълването им. През лет-
ния сезон кратността на извоз-
ване на жълтите контейнери се 
увеличава на три пъти месечно.

Дружеството „Екоколект“ 
АД, което извършва услугите 
по доставка и обслужване на 
цветните контейнери на тери-
торията на община Шабла, е 
организация за оползотворя-
ване на отпадъци от опаковки, 
създадена по реда на Закона 
за управление на отпадъците, 
която изпълнява задълженията 
на колективна система от про-
изводители на опаковани сто-
ки, за постигане на регламен-
тираните цели за рециклиране 
и оползотворяване на опаков-
ките. Организацията доставя и 
обслужва цветните контейнери 
за своя сметка. Община Шабла 
заплаща разходите за депони-
ране на отделения, след допъл-
нителна сепарация от жълтите 

контейнери, нерециклируем 
отпадък – такса 36 лв./ тон, от-
числения  95 лв./ тон и обезпе-
чения 2,75 лв./ тон. Рециклиру-
емите фракции се предават за 
преработка и производство на 
рециклирани изделия от съот-
ветния материал, като за тях 
общината не дължи такси и от-
числения. 

Данните от ежемесечните 
и годишните отчети на „Еко-
колект“ АД през последните 
три години сочат нарастване 
на съдържанието на рецикли-
руемите отпадъци в цветните 
контейнери от 10 % на 13 - 14 %, 
което е показател за повишава-
не нивото на обществена осъз-
натост по отношение на еколо-
госъобразното управление на 
отпадъците.

За намаляване на разходите 
за сметосъбиране и сметоиз-
возване, респективно размера 
на такса смет, е необходимо да 
положим усилия за нарастване 

на този процент до максимален 
размер. Наличните цветни кон-
тейнери следва да използваме 
редовно и по предназначение. 
В жълтите контейнери следва 
да изхвърляме само и единстве-
но чисти опаковки от хартия, 
пластмаса и метал, а в зелените 
– само стъклени бутилки и бур-
кани. Мазните компоненти не 
могат да бъдат преработени. Те 
зацапват и чистите, което също 
намалява процента на рецикли-
руемите отпадъци. Опаковките 
следва да бъдат смачкани, нагъ-
нати и обезвъздушени, така че 
да се използва оптимално обема 
на съдовете за смет. Изхвърля-
нето на строителни и биоотпа-
дъци, пепел и тлеещи материа-
ли, е абсолютно забранено, тъй 
като уврежда цветните контей-
нери за разделно сметосъбиране 
и прави негодни за рециклиране 
останалите компоненти.

Галя Камберова
гл. експерт „Екология“

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОГАРА ШАБЛА 
ПРИСТИГАЩИ, ЗАМИНАВАЩИ  
И ПРЕМИНАВАЩИ АВТОБУСИ

 ШАБЛА – ВАРНА – 9:00 часа – изпълнява се ежедневно
(Шабла – Горун – П. Чунчево – Х. Димитър – Каварна – Топола – 

Божурище – Балчик – Варна)
 ШАБЛА – ВАРНА – 12:20 часа – изпълнява се целогодиш-

но, без събота и неделя
(Шабла – Каварна – Балчик– Варна)
 ШАБЛА – ВАРНА – 13:54 часа – изпълнява се само в праз-

нични дни и събота и неделя
(Шабла – Каварна – Балчик – Варна)
 ШАБЛА – ВАРНА – 16:15 часа – изпълнява се ежедневно
(Шабла – Горун – П. Чунчево – Х. Димитър – Каварна – Топола – 

Божурище – Балчик – Варна)
 ШАБЛА – ВАРНА – 17:00 часа – изпълнява се ежедневно
(Шабла – Каварна – Балчик – Варна)
 ВАРНА – ШАБЛА – ГРАНИЧАР  8:15 часа – изпълнява се 

целогодишно, ежедневно
(Варна – Кранево – Балчик – Топола- Божурец – Каварна – Х. Ди-

митър – Горун – Шабла – Езерец – Крапец – Ваклино – Дуран-
кулак – Граничар)

