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Мисъл на броя

Брой 3 (654)

ПОДПИСКА

„Оцеляват не най-силните, а тези, които се приспособяват към промените.“

Чарлз Дарвин

ПО-МАЛКО ДЕЦА СА СЕ РОДИЛИ В ОБЩИНАТА
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА, В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА

Ден след Бабинден, ето какво сочат данните:
През 2017 година в Общината са се родили 32 деца, 24
от тях в Шабла и 8 в селата.
Представителките на нежния
пол са 19, а юнаците са 13.
За сравнение през 2016 година - 47 жители на община
Шабла са проплакали за пръв
път или с 15 деца по-малко.
До редакционното приключване на броя нямаме родено бебе за 2018 година.
Единствено радостен е
факта, че през годината се
родиха две двойки близнаци
– Полина и Михаела Михайлови и Радина и Панайот Варналиеви.
На 19 януари, акушерите
Йорданка Добрева и Ивелина
Янакиева бяха поздравени за
празника от възпитаниците

на Жана Рачева. Те са участници в класа за народно пеене към НЧ „Зора 1894“ град
Шабла.

Бабинден (21 януари – 8
януари по нов стил) е един
от големите народни женски
празници, посветен на „ба-

бите“ – жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са
раждали. Обредността през
този ден е подчинена главно
на желанието да се засвидетелстват почит и уважение
към възрастните жени, които
са „бабували“ на родилките.
Празникът е езически и идва
от далечните праславянски
времена, но се е запазил и по
време на Възраждането е бил
изключително почитан. Днес
Бабинден губи доста от обредните си обичаи и все пак се
празнува от по-възрастните и
е свързан с много смях и веселие.
От 1951 година 21 януари
е обявен за ден на родилната
помощ, на акушерките и гинеколозите.
Изгрев

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на
22.01.2018 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен
план (ОУП) на община Шабла,
включително и на Доклад за
Екологична оценка (ЕО) към
него.
Възложител на ОУП е Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
с адрес София, 1202, ул.“Св.
Св. Кирил и Методий“ № 17-19
и лице за контакти арх. Лидия
Станкова, директор на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.
Общият устройствен план
се разработва на основание чл.
105 на ЗУТ и § 123, ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на
ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от
страна на МРРБ.
Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Национален експертен съвет по устройство на територията. Органът
отговорен за прилагането на
ОУП е Община Шабла.
ОУП се финансира от Държавния бюджет, разработва се
двуфазно и е с прогнозен период
на действие 20 години.
Главната цел на общия

устройствен план на община Шабла е “създаването на
оптимална простран
ствена и
функционална структура на
територията на общината, осигуряваща нейното развитие, изграждане и комплексно устройство в хармонично единство на
селищата със съществу
ващите
природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия“.
Основните задачи, които си
е поставил ОУП са:
• прогнозиране на социално-икономическото и демографско развитие на общината
до 2040 год., съобразено с предвижданията на действащите
стратегически и програмни
документи по Закона за регионалното развитие и богатия потенциал на територията за развитие на разнообразни форми
на туризъм;
• определяне на функционалното предназначение на урбанизираните и неурбанизирани
територии и на пространствени
и социални параметри за тяхното развитие в съответствие
с предвижданията на социално-икономическата прогноза и
действащите на територията на
общината ограничителни режими;
• определяне на териториал-

на структура на елементите на
функционалните системи „оби
таване”, „труд” и „отдих” чрез
въвеждане на устройствено
зониране с диференцирани по
казатели за застрояване;
• организация, йерархична съподчиненост и локализиране на
основните елементи от об
слу
жващата сфера, насочени към
удовлетворяване на бъдещите
потребности вкл. на кон
тин
гента от курортисти и туристи
и преодоляване във възможната
степен на съществуващата териториална неравномерност в разпределението на материалната й
база;
• определяне на структурата и
трасетата на елементите на главната комуникационна и транспортна мрежа с отчитане на
предвижданията на Националната стратегия за интегрирано
развитие на инфраструктурата
за изграждане на автомагистрала „Черно море” и трансформиране на първокласния път І-9 в
скоростен, както и с оглед подобряване на връзките между населените места и осигуряване на
достъп до новите урбанизирани
структури;
• развитие, оразмеряване и
провеждане на елементите на
инженерните мрежи с акцент
върху водоснабдяване на но-

