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Мисъл на броя

„Понякога е нужно да загубиш, за да побеждаваш в бъдеще.“

Давид Луиш

ШАБЛА ОТНОВО СЪБРА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИЯ
ЕЛИТ НА БЪЛГАРИЯ Малките шабленци – с два златни медала

Калоян Ялнъзов от СКЛА „Нефтяник“ – шампион на 60 м. гладко
бягане
На 21 април 2018 година, за
втора поредна година, в Шабла се
проведе турнир по лека атлетика,
носещ името на учителя и основателя на организираното спортно движение в Шабла - Коста
Василев. В турнира взеха участие
230 лекоатлети от 11 български
града. 17 атлетически клуба бяха
представили свои състезатели в
8 възрастови групи на най-голямото спортно събитие в Шабла за
годината.
Турнирът бе открит официално от кмета на община Шабла
Мариян Жечев. Сред присъстващите гости бяха семейството на
Коста Василев – съпругата и синът му и изявената българска лекоатлетка Димитрина Милкова,
родом от Шабла, бивша вицеевропейска шампионка на седмобой за девойки.
Балканският шампион на
тласкане на гюле за ветерани и
председател на СКЛА „Нефтяник
2014“ в града Веселин Василев
имаше честта да връчи плакети
от втория турнир на кмета на
Общината и на Димитрина Милкова. Участниците се състезаваха
в дисциплините скок дължина,
бягане на 60, 100, 200 и 400 м.,
тласкане на гюлле и хвърляне на
копие.
Публиката имаше възможност да се наслади на изявите на
Валентин Андреев - национален
рекордьор по тласкане гюле и
хвърляне чук до 18 г., Михаил
Михалев – национален шампион по тласкане на гюле за мъже
в зала за 2018 г., Яна Копчева –
национална рекордьорка и шампионка по тласкане на гюле за

Кметът на община Шабла
Мариян Жечев приветства
участниците в турнира, в
ляво от него Илия Илиев – водещ на турнира и на спортните новини по БНТ 1
девойки под 20 г. и др.
СКЛА „Нефтяник 2014“ Шабла с треньор Веселин Василев бе
представен от 14 състезатели от 7
до 13 годишна възраст. Най-ценни за самите млади лекоатлети
безспорно бяха златните медали, които заблестяха на гърдите
на Калоян Ялнъзов – 60 м.(10,27
сек.) и Кремена Димитрова – скок
дължина (3,49 м.). Организаторите от Федерацията по Лека атлетика наградиха Кремена и с приза
за най-добър млад спортист. Сребърни отличия заслужиха Пейо
Радев – 60 м. и отново Калоян Ялнъзов, този път на скок дължина.
С бронз се окичи Женя Петрова –
скок дължина. На четвърто място
се наредиха Дарий Цоков, Живко
Жечев и Александър Тодоров.
Шабленци бяха зарадвани и
от първото място на съгражданката ни Лина Христова на първия
в нашия град шосеен пробег от

Кремена Димитрова от СКЛА „Нефтяник“ – шампион на скок
дължина и подгласничките й Карина Николаева от „Атлетика 2012“ Велико Търново и Женя Петрова от СКЛА „Нефтяник“
(вляво на снимката – ст.експ.МДС в ОА Шабла Живко Янев)
веригата „Run Bulgaria“, който бе
част от турнира „Коста Василев“.
Чаровната усмивка на Лина на
най-високото място на почетната
стълбица показа на България, че
шабленци не сме само любезни
домакини!
Място на почетната стълбица
заслужи и колежката ни в „Изгрев“ Десислава Донева. От редакцията на вестника поздравяваме Деси с третото й място!
При мъжете 14 километровия
крос бе спечелен от варненеца
Павел Павлов.
В подкрепа на тежко контузения си съотборник Павел Йорданов, в кроса взеха участие и
футболистите на ФК „Нефтяник

леги, треньори и състезатели от
различни краища на България
споделиха, че е перфектна. За да
бъде тя такава няма да е пресилено да кажем, че допринесоха
всички в Шабла – кой с каквото
може. От Общинска администрация Шабла естествено изнесоха
основната тежест на плещите
си. Помогнаха още: общинската
фирма БКСТРО, Мотоклуб „Деца
на изгрева“, СК „Ястребите“, ЕТ
„Дарка“ Дарина Атанасова, „Карон 2009“ Красимира Николова,
ЕТ „Гербер“ Иван Баджаков.
Ръководството на СКЛА
„Нефтяник 2014“ изказва своята
благодарност към всички деца от
Общината, които взеха участие в