 ВАРНА – ШАБЛА- 8:50 часа – изпълнява се целогодишно, 
без събота и неделя

(Варна – Балчик – Топола – Божурец – Каварна – Х. Димитър – Го-
рун – Шабла)

 ВАРНА – ШАБЛА – 12:30 часа – изпълнява се ежедневно
(Варна – Балчик – Каварна – Х. Димитър – Горун – Шабла)
 ВАРНА – ШАБЛА – 15:00 часа – изпълнява се ежедневно
(Варна – Кранево – Балчик – Топола – Божурец – Каварна – Х. Ди-

митър – Горун – Шабла)
 ВАРНА – ШАБЛА – 18:40 часа – изпълнява се ежедневно
(Варна – Балчик – Каварна – Х. Димитър – Горун – Шабла)
 ДОБРИЧ - ШАБЛА – 7:45 – изпълнява се ежедневно и в 

празнични дни
(Добрич – Балчик – Каварна – Шабла)
 ШАБЛА – ДОБРИЧ – 10:00 часа - изпълнява се ежедневно 

и в празнични дни
(Шабла – Каварна – Балчик – Добрич)
 ШАБЛА – КАВАРНА – 9:45 часа – изпълнява се целого-

дишно, без събота и неделя
 ШАБЛА – КАВАРНА – 14:30 часа – изпълнява се целого-

дишно, без събота и неделя
 ШАБЛА – ГРАНИЦАТА – 8:30 часа –  изпълнява се целого-

дишно, без събота и неделя
 ШАБЛА – ГРАНИЦАТА – 13:10 часа- изпълнява се целого-

дишно, без събота и неделя
 ШАБЛА – ГРАНИЧАР – 10:17 часа- изпълнява се целого-

дишно, празнични дни, събота     и неделя.
Справка за преминаващите, пристигащи и заминаващи автобуси 
от автогара Шабла можете да получите на телефон:  05743/43-35 

или на място – в автогара Шабла,  работно време – сутрин от 
7:00 часа до 10:00 часа и следобед от 12:10 часа до 17:10 часа.

ОТНОВО ОПАСНОСТ 
ОТ ПТИЧИ ГРИП

Във връзки с установени 
нови случаи на инфлуенца по 
птиците в Република Полша и  
с цел недопускане на възник-
ване и разпространение на за-
боляването на територията на 
България, със Заповед № РД 11-
252/ 23.01.2020 г. на  Министъра 
на земеделието, храните и гори-
те се забранява отглеждането 
на открито на домашни птици 
от всички видове и категории 
и провеждането на изложби и 
пазари за птици, до последваща 
отмяна. Стопаните се задължа-
ват още да отглеждат отделно 
патици и гъски от други до-
машни птици, да предприемат 
всички необходими мерки за 
предотвратяване на контакти 
между домашни и диви птици, 
да съхраняват фуражите в за-

крити помещения.
Предстои провеждането на 

заседания на областните и об-
щински епизоотични комисии 
с цел привеждане в състояние 
на повишена епизоотична го-
товност на всички региони в 
страната по отношение на за-
боляването инфлуенца по пти-
ците, чрез набелязване на кон-
кретни мерки за недопускането 
му. За спазването на забраните, 
постановени в заповедта ще се 
извършват проверки в стопан-
ствата за отглеждане на птици.

При установяване на откло-
нение в здравословното със-
тояние на птиците, стопаните 
следва незабавно да уведомяват 
ветеринарния лекар и кмета/ 
кметския наместник на населе-
ното място.

ВСЕ ПО-МАЛКО ПРЕВОЗВАЧИ 
ЖЕЛАЯТ ДА ВОЗЯТ ПЪТНИЦИ 
ДО СЕЛАТА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Все по-малко са желаещите 
превозвачи да изпълняват ли-
нии до малки населени места в 
област Добрич. Това съобщи по 
време заседание на Областната 
транспортна комисия на 23.01., 
инж. Валентин Василев – член 
на Управителния съвет на Кор-

порацията на автомобилните 
превозвачи в България и изпъл-
нителен директор на „Пътниче-
ски превози“ ЕООД. Общини, 
представители на институции 
и транспортни фирми започ-
ват работа по актуализация на 
областната транспортна схема. 
В работната среща, водена от 
зам.-областния управител Кра-
симир Николов, участие взеха 
представители на Областно 

пътно управление, ЖП- район, 
на транспортния бранш, както 
и на областния отдел „Автомо-
билна администрация“.