вите урбанизирани структури,
канализиране на всички населени места и съоръжаването им
с ПСОВ, както и върху премахване на всички замърсители на
подземните води;
• организиране, диференциране
и оразмеряване на елементите на
зелената система, вкл. с изграждане на извънселищни паркове
с оглед създаване на подходяща
среда за отдих и спорт на местното население и на очаквания
значителен контингент курортисти и туристи, а така също и за
формиране на тематични паркове за експониране на природните и антропогенни забележителности;
• по-нататъшно
проучване,
опазване и социализиране на
културното наследство, насоче
но към пространствено обвързване на културно-историческите
ценности в селищата и в извън
селищната среда чрез мрежа от
тематични паркове и културни
маршрути и въвеждане на специфични устройствени режими;
• създаване на условия за поддържане на екологическото
равновесие и опазване на при
родната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия
чрез съобразяване на по-ната
тъшната урбанизация с действащите ограничителни режими

В ПОДКРЕПА ИСКАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА
ГР.ДОБРИЧ И ДОБРИЧКА ОБЛАСТ:
1. Да не се увеличава цената на водата!
2. Оставка на Управителя на ВиК Добрич Тодор Гикински и членовете на Борда на Директорите - Мария Тодорова, Саркис Караджиян, Детелина Николова.
3. Да се сформира екип от местни специалисти за изготвянето на оздравителен план на дружеството. Да се спазва плана до
неговото удовлетворително, за гражданите, и окончателно изпълнение.
4. Да има прозрачност по време на изпълнението на бизнес плана.
5. Участие и допитвания до гражданите на гр.Добрич.
Умоляват се гражданите на Община Шабла, сами да организират подписка срещу ново поскъпване на водата, което ВиК Добрич ни готви - от 2.96 лв, на 3.28 лв.
Образци ще бъдат оставени в пекарна „Драгомира“ и супермаркет „Бохем“, където може да се оставят и попълнените бланки.
Благодаря Ви: Люба Захова

В сградата на „Бивша поликлиника“ етаж 2

д-р Бонев организира безплатни
стоматологични прегледи
всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и
от 13.00 до 18.00 часа

Телефон за връзка: 0888 803 206

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Продавам Фолксваген Поло, 1994 година,
бензин-газ сервизиран. Цена 570 лв.
Телефон: 0888 197 638

ПРЕГЛЕДИ

ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог
24 януари (сряда), 13:00 часа - Шабла

на природозащита, както и чрез
предвиждане на мерки за защита на морския бряг, за опазване
на подземните води, за ком
пенсиране нарастването на урбанизираните територии, за екраниране на транспортния шум;
• разработване на програма от
мероприятия и система за управление реализацията на ОУП
включваща Правила за прилагане на плана със специфични
правила и предложение за създаване от община Шабла на регистър, съдържащ информация
за границите на устройствените
зони и самостоятелни терени,
правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за
застрояване в тях.
В обхвата на ОУП попадат
части от седем защитени зони
- Шабленски езерен комплекс”
с код BG0000156, „Дуранкулашко езеро” с код BG0002050,
„Калиакра” с код BG0002051 и
„Било” с код BG0002115 за опазване на дивите птици и „Езеро
Дуранкулак” с код BG0000154,
„Езеро Шабла-Езерец” с код
BG0000621, „Комплекс Калиакра” с код BG0000573 и
„Крайморска Добруджа” с код
BG0000130 за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна поради
което, като приложение към ЕО,

е изготвен и доклад за оценка на
въздействието на ОУП върху
предмета и целите на опазване в
защитените зони.
Проектът на ОУП подлежи
на задължително обществено
обсъждане по реда на чл.127(1)
от ЗУТ като то ще се проведе
на 9 март.2018 г. от 10.00 часа
в залата в сградата на Община
Шабла.
Общият устройствен план и
доклада за Екологичната оценка
към него са на разположение на
интересуващите се в сградата на
Общинска администрация Шабла, ул. „Равно поле“
№ 35, ст.№ 210, от 22.01.2018
г. до 22.02.2018 г., всеки работен
ден от 9.00 до 17.00 часа, както
и на интернет адрес: www.shabla.
bg
Становища и мнения по
ОУП и ЕО могат да се депозират
в сградата на Община Шабла,
ст. № 106, на факс 05743 42 04,
на адрес: 9680 гр. Шабла, общ.
Шабла, обл. Добрич, ул. „Равно
поле“ № 35 или на електронна
поща : obshtina@ob-shabla.org
Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Татяна Нейкова – главен архитект.
Краен срок за провеждане
на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО
е 17.00 часа на 22.02.2018г.

КУПУВАМ

къща в Шабла.

Телефон: 0885 11 70 51
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ОБЩИНАТА

предлага на Вашето внимание козметични услуги, терапии,
почистване на вежди, епилация, микродермабразио и др.
Плаващо работно време със записване на

ПОКАНА
за отчетно събрание на Общинска браншова
пчеларска организация „Шабла” – гр. Шабла

ПРОДАВАМ

Управителният съвет на Общинска браншова пчеларска организация „Шабла” – гр. Шабла, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ
и чл.11 от Устава свиква на 16.02.2018 г. в 17.00 часа в пенсионерския клуб на гр. Шабла, отчетно събрание при следния

САЛОН ЗА КРАСОТА ГР. ШАБЛА
0897 488 384

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 75 лв. трупчета, 80 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 85 лв.трупчета и 90 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 80 лв. за кубик
ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 85 лв. за кубик цепеници – 90 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

Телефон за контакт: 0888/ 94-35-26

Продавам дворно място,
1 дка в град Шабла.
Цена по споразумение.