браха 474 проекта в националната кампания „За чиста околна среда 2018“.
В конкурса „Обичам природата и аз участвам – 2018

ОБЩИНА ШАБЛА ИНФОРМИРА:

От 29 април до 2 май т.г., в
община Шабла ще гостуват
представители на община Сан
Чезарио (Италия), с която на 1
ноември 2017 година сключихме договор за сътрудничество.
На тържествена сесия на
Общинския съвет, която ще
се проведе на 30 април, ще им
бъде връчен почетен знак на
общината и плакет, символизиращ бъдещите двустранни
взаимоотношения.
Очакваме в ритуала по посрещане на италианските гост,
организиран от 14:00 часа пред
сградата на общината, да се

присъединят много граждани и
общественици.
По стар български обичай
представители на община Сан
Чезарио ще бъдат посрещнати
с хляб и сол, духова музика и
български хора в изпълнение
на Танцовия състав към НЧ
„Зора 1894“ .
Гостите ще имат възможността да се запознаят с дейността на „Елпром ЕМЗ“ ООД
– гр. Шабла, както и с културно-исторически обекти в района на общината и региона по
предварително изготвена програма от домакините.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) одобри
искането на община Шабла
за финансиране брегоукрепителни мероприятия на част от
крайбрежната ивица. Средствата в размер на 2 061 900 лв се
насочват към следните обекти:
Обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“
– Шабла, включен в поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
и за основен ремонт в рамките на бюджетна програма
„Устройство на територията,
благоустройство, геозащита,
водоснабдяване и канализация“ ( в т.ч. за строителни и
монтажни работи, авторски и
строителен надзор). Разчетените средства в бюджета на МРРБ
са в размер на 1 891 900 лв.
Заради собствеността на те-

риторията, в която ще се изграждат брегоукрепителните
съоръжения, Министерството ще изготви споразумение
за трансфер с община Шабла.
Този акт ще се предшества от
промяна на Кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Шабла, съставяне на актове
за държавна собственост от
областния управител на област
Добрич и други действия относно придобиване права на възложител по смисъла на Закона
за устройство на територията
от страна на община Шабла.
Вторият обект, включен в поименното разпределение на
разходите на Регионалното
министерството, за който общината получава финансиране
е „Брегоукрепване в района на
с. Крапец“. Трансферната сума
от 170 000 лв се предоставя на
община Шабла за изработване
на инвестиционен проект.

МРРБ ЩЕ ФИНАНСИРА
БРЕГОУКРЕПИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ШАБЛА

ПОКАНА
за общо събрание на Народно читалище „Зора 1894”-гр.Шабла
На основание чл.15, ал.1 от Закона за народните читалища
Настоятелството на Народно читалище „Зора 1894”-гр.
Шабла свиква Общо събрание на 26.04.2018 г. (четвъртък)
от 17.00 часа в Хоровата зала на читалището при следния
Лина и Десислава на почетната стълбичка на „Run Bulgaria“
2010“.
С второто си издание турнирът по лека атлетика „Коста Василев“ се превърна в традиционен за Шабла. А за това, че самото
състезание и леката атлетика в
частност набира популярност в
града ни говори факта, че тази
година публиката беше двойно
повече от миналата. За самата
организация на състезанието ко-

турнира, също така към техните
родители и учители.
Организаторите благодарят на
РУ Шабла при ОД на МВР Добрич за обезопасяването на улиците на града по време на проведения пробег.
Резултатите, постигнати на
турнира „Коста Василев“ можете
да прочетете на стр. 4.
Изгрев

ОБЩИНА ШАБЛА СПЕЧЕЛИ ДВА ПРОЕКТА ПО ПУДООС

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и
Предприятието за управление
на дейностите по опазване на
оклоната среда (ПУДООС) из-

Брой 15 (666)

г.“ бяха одобрени проектните
предложения на кметствата
в село Дуранкулак и Крапец, съответно „За по-добра
околна среда“ и „Да напра-

вим нашето родно село красиво“.
Двата одобрени проекта са
сред 232, които ще получат финансиране до 10 000 лв.