Секретарят на комисията 
главен експерт инж. Веселин 
Димитров очерта необходи-
мостта от актуализация на 

действащата от 
1999 г. област-
на транспортна 
схема. За по-кон-
структивен диа-
лог той предложи 
от срещите меж-
ду превозвачи 
и общини да се 
внасят пред Об-
ластна комисия 

по транспорт по три предло-
жения. Първото е за линии, 
които да не бъдат променяни, 
второто – за такива, които съ-
ществуват в сега действащата 
транспортна схема с предложе-
ния за промени. Третото да е с 
предложение на линии, които 
да отпаднат или за създаване 
на чисто нови линии за изпъл-
нение

Pro News Dobrich  
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„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 

На 18-и януари, 2020 год. се навършиха 80 години от 
рождението на Дамян Дамянов.

***
Аз исках да ти кажа две слова - 
сърцето ми да разбереш от тях,
но не умея и нима е грях - 
кога ли съм се учил на това?

Аз исках да ти дам от свойта жар,
за да не мръзнеш в дългия си път,
но ти не взе искра от мойта гръд,
а кой живей без огън и другар?

По-нежно и от славей бих ти пял,
щях слънцето за теб да донеса,
но аз не знам на славея гласа
и дълги дни без слънце съм живял!

Аз исках да ти кажа две слова - 
сърцето ми да разбереш от тях,
но думите преглътнах - не можах...
Кога ли съм се учил на това?   

Дамян Дамянов

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

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

СЪЮЗЪТ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ  
ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ШАБЛА

кани своите членове на годишно отчетно събрание на 
организацията, което ще се проведе на 10.02.2020 г. от 17:30 часа в 

клуба на СОСЗР при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за 2019 г.
2. Финансов отчет за 2019 г.
3. Отчет на Контролната 
комисия.
4. Приемане на Годишния 

план за 2020 г.
5. Приемане и освобождаване 
на членове на организацията.
6. Други.

От УС на СОСЗР

В ЦСРИ ОТПРАЗНУВАХА БАБИНДЕН
Гостите от Румъния – възхитени от обичая

По традиция и според на-
родния обичай, на 21.01., в 
Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция (ЦСРИ) 
в Шабла отпразнуваха Деня на 
родилната помощ - Бабинден. 
Организаторите от Центъра 
се бяха постарали да спазят 
народните традиции, по кои-

то от векове в България се от-
белязват и почитат майките и 
акушерките. „Невестата“, която 
е раждала, поля вода на „баба-
та“ (в ролята – психологът в 
ЦСРИ, Веселина Кръстева),за 
да си измие ръцете. Три пъти се 
хвърлиха пръски вода нагоре и 
„бабата“ изрече благословията 
– „Колкото пръски отиват на-
горе, толкова деца да се родят 
в Шабла! Да са живи и здрави 
родителите, да има и баби, кои-
то да помагат и да къпят бебе-

тата!“ След това „бабата“ окъпа 
„бебето“ (за случая, от ЦСРИ 
бяха подготвили и повили кук-
ла-бебе) и го помаза с мед и 
масло, докато го благославяше 
– „Да си червено като калин-
ка, да бръмчиш като пчелица, 
да си сладко като медеца, да се 
въдиш като просото, да се гоиш 

като прасенце…“ После, според 
обичая, „бабата“ завърза на ръ-
ката на „бебето“ усукани чер-
вен и бял конец със сребърна 
паричка. Всички присъстващи 
на празника жени извиха хоро 
около „бабата“, която ги закичи 
с червено-белия „мартенски“ 
конец за здраве.