Телефон: 0887 704 255, Митева

Продавам

Мерцедес С 250, 113 коня.
Цена 3 000 лв. и по договорка.
Телефон: 0885 890 691

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо
огради, порти, портали, интериорни и
входни (блиндирани) врати
Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340
ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!

Телефон за контакт: 0887/70-75-41
ПРОДАВАМ
изправно 4 тонно ремарке. Цена 3 500 лв.
Телефон: 05743 44 69
ОБЯВА

Чистене и подмазване на комини,
подмяна на керемиди.
Телефон: 0888 42 79 11

Изкупуваме земеделска земя в общините

Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево.

Консултация и подготовка на документи.
Телефон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26.01.2018 г. се навършват
17 години,
откакто си отиде от този свят

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ДРОСНЕВ

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на УС.
2. Отчет за дейността на КС.
3. Гласуване на решението на УС за включване на ОБПО „ШАБЛА” – гр. Шабла в Областен пчеларски съюз.
4. Избор на членове за учредяване на Областния пчеларски
съюз.
5. Текущи.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно.

Продавам домашно вино
мерло, мускат, шардоне.
Цена 5лв. за литър.

Телефон: 0878 167 260

Продавам домашна ракия – гроздова и сливова.
Цена 8 лв. за литър,

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ
ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И
ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ
Община Шабла съобщава на
всички лица, желаещи да кандидатстват за личен асистент
и домашен помощник, които
не са преминавали обучителни
курсове за такива, че срокът
за подаване на документи за
кандидатстване е до 26.01.2018
г. (петък) включително. Документите се приемат в деловодството на община Шабла – ст.
106 от 08.00 до 17.00 часа и
включват:
Заявление (по образец);
Документ за самоличност
(копие);
Автобиография;
Документи за придобитата образователна степен;

Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът
работи);
Пенсионно
разпореждане (само за кандидат, който е
придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна
възраст).
Лицата, които притежават
документ за преминато обучение за предоставяне на социални услуги могат да подават
заявления за кандидатстване
текущо, до края на 2018 година
като освен гореизброените документи, прилагат и копие на
удостоверението за преминато
обучение.

ПРОМЕНИ В РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ
ЗА ЛОВЦИ

Телефон: 0878 167 260

Продавам маркучи ф90 за капково напояване,
дължина 500м. плюс кранове, тетки, муфи и колена.
Цена – по договаряне.

Телефон: 0878 167 260
ПРОДАВАМ

мулч – 120 кг. Цена 5лв. за кг.

Телефон: 0878 167 260

Продавам „Пауловния“
2 лв. за брой.

Телефон: 0878 167 260

НАЕМАМ ЗЕМЯ

в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка
Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА
земеделска земя в района,

на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50
ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР
“СЕМИРАДА”, С.ЕЗЕРЕЦ
Разполага с магазин където ще намерите разнообразие
от саксийни цветя за вашият специален случай или за
вашата колекция- освен сезонните цветя - циклама, зюмбюл, амаралилис, карамфил предлагаме също селекция
от стайни растения- орхидеи, калатея нолина папрат,
аспарагус, кралско мушкато, дифенбахия, дипладения и др.
При нас може да намерите и малки подаръщи за Ваши любими, приятели, като- свещници, вази, ароматни свещи.
Центърът се намира – от входа на селото, , по улицата вдясно
от гробищата, до първата отбивка вляво.
Работно време: - понеделник- събота – 9 ч до 18 ч
Почивен ден – неделя

Телефон за контакти- 0887 53 27 19 , Атанаска Букорова
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22 януари 2018 година
се навършва
1 година
от смъртта на

починал на 86 години

Наско Димитров Великов

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

Вечно жив си остана човекът,
който често се трудил и скромно живял,
тихо минал своята пътека
и в сърцето на всеки обич посял.
Сестра Христина, племенник Димитър,
снаха Ирена и внук Християн

1 лв. да струва разрешителното за индивидуален лов на
дива свиня, предлагат от Националния
ловно-рибарски
съюз (НЛРС) в писмо до земеделския министър Румен Порожанов.
От там предлагат свикване
на заседание на Ловния съвет,
на което да бъдат прегласувани цените на всички категории
разрешителни за лов.
Мотивът за по-ниската цена
при лова за диво прасе е опасността от навлизане на Африканската чума по свинете у нас.
Държавите-членки препоръчват превантивно намаляване
на запаса на дива свиня до 0,5
бр./100 ха.
От ловния съюз искат още
ловуването на хищници да се
извършва без придружител от
държавното горско или ловно