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет от Настоятелството за дейността на НЧ ”Зора1894” –
гр.Шабла за 2017 г.
2. Отчет на Проверителната комисия при НЧ ”Зора184” – гр.
Шабла за 2017 г.
3. Приемане на бюджет на НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла за 2018 г.
4. Приемане на План за работата на НЧ”Зора1894” – гр.Шабла
за 2018г.
5. Други.
Каним всички членове на читалището да присъстват.
При липса на кворум събранието се провежда в същия ден
от 18.00 часа в същата зала и при същия дневен ред
(чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ)

ПРЕГЛЕДИ

ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог

25 април (сряда), 13:00 часа - Шабла
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Продавам къща 100 кв.м.,

след ремонт със стопански сгради и гараж, и дворно място към
нея – 1820 м. с лозе и овощни дървета.
Телефон: 0899 409 379, Юлия Спасова
Предлагам разсад:
*домати – 7 сорта;
*дини и пъпеши – 0,40 лв. за
*краставици – 4 сорта;
корен.
Бонус към всяка поръчка - по корен от жълт и червен чери домат.

Телефон: 0898 711 450, Стойчо Захов
Продавам фуражомелка,
мощност 1,5 KW.
Телефон: 0887 766 959
Продавам 4 тонно ремарке, двигател „Булгар“ и
резервоар за трактор „Беларус“.

Телефон: 05743 44 69, 0884 315 393
КК „Златни Пясъци“ р-т „Стария Фар“ набира
персонал за сезон 2018 г.:

готвачи, сервитьори и миячки.

* готвачи - 1000 лв.
*сервитьори - английски език -750 лв.
*миячки – 660 лв.
подсигурява: настаняване и храна

Телефон за контакти: 0888631744
ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

Изкупуваме земеделска земя в общините

Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево.

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

ОБЯВА

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!

Телефон за контакт: 0887/70-75-41

НАЕМАМ ЗЕМЯ

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

Извършвам косене на трева,
фрезоване, поддръжка на частни имоти.
Телефон: 0884 52 50 80

Купувам къща в Шабла
до 40 000 лв., според къщата.
Телефон: 0988864297, Здравков
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 29 април 2018 година
се навършват
31 години
от смъртта на

Георги Марков Енев
починал на 68 години

За един живот живян достойно.
За един човек прекрасен и обичан.
За едно сърце голямо, всеотдайно.
Никога забрава няма!
От семейството

ОБЩИНАТА

ВОДНО - СПАСИТЕЛНА „ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА –
ДЕЙНОСТ НА 5 ОТ
КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА’2018“
До 11 май се приемат заявки бряг до връх Околчица. През
НЕОХРАНЯЕМИТЕ
за участие в 72-рия национа- настоящата година проявата,
лен туристически поход „По отбелязваща 142-рата годишПЛАЖОВЕ ЗА ЛЯТО’2018 пътя на Ботевата чета – Козло- нина от подвига на Ботев и чеВъв връзка с изпълнение
на чл.22а, ал.4 от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ЗУЧК), Областният управител Красимир
Кирилов изпрати актуализирани схеми за разполагане на
водно-спасителни постове на
пет от неохраняемите плажове
на територията на област Добрич за одобрение от министъра
на туризма.
В изпълнение изискванията
на ЗУЧК, комисия, сформирана със заповед на Областния
управител извърши обход на
всички 13 неохраяеми плажове
на територията на трите морски общини. След направените огледи на място и вземайки
се предвид посещаемостта на
всяка една от плажните ивици
без стопани през активните
летни месеци, в Министерството на туризма е изпратено предложение с пет схеми
за разполагане на водно-спасителни постове. И това лято
Областният управител предлага да има един пост на плажа
„Дуранкулак“, в т.ч. къмпинг
„Космос“, два поста на плаж

„Шабленска тузла - къмпинг
„Добруджа“, един пост да бъде
разположен на „Русалка – голям плаж“ на територията на
община Каварна и два поста
да има през летните месеци на
плаж „Фиш-фиш – нов“ в община Балчик.
Областният
управител
прeдлага един пост да бъде разположен и на плаж „Болата“,
община Каварна. Както е известно, в момента тече обществено обсъждане за изваждане
на плажа от резерват „Калиакра“. С предложението се цели
да има готовност за летните месеци, тъй като плажната ивица
е с висока посещаемост и ако
не бъде отдадена под наем или
на концесия от министъра на
туризма, да се гарантира безопасността на туристите, които
посещават плажа.
Очаква се одобрение на изпратените пет схеми, след което
ще бъде стартирана процедура
по избор на изпълнител за осигуряване на водно-спасителна
дейност на посочените плажове.
ОА Добрич