Екипът на ЦСРИ посети 
и амбулаториите на тримата 
практикуващи в Шабла лични 
лекари – д-р Стоева, д-р Ко-
зарева и д-р Нанев. Медицин-

ските сестри, работещи в прак-
тиките на лекарите, Йорданка 
Добрева и Ивелина Янакиева 
са, и акушерки. Спазвайки тра-
дицията, „бабата“ от ЦСРИ им 
„поля“ на тях.

Празнуването на Бабин-
ден бе повод, председателят 
на ОбС Шабла, д-р Йорданка 
Стоева да покани специално  
от  гр. Мангалия (Румъния), 
своите приятели и сподвиж-
ници в обществените дела: 
г-жа Иболия Негроица – зам. 

директор на Икономическия 
колеж в Мангалия, г-жа Стела 
Михалаке – от Асоциацията 
на резервистите в Мангалия и 
г-жа Михаела Каруцашу – от 
Асоциацията за закрила на 
децата. Всички те работят по 
проект „Традициите в Добру-
джа“. Обичаят и традициите 
по спазването му бяха непо-
знати на румънските гости и 
те бяха възхитени от изпълне-
нието на ритуала.

Йордан Енев

В ЦСМП, където дежурен е д-р Александра Козарева.

Екипът на ЦСРИ, заедно с „бабата“ и „бебето“ при медицинската 
сестра и общински съветник – Ивелина Янакиева.

Заедно с д-р Стоева и румънските гости пред входа на ЦСРИ.

ПРИСТИГНАХА  
ПРОДУКТИТЕ ОТ ФОНДА 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ

На 23.01. (сряда), от БЧК 
доставиха в община Шабла, 
хранителните продукти от 
Фонда за европейско подпо-
магане на най-нуждаещите се 
лица по Оперативната програ-
ма за храни „Предоставяне на 
индивидуални пакети храни-
телни продукти – 2017 – 2019“.

Продуктите ще се раздадат 
на 125-те жители на общината, 

в сградата на Общинска адми-
нистрация Шабла от 29.01. до 
28.02. 2020 г. Индивидуалните 
24,5-килограмови пакети съ-
държат: брашно, ориз, зрял фа-
сул, леща, олио, спагети и кон-
сервирани – домати, зелен грах, 
зелен фасул, гювеч, лютеница, 
конфитюр, говеждо и пилешко 
месо.

Изгрев

„И СЛОЖИХА ГЛАВИТЕ 
СИ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“

В навечерието на 
142-рата годишнина от 
Освобождението на До-
брич от турска власт и 
наближаването на на-
ционалния празник на 
Република България – 3 
март, на първия етаж в 
сградата на Областна ад-
министрация, Региона-
лен исторически музей 
Добрич подреди излож-
бата „Те сложиха глави-
те си за Отечеството“. 
Посетители в Областна 
администрация, Област-
на дирекция „Земеде-
лие“, жители и гости на 
града могат да видят 27 

табла, които в хронологичен 
ред проследяват славния път 
на революционери, хайдути и 
поборници, свързали съдбата 
си с Добруджа, герои извою-
вали свободата на България в 
кръвопролитните битки сре-
щу османския поробител. 

Областна администра-
ция има установено добро 
партньорство с Регионален 
исторически музей Добрич. 

Институциите имат реализи-
рани множество съвместни 
изложби посветени на го-
дишнини от исторически съ-
бития и личности, свързани с 
Добруджа и българската ис-
тория. Изложбата, посветена 
на Освобождението може да 
бъде видяна до края на месец 
март.

Пресцентър Областна 
администрация Добрич
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ОТ ЧИТАТЕЛСКАТА НИ ПОЩА   

ПОДКРЕПАТА НА ШАБЛЕНЦИ Е 
НАШАТА НАЙ-ГОЛЯМА НАГРАДА

Бих искал да из-
ползвам трибуната на 
вестник „Изгрев“, за 
да изразя благодар-
ността на подопеч-
ния ми морски клуб 
„Портус Кариа“ към 
шабленеца Лъчезар Узунов, чи-
ито коментар „Стана много ху-
бав празник, но…“ прочетохме 
във 2 брой на изданието за 2020 
г. в рубриката „От читателската 
ни поща“. Чувствам, че е редно 
освен лично, което вече напра-
вих, нашата позиция да бъде 
изразена със същата публич-
ност, с каквато Лъчезар изказа 
своето мнение за нашия клуб 
след тържествената церемония 
„Спортист на годината“ за 2019 
г. на Община Шабла.