стопанство. Практиката показва, че ДЛС и ДГС нямат възможност да осигурят придружители, които да присъстват
по време на ловуването, което
драстично намалява излетите
за групово ловуване на хищници, от своя страна това води и
до невъзможността на сдруженията да изпълняват плановете
за ползване на хищници.
Сред другите искания са и
запазване цената за лов на местен дребен, мигриращ и водоплаващ дивеч. Припомняме Ви,
че МЗХГ издаде заповед, според която се увеличава с 50 %
стойността на разрешителното.
До момента разрешителните
струваха 5 лв., но според новите промени те ще скочат до 10
лв. Цените са определени за периода 1.03.2018 г. – 28.02.2019 г.
Agrozona.bg

ПРИЗИВ ЗА ДАРЕНИЕ

С настоящия призив се обръщаме към всички
християни, които желаят да дарят средства
за изграждането на храм „Св.вмчк Георги
Победоносец” с.Тюленово.
БАНКОВА СМЕТКА:
BIC-STSABGSF
I BAN-BG74STSA93000024564008
Банка ДСК клон Шабла
Храм „Св.вмчк Георги Победоносец”
От Настоятелството
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 януари 2018 година
се навършват
5 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

КУЛТУРА

ЯВОР НИКОЛОВ С ПЪРВИ МЕДАЛ ЗА
ГОДИНАТА ОТ ТУРНИРА В ЛЯСКОВЕЦ
Явор Николов спечели първо място при децата до 14 години на открития международен турнир по шах в Лясковец.
Състезанието се проведе на 13 и
14 януари в малкия град, близо
до Велико Търново. Участваха
94 шахматисти от пет държави.
Явор финишира с 4 точки – 3
победи, 1 загуба и 2 ремита от
общо 6 партии. В петия кръг,
той пропусна да спечели срещу
опитния национален майстор
Емил Младенов от Сливница.
Срещата завърши наравно, като
само липса на опит и време не
достигнаха на нашия талант да
стигне до победата. При успех
в последния кръг, Явор можеше да заеме престижното 9-то
място в генералното класиране.
Партията му срещу Патрицие
Найманова – втора в България
до 12 години през 2017-а оба-

че, мина през много обрати и
взаимни пропуски, преди да се
стигне до реми. Резултатът 4 от
6 възможни точки, бе напълно
достатъчен за нашия състезател
да спечели еднолично първото
място в групата до 14 години.
Припомняме ви, че в края на
2017-а, Явор Николов бе избран
за най-добър млад талант на
Шабла. Той е от Бургас, но вече
2 години тренира с Деян Димитров и се състезава за „Хармония” Шабла. През миналия
сезон, Явор спечели сребърен
медал от Държавното индивидуално първенство по блиц при
момчетата до 12 години и още
редица награди от детски и открити турнири. Тази година, той
вече преминава в по-горната
възраст до 14, където конкуренцията ще бъде много-по жестока.
Христо Жечев

ПОЕТИЧЕН КЪТ

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Ирена Баирова. Тя заяви, че извършените
през миналата година проверки на предлаганите социални
услуги в областта са показали
добро ниво, като отбеляза още,
че текучеството на заетите в
социалната сфера през 2017 г. е
по-малко, спрямо 2016 г.
По втора точка от дневния
ред Ирена Баирова запозна
участниците в работната среща
със заложените по план нови
социални услуги по общини, а
именно: В община Крушари се
планира разкриване на Център
за настаняване от семеен тип
възрастни хора с увреждания,
в община Добричка – ЦНСТ
за стари хора, в община град

на доверието към професионалното образование е една
от големите задачи пред екипа
на МОН. „Въведохме и документирахме модела на дуално
образование. Започнахме с
50 училища и се надяваме да
разширим обхвата. Пуснахме
списък с 55 специалности, за
които очакваме най-голям недостиг на кадри за пазара на
труда в следващите 10 години.
Още от есента те ще получат
допълнително финансиране за
мотивиране на учениците и ръководствата да предлагат прием и през следващите години,
подчерта министърът.
По време на срещите в Любимец и Ивайловград министър Красимир Вълчев подчерта, че през следващите месеци
предстои много работа по задържането на приобщените
с
Междуинституционалния
механизъм за обхват на ученици. По думите му работата
по обход на адресите на необхванатите ученици ще продължи. По време на Българското
председателство на Съвета на
Европейския съюз ще бъде отворена дискусия за изграждане
на система за обмен на информация за движението на децата
в рамките на ЕС. Интерес към
идеята са проявили държави
като Испания и Норвегия.
МОН

СНЯГ

За първи път, за първи път от много,
много дълго време…
Къш на дребнави суети,
къш на безсмислени проблеми!
Я виж онази струйка дим …
Как с облачето се закача…
От къщичката… Диша още…
Помежду два небостъргача.
И пише ми се за любов…
И даже да изглежда смешно.
Не остарявай… Остаря ли…
Ах, остарява безутешно…
С окапали листа…
Снегът така прекрасно я покрива.
Но, знам , ще дойде пролетта…
и ще докаже, че е жива.