дуй-Околчица’2018“
Областния управител Красимир Кирилов изпрати писмо
до общините в област Добрич,
в което информира за организацията по провеждането на
72-рия национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица’2018“.
Областна администрация
Враца е основен организатор
на туристическата проява, като
за целта Областният управител
на Враца Малина Николова е
утвърдила регламент за условията, реда и провеждането на
похода през 2018 г. В писмото
до общините в областта Кр. Кирилов съдейства за разпространение на регламента на похода,
който ще се състои от 27 май
до 02 юни 2018 г. по 120-километровия път от Козлодуйския

тата му ще бъде под патронажа
на Председателя на 44-ото НС
Цвета Караянчева. Походът се
провежда със съдействието на
Министерски съвет, Министерство на образованието и
науката, Министерството на
туризма, регионалните управления на образованието,
Български туристически съюз,
СКО „Леденика“, общините,
през чиято територия преминават участниците.
До 11 май 2018 г. Областна
администрация Враца на електронна поща: obl-vr@vratsa.
government.bg приема заявки за
участие в туристическия поход.
В прикачен файл всеки може
да се запознае подробно с регламента, както и да попълни
заявка за участие, при проявен
интерес.
ОА Добрич

УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В
КАМПАНИЯТА „ДА СЪТВОРИМ ГОРА“

РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ
На 10 април 2018 г., се проведе работно заседание на Областна комисия по заетост,
председателствано от Областния управител Красимир Кирилов. Поводът за свиканата
работна среща е подготовката
и изготвянето на Регионална
програма за заетост.
Припомняме, че Министерството на труда и социалната
политика тази година е заложило общо 7 920 хил. лв. за
цялата страна, от които малко
над 166 хил. лв. са заделени
за област Добрич, съобразно
критериите. С тези средства
може да се осигури заетост на
44 души на пълен работен ден.
В срок до 2 април 2018 г. в Областна администрация постъпиха потвърждения от всички
общини в областта, като според
разработената методика съгласно нивото на безработица,
бройките се разпределят както
следва: Община Крушари – 12,
Община Генерал Тошево – 9,
Община Тервел – 6, Община
Шабла – 4, Община Добричка
– 3, Община Каварна -3, Областна администрация Добрич - 3, Община град Добрич
- 2 и Община Балчик - 2. Кр.
Кирилов информира членовете на Комисията, че Областна
администрация се отказва от
полагащите й се три броя ра-

ботни места в полза на общините. Съгласно методиката те
бяха разпределени в общините,
където има висока безработица, информира представител
на дирекция „Бюро по труда
Добрич“. Промяната се отнася за общините Крушари – 13
лица, Тервел – 7 лица и Шабла
– 5 лица. В хода на дискусията
главният експерт от Областна
администрация Кемал Асан
припомни, че това са бройки за
хора, наети на 8-часов работен
ден, а общините могат да увеличат броя на заетите, ако наемат
безработни на 4-часов работен
ден.
Според дневния ред на заседанието, бе одобрен състав
на комисия, която да изработи
регионалния план за заетост.
Председател на работната комисия е заместник областният
управител Живко Желязков,
нейни членове са Кемал Асан
– главен експерт в Областна
администрация Добрич, главен експерт от дирекция „Регионална служба по заетост“
Варна и двама експерти от дирекция „Бюро по труда в Добрич“. Регионалният план по заетост за област Добрич трябва
да бъде изготвен и представен
в Министерство на труда и социалната политика до 30 април
2018 г.

КООПЕРАЦИЯ „ГРАНИЦА“

ПОКАНА
УС на Кооперация „Граница” с.Граничар, общ.Шабла, обл.Добрич, свиква годишно отчетно събрание на 28.04.2018 година
(събота) от 09.00 часа в залата на читалище „Свобода 1940”
с.Граничар при следния

ДНЕВЕН РЕД:
Приемане и освобождаване на член-кооператори.
Отчет за работата на УС на кооперацията.
Приемане на годишният финансов отчет.
Отчет на КС на кооперацията.
Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час след обявеното време, независимо от броя на присъстващите.