На първо място искам да 
изразя възхищението, въл-
нението и въодушевлението, 
което изпитваме всички от бла-
городната постъпка на Лъче-
зар  младши. Изумително е как 
едно малко на възраст, но колос 
по душа и сърце, момче може 
да ни даде такъв неподправен 
урок по милосърдие и човеч-
ност. Пожелаваме му много 
здраве, щастие, светло бъдеще, 
попътен вятър, много сбъднати 
мечти, късмет във всички начи-
нания и да продължава да даря-
ва света с доброта и вселенска 
мъдрост.

Действително, както казва и 
Лъчезар Узунов, се получи един 
много хубав и тържествен праз-
ник в това страхотно обновено 
съоръжение – Спортната зала 
на Шабла. Церемонията „Спор-
тист на годината“ е събитие, на 
което му приляга да се случва 
именно на това място, гръмко, 
с голяма посещаемост и със си-
лен обществен резонанс. Дай 
Бог, с всяка следваща година 
още повече клубове по различ-
ни спортове и още повече ус-
пешни шабленски спортисти да 
развиват дейност и да намират 
място сред номинираните. Ние 
от морски клуб „Портус Кариа“ 
поздравяваме всички награде-
ни деца, спортисти, треньори  
и спортни деятели за успехите 
през изминалата 2019. Те по-
лучиха абсолютно заслужено 
признание за дейността си и 
им пожелаваме здраве, късмет 
и да продължават само напред 
и нагоре! Поздравяваме и тези, 
които по една или друга при-
чина не бяха споменати в това 
издание на „Спортист на годи-
ната на Община Шабла“, защо-
то сме сигурни, че и те са поло-
жили огромни усилия и време, 
но не са имали шанс. Ние много 
добре знаем от опит, че в спор-
тът успехите са една много мал-
ка част от цялостното изживя-
ване и че за да има победители, 
трябва да има и победени. Но 
според нас и едните и другите 
са достойни за уважение, зара-
ди вложените усърдие, себеот-
рицание и постоянство. 

Все пак „Спортист на годи-
ната“ е такова събитие, което 
не трябва да има състезателен 
характер. То трябва да е при-
знание за цялостен принос 
или за постигнати успехи в 
състезанията на съответните 
спортове през годината. Убе-

ден съм, че на коми-
сията, определяща 
номинираните, не й 
е лесно предвид раз-
нообразието и разли-
ките в същността на 
отделните спортове, 

както и различията в начина 
на провеждане на състезания 
през сезона. Но все пак смятам, 
че не трябва да има подценени 
или неспоменати действащи 
клубове, спортисти и деятели 
в нашата чаровна малка Ша-
бла. Защото реално в момента 
клубовете, развиващи дейност 
и носещи слава за нашата об-
щина се броят на пръстите на 
едната ръка. А мероприятия от 
такъв характер трябва да бъдат 
допълнителен стимул за разви-
тие и растеж, както за силните, 
така и за по-слабите. 

Лъчезар Узунов, изказвайки 
мнението и на други хора, се 
пита защо в морска община, 
каквато е Шабла, шабленския 
морски клуб „Портус Кариа“ не 
беше споменат и справедливо 
ли е?

Тук бих искал накратко да 
уточним, че на това събитие се 
дават отличия за спортна дей-
ност и това, че сме морски клуб 
в морска община не ни прави 
абонирани за награди в „Спор-
тист на годината“. Но ние има-
ме спортни успехи!