Явор Николов

Добрич – център за временно
настаняване и наблюдавано
жилище за младежи на възраст
от 18 до 21 г., в община Балчик
– Център за настаняване от семеен тип за стари хора, защитено жилище за деца с физически
увреждания, приют и Център
за социална рехабилитация и
интеграция с мобилна услуга;
в община Каварна – Център за
социална рехабилитация и интеграция и Център за обществена подкрепа; в община Шабла
защитено жилище за хора с физически увреждания, кризисен
център и център за възрастни
хора; в община Генерал Тошево
- приют и Център за настаняване от семеен тип за стари хора.
Община Тервел не планира

разкриване на нови социални
услуги през настоящата 2018 г.
Таня Борисова – ръководител на проект за повишаване на
капацитета на служителите в
сферата на закрилата на детето,
социалните услуги и социалното подпомагане, представи
информация за реализираните
дейности в област Добрич по
проекта.
Обсъдена бе Областната
стратегия за развитие на социалните услуги, която е отворен документ и в нея могат да
постъпват предложения с цел
подобряване на услугите и дейностите в помощ на хората на
територията на област Добрич.
Областна
администрация-Добрич

НЯМА ДА НАСЪРЧАВАМЕ През 2017 година
ЗАКРИВАНЕ НА УЧИЛИЩА

Училищната мрежа достигна лимита на оптимизация и
Министерството на образованието и науката няма да насърчава закриването на образователни институции. Това заяви
министърът на образованието
и науката Красимир Вълчев на
среща с директори, учители и
представители на синдикатите
от област Хасково. Той поясни,
че през 2018 година вече няма
да действа национална програма за оптимизация и общините
няма да получават стимули за
това. Всяко предложение, дошло от градоначалниците, ще
бъде обсъждано и ще се търси
балансирано решение, увери
Красимир Вълчев.
Министърът посочи, че
МОН е изготвило списък със
защитени училища и детски
градини, за да бъдат запазени образователните институции в по-малките населени
места. „Въвеждаме финансови механизми, които да компенсират отдалечеността и да
може по-лесно да се привличат учители в тях. Ще обмислим възможност да се позволи
формирането на маломерни
професионални паралелки в
тези населени места, за да се насочи интересът на учениците
към професионалното образование“, каза Красимир Вълчев.
Той добави, че издигането

3

Снегът от снощи е покрил
до вчера голите дървета.
Три гларуса треперят вън…
И зъзнат уличните псета.
Не се надявах… Боже мой!
На детство някак ми мирише.
И белота… И самота…
И чистота… И ми се пише.

ЗАСЕДАВА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

На 19 януари 2018 г., в Областна администрация се проведе работна среща на разширения състав на Звеното за
мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие
на социалните услуги в областта за периода 2016-2020 г.
Заседанието бе ръководено
от заместник областния управител Живко Желязков. На
вниманието на присъстващите той представи дневния ред,
който бе одобрен единодушно.
По първа точка от дневния ред
– представяне на резюме на годишния мониторингов доклад,
отразяващ развитието на социалните услуги докладва заместник председателят на основния
екип на Звеното и директор на

Понеделник, 22 януари 2018 г.

Заместник-директорът на СУ „Асен Златоров“, Димитър Михайлов получава сертификата за дарение от Ротари клуб-Каварна - система за филтриране на питейна вода

А телевизора ръмжи…
От политически дебати…
Земетресения… Войни…
Насилия… И атентати…
И всеки ден… И всяка нощ…
Натрапчиво… Демисезонно.
И от кошмара ме дели
едва едно дистанционно…
А вън снегът… И боже мой!
И детство… Толкова е странно.
И знам , ще се стопи…
И пак към битието постоянно.
И любовта… ще плаче пак…
И кучето ще й приглася.
А тази тънка струйка дим…
Към небесата се възнася…
Недялко Йорданов
ОБЩИНА ШАБЛА и
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - град ШАБЛА
Организират общински конкурс
„Аз паметта на времето прелиствам”
І.Възраст на участниците
І група – ученици от І до ІV клас
ІІ група - ученици от V до VІІ клас
ІІІ група - ученици от VІІІ до ХІI клас
ІІ.Направления
1.Изобразително изкуство – ( първа възрастова група I – IV
клас) рисунките да пресъздават природата на България, нейните герои и история.
2.Литературно творчество –
- втора възрастова група V – VII клас за написване на стихотворение или разказ на тема „Аз съм българче“.
- трета възрастова група VIII – XII клас за написване на есе
на тема „О, движение славно, о, мрачно движение…“.
III.Награди
Във всяко направление и възрастова група ще се присъдят
грамоти и награди за I-во, II-ро и III-то място.
КОНКУРСЪТ „АЗ ПАМЕТТА НА ВРЕМЕТО ПРЕЛИСТВАМ” Е ПОСВЕТЕН НА 140-та ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.
Краен срок за представяне на творбите - 16 февруари 2018
г. в Общински детски комплекс (ОДК) – Шабла или на e-mail:
odk_sh_yotov@abv.bg за конкурса „Аз паметта на времето
прелиствам“.