Факт е, че 2019 не беше 
най-силната ни година, особе-
но след миналогодишния ни 
триумфален сезон, когато ос-
вен отличията за купа „Бълга-
рия“ станахме 3-ти в България 
на 50-то Държавно първенство  
по подводен риболов. В ника-
къв случай обаче 2019 не беше и 
слаба година, защото от общо 7 
състезания за купа „България“ 
нашите състезатели донесоха 3 
купи, за които Лъчезар Узунов 
спомена в коментара си. Това са 
2-рото място на Йовчо Нико-
лов в Каварна (4-ти кръг), на-
градата за „Най-голяма риба“ 
на Димитър Дражев на същия 
турнир и отново „Най-голяма 
риба“ за Дилян Георгиев в При-
морско (1-ви кръг)! За 7 годи-
ни от нашето създаване досега 
успяхме да спечелим десетки 
индивидуални и отборни от-
личия, съумяхме да се наредим 
сред най-добрите в българския 
подводен риболов и неизмен-
но във всяка надпревара гордо 
браним честта на Шабла. Така, 
че купи и плакети си имаме, и не 
е проблем за нас, че комисията 
тази година не са ни оценили. 
Допускаме, че явно критериите 
за 2019 са били по-завишени и 
ние не сме покрили минимума. 
Но стига с тия купи и медали… 

Навръх 7-мата годишнина 
на нашия морски клуб „Портус 
Кариа“ ние получихме най-го-
лямата награда – подкрепата на 
шабленци, изразена публично 
от Лъчезар Узунов. Дълбок по-
клон и искрени благодарности! 
Тази подкрепа осмисля нашата 
дейност и усилията, които по-
лагаме в това да бъдем достойни 
посланици на община Шабла и 
шабленската морска школа!

Димитър Петков Франгов
Председател на СНЦ 

„Морски клуб Портус Кариа“

След края на последния мач от изиграния на 18.01. в Спортен комплекс „Шабла“ кръг на ББЛ „Изток“ , организаторът и капи-
тан на баскетболен клуб „Шабла“, Йордан Павлов, бе любезен да застане  пред „Изгрев“:

Йордан Павлов: „БАСКЕТБОЛ ЗА ВСИЧКИ, 
БАСКЕТБОЛ НАВСЯКЪДЕ!“

„Изгрев“ – Как ще опреде-
лиш домакинството на Шабла 
на кръг от първенството на 
ББЛ – най-масовата организа-
ция за непрофесионален бас-
кетбол  в България?

Йордан Павлов –  Емо-
ционално! В Шабла отново се 
почувства баскетболния дух. 
Случи се баскетболен празник, 
имаше всички предпоставки за 

това – реновиран и гостоприе-
мен спортен комплекс, зажад-
няла за спортни зрелища пуб-
лика и качествени отбори. 

„Изгрев“ – Каква е твоята 
оценка за представянето на 
БК „Шабла“ до момента в пър-
венството?

Йордан Павлов –  Към края 
на есенно-зимния дял от шам-
пионата, от изиграни 10 сре-
щи, БК „Шабла” е  с 8 победи. 
С оглед на факта, че отборът 
се съзтезава за първа година в 
ББЛ, сформиран е само преди 
6 месеца и все още се оком-
плектова и изгражда, считам че 
представянето ни е добро. След 

всеки изигран мач, синхронът 
между играчите на терена и 
извън него расте, това е важно 
за израстването ни в истински 
отбор.

„Изгрев“ - Какви са целите, 
които сте си поставили в шам-
пионата?

Йордан Павлов – Интерес-
ното  е, че сформирахме  БК „ 
Шабла”, за да се забавляваме.  

След селекцията на съзтезате-
ли и след всеки мач, амбициите 
ни нарастват. Към днешна дата 
целта ни е да се класираме на 
челните места, даващи право на 
участие в националните фина-
ли, които ще се проведат през 
месец юни в Ботевград. Право 
на участие ще имат класира-
лите се на първо и второ място 
отбори в регионалните шампи-
онати. 

„Изгрев“ – Днес (бел. ред. 
– на 18.01.) за пръв път гледа-
хме шампионатен мач на БК 
„Шабла“, какви са отзивите за 
представянето на отбора във 
Варна, където се играят пове-

чето срещи?
Йордан Павлов –  Отборът 

е приеман като един от фаво-
ритите за спечелване на шам-
пионата на регионално ниво. 
Голяма част от съзтезателите в  
БК „Шабла”  са  бивши възпи-
таници на школата на БК „Чер-
но море”, притежават изключи-
телни умения и възможности. 
Познати лица са в баскетбоните 
среди в града. 