От месец август, община Шабла има нова придобивка – машина
за подводно косене на тръстика

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ НА
ВЕСТНИК „ИЗГРЕВ“
съобщаваме Ви, че освен в редакцията
на вестника, в стая 324 на общинска
администрация - Шабла, можете да подавате
вашите обяви и съобщения и в стая 106.

Следете прогнозата за времето и не предприемайте пътувания, ако автомобилите ви не са оборудвани за зимни условия.

4

ОБЩИНАТА

Понеделник, 22 януари 2018 г.

„ЗА ПЪРВИ ПЪТ ИМАМЕ КМЕТ, КОЙТО НЕ СЕ Е ОПИТАЛ
ДА ДОКАЖЕ, ЧЕ РАЗБИРА ПОВЕЧЕ ОТ ШАХ, ОТ МЕН!”

ПЕТИ ТУРНИР ПО ПРЕФА И БРИДЖ

Едно интервю с Деян Димитров за здравословния песимизъм
и умерения оптимизъм в развитието на шабленския спорт.
Изгрев – Честито, Деян! Ти
зае трето място в класацията
„Спортист на годината 2017“
на община Шабла, стана и треньор № 1. Щастлив ли си, че
оцениха труда ти?
Деян Димитров – Щастлив
съм най-вече от факта, че още в
началото на мандата си, кметът
Мариян Жечев показа различно отношение към спорта. За
съжаление, преди не беше така.
През 2014-а станахме шампиони на България по кореспондентен шах, 2015-а имаме титла
от Световните спортни игри.
Да не изброявам всичко. Трудът ни обаче, не бе оценен по
достойнство. Радвам се, че тези
времена са минало. Сега работим в една доста по-спокойна
и комфортна среда на взаимно доверие с Общината, която
въпреки затрудненията, продължава да ни помага. Бях избран за треньор на годината, но
веднага искам да кажа, че със
своя ентусиазъм, себераздаване и ежедневна работа, Веско
заслужава тази награда много
повече от мен. На церемонията
казах, че имам един голям грях
към шабленските деца, с които се занимавам – за разлика
от колегите в другите клубове,
аз съм активен състезател и в
дълги периоди от годината пътувам. Един от най-великите
шахматни педагози и треньори
Марк Дворецки, който вече не
е между живите, обаче казваше,
че „Треньорът и ученикът трябва да изпитват взаимно удоволствие от работата помежду
си”. Иначе няма смисъл. За съжаление, старание, ентусиазъм, талант, любов към шаха
и желание, вижда само в работата си с Цвета и Явор. Съвсем
нормално е и резултатите при
тях да са на лице. В другите си
деца не откривам „шахматния
микроб”. Шахът е специфично
занимание и малко деца се задържат. Губят интерес, защото парадоксът при нас е, че за
разлика от други занимания,
колкото по-силен ставаш, толкова повече разбираш колко е
трудно. Понякога децата чистосърдечно си признават, че
не са дошли на тренировка,
просто защото са „забравили,
че имат шах” или са „пробвали
една нова игра на компютъра,
която била много интересна”. В
такава ситуация и най-великият треньор е безсилен. Затова и
не очаквам някакви чудеса от
децата, с които се занимавам от
години в Шабла. Няколко пъти
се опитвах да им давам задачи,
един вид домашна работа през
ваканциите или периодите, в
които отсъствам. Знаете, че
самостоятелната работа е в основата на успеха при всяко занимание. Решения още не съм
получил… Рядко виждам желание и старание. На тренировки
често повтаряме едни и същи
неща. Някой от тях елементарни. Връщаме се към даден
урок пак и пак, и пак… Децата
просто не искат да помнят. Не,
че не могат. Не си поставят за

цел да помнят. Аз съм треньор
в спортен клуб и основната ми
задача като такъв, е да създавам
състезатели. При нас нещата
не се получават в този аспект,
не го крия. Затова обяснявам
на родителите и децата, че от
шаха има и други ползи – развива фантазията, мисленето,
дисциплинира и много други
неща, заради които си струва
да се занимават. Те шахматисти
няма да станат, но шахът ще
им помогне да бъдат по-добри
хора. И последно: две групови
тренировки седмично около
един час, са напълно недостатъчни, за да гоним каквото и
да е ниво. Веско тренира всеки
ден. Възхищавам се на неговия
ентусиазъм, обаче аз съм друг
тип човек. Минаха времената,
в които правихме всичко „За
Родино!”. Аз съм професионалист и трудът ми има цена. Месечният ми хонорар към клуба
е 250 лева. Взимам ги, когато
има възможност. За тези пари
съм треньор, състезател, организатор, чистач и каквото още
се сетите. В същото време, водя
и тренировки по Интернет с
други деца от България. Там родителите си плащат и то добре.
Пак казвам – аз съм на първо
място активен състезател и
след това треньор. За да отделя
повече време на дете или деца,
искам да видя комбинация от
две основни неща: трудолюбие,
желание за самостоятелна работа и талант. Това е рядко срещана комбинация. Такива деца
към момента в Шабла нямам.
Изгрев – Каква е твоята
равносметка за изминалата
година?
Д.Д – Изминалата година бе една от най-успешните
за мен. Спечелих три големи
турнира: Откритият шампионат на България „Георги Трингов”, турнирът в Слънчев бряг,
който е традиционен и един
от най-силните у нас, какво и
турнирът в Тюленово. Това си
е своеобразен „Голям шлем”,
ако ми позволите да използвам
този термин от тениса. Аз съм
професионалист и наградите
от тези турнири са ми основен
доход.
Изгрев – Ти си бил на много
такива церемонии. Как видя
организацията на „Спортист
на годината 2017”?
Д.Д – Да, бил съм на такива
церемонии и в други градове.
Аз съм и един от инициаторите
за възстановяването на анкетата. Радвам се, че кметът Мариян
Жечев веднага „прегърна” идеята. Опитвал съм се да убедя и
предишни кметове, че имаме
нужда от подобна церемония,
но… Аз бях и в организационния екип. За съжаление, разполагахме с малко физическо
време, за да изпипаме нещата
по-добре. Бях на турнир в Хърватска и се върнах няколко дни
преди награждаването. През
това време обаче, останалите
колеги и основно Живко Янев,
бяха свършили голямата част
от работа. Аз написах сцена-
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Деян Димитров по време на церемонията
рия. Положихме доста усилия,
повярвайте ми. Едната от срещите на организационния екип
при кмета продължи почти три
часа. Като цяло церемонията
премина доста стегнато, в задушевна обстановка. Отчетохме си грешките и ще ги имаме
предвид тази година. Ще започнем работа по организацията
на събитието много по-рано.
Аз лично държа да има и парични награди за победителите
в класацията. Пак отварям тема
за пари, но живеем в условия
на „вълчи капитализъм” и материалните стимули са важни.
Сиренето в магазина е с пари.
Всеки иска 13-та заплата, нали?
При нас, спортистите, не е
по-различно.
Изгрев – Има ли бъдеще
твоя спорт шахматът и като
цяло спорта в Шабла?
Д.Д –Всеки клуб трябва сам
да реши в каква насока ще се
развива. Вече обясних за проблемите, които съществуват в
нашата школа. Знам, че и при
колегите е така. Броят на децата в училище намалява, трудно
задържаме интереса им, едни
и същи деца играят шах, тренират тенис, атлетика и каквото още се сетите, и резултатът
е едно голямо нищо. Почти
невъзможно е при тези проблеми да се работи за високо
спортно майсторство. Стараем
се, но отчаянието на моменти
надделява над ентусиазма ни.
Комбинацията от физически
и интелектуален спорт е нещо
страхотно, но за да има резултати, трябва да има приоритет.
Примерно: наблягаме на шаха,
защото искаме резултати, но
ходим и на атлетика, за да сме
здрави, да се движим, да се
предпазим от затлъстяване и
пр. Или обратното, но да има
цел и приоритет, която и детето, и треньорът, и родителите
да знаят и преследват. Голяма
част от децата, ангажирани със
спорт и всякакви извънкласни занимания, се занимават с
много неща, но нямат изразен
интерес към нито едно от тях. В
този ред на мисли, ако се появи
трудолюбиво дете с талант, което да постигне резултати, това
по-скоро е изключение, отколкото плод на „системата”. Но,
именно с надеждата да се появяват повече такива деца работя. Вярвам, че и при колегите е
така. И да се върнем конкретно