„Изгрев“ – В предварител-
ния ни разговор, ти спомена 
за нови проекти, свързани с 
развитието на баскетбола в 
региона. Би ли споделил под-
робности с нашите читатели?

Йордан Павлов –  Задъл-
жително е да продължим за-
почнатото, основите са поста-
вени. Отзивите от отборите и 
по конкретно съзтезателите 

за провелия се в Шабла кръг 
са положителни, което е ва-
жно такъв да се случи отново. 
Възстановени са контактите с 
любителите на  баскетболна-

та игра в Каварна. Ще окажем 
нужното съдействие за сфор-
миране на отбор от Каварна, 
който да се включи в новия 
сезон на ББЛ през 2020 – 2021 
г., защото нашата цел е възраж-
дане на баскетбола  навсякъде. 
Ще организараме възможности 
за изяви и съвместни срещи на 
подрастващите от Шабла и Ка-
варна. В случай че има интерес, 
можем създадем форми за обу-
чение за деца и подрастващи в 

общината. 
„Изгрев“ – Благодаря ти за 

интервюто.
Йордан Павлов -  Благодаря 

и аз!

Йордан Павлов (№23) атакува коша на ИУ Варна.

Йордан Павлов (първият вляво) награждава щастливците, спе-
челили награди от томболата, проведена на 18.01. между ма-
човете, в Спортната зала. 

ЙОРДАН ПАВЛОВ И ДИМЧО СТОЯНОВ СПЕЧЕЛИХА БРИДЖА
На 19-и януари, в Спортен 

комплекс „Шабла“, завърши 
седмият общински турнир по 
префа и бридж. Излъчването на 
призьорите в една от най-инте-
лектуалните игри – бриджа бе 
достоен завършек на оспорва-
ната надпревара. Със славата на 
най-добри бриджори в община-
та, се окичи новосформираният 
тандем, Йордан Павлов – Димчо 

Стоянов. Двойката загуби само 
една среща от изиграните в тур-
нира 9 кръга и заслужено изка-
чи върха. След тях, със 7 победи 
и 2 загуби се нареди двойка кар-
тоиграчи с много опит в общин-
ските турнири – Димитър Енев 
(шампион на бридж през 2016 г. 
заедно с Георги Илиев и първи 

на префа от миналата година) 
и Атанас Христов (шампион на 
префа за 2015 г.). Трети останаха 
Веселин Петров – Панко Панев 
(6-3). Щастливите шампиони 
застанаха пред „Изгрев“, мину-
ти след награждаването:

Димчо Стоянов – „С Данчо 
(бел.ред. - Йордан Павлов) се 
играе трудно, но срещу него – 
още по-трудно.“

Блесналият в ново спортно 
амплоа, Йордан Павлов – „Въ-
преки че сме партньори от ско-
ро, с Димчо се разбираме добре 
- анонсирахме умерено, без да 
играем много рисково. Предиз-
виквахме и очаквахме грешки 
у съперниците си. Като екип, 
между нас се получи много 

добра спойка. Смятаме да про-
дължим да участваме заедно в 
турнира. На останалите непо-
средствено след нас, пожелавам 

много труд и тренировки, и ус-
пехите им няма да закъснеят…“

От началото на общинския 
турнир по префа и бридж приз 
2014 г., неизменен главен съдия 
на надпреварата е Красимир 
Костов. Ето какво сподели той 
за нашите читатели: „Отново се 
получи добър и силен турнир. 
Той премина в атмосфера на 
феърплей и толерантно отно-
шение на играчите помежду им. 
В това издание на надпреварата 
премериха сили 10 двойки – с 
две повече от миналата година. 
Винаги досега е имало интрига, 
този път тя беше в битката за 
второто място.“

Страницата подготви  
Йордан Енев

На масите в Спортната зала вреше и кипеше…

Асaтa пика на турнира – Йордан Павлов и Димчо Стоянов.

Главният съдия, Красимир Кос-
тов, отново бе на висота с 
компетентната си работа.