на въпроса. Напоследък нашият клуб залага все повече
на организацията на турнири
и тренировъчни лагери на територията на Общината. Вече
години наред инициираме верига регионални любителски
турнири на разменно гостуване. Ежегодният ни Фестивал
се провежда за осми и шести
пореден път. Спокойно мога да
кажа, че Шабла е една от шахматните столици на България.
Опитвам се да развивам клуба
повече в насока „спортен туризъм”. Мисля че, със създадената инфраструктура – стадион,
скоро обновена спортна зала
и т.н, такава трябва да бъде
и политиката на Общината в
областта на спорта – отбори и
състезатели отвън да идват, да
ползват нашата база и да оставят парите си в местния бизнес
– хотели, ресторанти, магазини
и пр. Цялото ми интервю до тук
може би е в духа на „здравословния песимизъм”, но въпреки това съм умерен оптимист
бъдещето на шабленския спорт.
Все пак за първи път имаме
кмет, който още не се е опитал
да докаже, че разбира повече от
шах, от мен. Казвам го колкото
шеговито, толкова и сериозно.
Изгрев –Какво си пожелаваш за 2018 година?
Д.Д – Разбира се, на първо
място здраве и късмет. Живея с
надеждата, че ще се появи някое
дете, което заслужава да отделя цялото си внимание и умения. Ние имаме хубави, умни
и талантливи деца, и шахът ще
им помогне да доразвият други свои способности. Но шахматни гении в Шабла нямаме.
Искам да благодаря на Христо
Жечев за всичко, което е направил за спорта и в частност за
шаха през годините. Неговата
огромна заслуга е, че е създал
условия, щото аз да се появя.
Искам също така да благодаря
на всички наши спонсори. През
годините, за съжаление, те стават все по-малко. Господата Величко Макаков, Димитър Арнаудов, Кирил Кирилов и Ангел и
Петър Илиеви обаче, никога не
са ни отказвали помощ за наши
проекти. Пожелавам много успехи на колегите през новата
година, защото ние сме „визитната картичка” на града, както
каза кметът Мариян Жечев.
Разговаря Йорданка
Радушева

От 15-ти до 21-ви януари
се проведе петия турнир по
префа и бридж в спортния
комплекс на гр.Шабла. Организатор на събитието е община
Шабла. Кметът Мариян Жечев
откри юбилейното издание.
Той пожела на всички участници успех и да победи най- добрия. Негова беше честта и да
награди победителите.
В турнира по префа участваха петнадесет участници. Като
през тази година има и нови
попълнения. След изиграни
четиринадесет кръга се получи
следното класиране:
Първото място бе за Димитър Дженков с 32 точки.

На второ място - Атанас
Христов с 32 точки, но с помалко победи от първия.
Трето място зае Димитър
Енев с 31 точки.
В турнира по бридж се състезаваха 9 двойки, на възраст
от 37 до 87 години.
Класирането тук е:
Двойката
Никола
Ташев-Красимир Демирев зае
първа позиция с 6 точки, следвани от Радослав Петров-Димитър Енев на втора също с 6
точки, като в прекия двубой
загубиха от победителите и на
трета останаха Йордан ЕневКоста Георгиев с 5 точки.
Изгрев

Победителите бриджори, от дясно на ляво – Димитър Енев, Радослав Петров, Красимир Демирев и Никола Ташев, Йордан Енев,
липсва съотборникът му

Тенис клуб „Шабла“ град Шабла

свиква общо редовно събрание на Клуба, което ще се проведе
на 9 февруари 2018 година (петък) в Спортен комплекс-Шабла при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за дейността на Клуба за 2017 година.
2.Отчет за изпълнението на бюджета.
3.Приемане на бюджета за 2018 година.
4.Приемане на годишна програма за участието на състезателите от Клуба в турнири.
5.Други.
Георги Тритаков
Председател на Управителния съвет

РАБОТНА СРЕЩА СЪС ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА
НА КУЛТУРАТА РУМЕН ДИМИТРОВ

Заместник-министър Румен
Димитров бе в Добрич, за да се
запознае на място със състоянието на двата културни института-театрите .
На срещата, чийто домакин
бе Областният управител Красимир Кирилов, присъстваха
директорът на ДТ „Й. Йовков“
Иван Мандев, и ДКТ „Дора
Габе“ Петър Петков, директорът на дирекция „Култура“ в
община град Добрич Диана
Борисова, както и двамата заместник областни управител
Красимир Николов и Живко
Желязков. Директорите на театрите представиха накратко
пред заместник-министър Димитров състоянието на сградите на двата театъра, като под-
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чертаха, че за разлика от други
културни институти в страната, театрите в Добрич се радват
на публика и са сред водещите
в страната.
Заместник-министър Румен
Димитров подчерта, че двата
театъра в Добрич – драматичния и кукления, са пример за
добър мениджмънт и добави,
че именно храмовете на културата – театри, читалища и други културни институти, имат
съществена и важна роля във
възпитанието на младите хора
днес. Той увери, че правителството се ангажира да помогне
за ремонтите на покривите на
сградите на двата театъра.
Областна
администрация-Добрич
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