Каним всички член-кооператори да присъстват на събранието.
От ръководството

Стефан Иванов направи своя първи опит да засади дърво
По повод международния
ден на Земята – 22 април, община Шабла организира кампания „Да сътворим гора“.
Инициативата е продължение на вече подетата през 2017
година инициатива, когато
върху площ от 6 дка. бяха засадени над 600 дръвчета. Теренът,
определен за залесяване се намира в близост до Шабленския
фар, вляво от пътя, считано откъм Шабла.
В организацията на мероприятието се включиха ТП
„Държавно ловно стопанство“
– Балчик, които осигуриха посадъчния материал, служители
на Общинското предприятие
в Шабла, които подготвиха терена и поляха новозасадените
дръвчета.
В благородната кауза се
включиха и ученици от СУ

„Асен Златаров“, водени от
своите преподаватели, представители на Общинската браншова пчеларска организация и
служители от общинска администрация - Шабла.
За по-големият успех на акцията, да подкрепят морално
учениците и да им покажат нагледно как правилно да засадят
дръвчетата, бяха дошли служители на Държавното ловно стопанство.
Гост на събитието беше заместник директорът на Стопанството Димчо Стефанов.
Бяха засадени около 800
дръвчета от видовете явор,
ясен, цер, копривка и акация.
Най-малкият сред участниците беше 7 годишният Стефан
Иванов – възпитаник на IV група на ДГ „Дора Габе“- Шабла.
Изгрев

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 85 лв. за кубик
ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:

Трупчета – 90 лв. за кубик цепеници – 95 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла

Ул. „Чипровска“ №10
Телефон за контакт: 0888/ 943 526

Продавам разсад домати.
Телефон: 0887 729 595,
Владимира Петрова

Фирма предлага
хидроизолация на покриви
(газопламъчно), отстраняване на
течове и подмяна на покриви.
Телефон: 0893 70 72 30

КУЛТУРА

„БУНТ, БУНТ, НА ПЪРВИ ОБЛАСТЕН
ОРЪЖИЕ, БРАТЯ!” НАУЧЕН КОНКУРС
„НАУКАТА НА ЖИВО“

Честването в село Ваклино
Възванието на априлските
въстаници прозвуча в с.Ваклино:
„Настъпва денят на народното въстание на всички българи в България, Тракия и Македония. Всеки честен българин,
в жилите на който тече чиста
българска кръв, тъй както тя
е текла и в жилите на нашите
царе от старо време Крум, Симеон, Борис и Асен, трябва да
въстане с оръжие в ръка. От
днес от името на нашия народ
ние обявяваме пред целия цивилизован свят пълна свобода
или смърт.”
Пред паметника на Иван Вазов в с. Ваклино дойдоха деца
от IV група на детска градина
„Дора Габе” в гр. Шабла и ученици от СУ „Асен Златаров”,

за да почетат паметна дата от
българската история. 20 април е
денят, в който преди 142 години
в Панагюрище се развява свободно българското знаме с лъва
и надписа „Свобода или смърт”,
ушито от Райна Княгиня.
Под звуците на „Боят настава, тупат сърца ни…” най-малките рецитираха „Аз съм българче” и „Моята молитва” от
Иван Вазов – написал първия
български роман „Под игото”,
в който разказва за подготовката, избухването и потушаването на Априлското въстание.
Децата, жители на Ваклино
и гости се преклониха пред паметта на загиналите за свободата на България и поднесоха
цветя на паметника.
Галина Петкова

ИКЕБАНА - ИЗТОЧНА
ФЕЕРИЯ ОТ БАГРИ
Скъпи приятели,
с ароматно настъпващата
пролет, с която природата носи
феерия от добри преживявания и усещания, ни предстои
пролетен уикенд, който ще
посветим на растенията чрез
интересни композиции или на
изкуството за аранжиране на
цветя – икебана.

На 28.04.2018 г. (събота),
съвместно с Оксана Щик, Ви
каним заедно да споделим
творческата си енергия, да се
порадваме на пъстри цветове
и ухания, и да създадем нежни
цветни композиции.
Работилницата ще ви даде
възможност да вземете първия
си урок по икебана и да изработите своя композиция - класическа и/или свободна.
Курсът е подходящ за начинаещи, за хора, които искат да
се докоснат до това изкуство,
както и за тези, които искат да
се съберат с приятели с общи
интереси.
Такса и условия за участие:

11:00 ч. - Работилница за
деца - такса 6 лв.
13:00 ч.- Работилница за
възрастни – класическа компо-

зиция - такса 6 лв.; материали-2
клонки, 3,5 или 7 бр. цветя от
един вид; 7 участника максимум;
14:30 ч.- Работилница за
възрастни – свободна композиция - такса 6 лв.; материали
- съд по ваш избор и различни
видове цветя и клонки;
Водещ: Оксана Щик - сертифициран преподавател по икебана в Япония.
Краен срок за записване 25.04 (сряда)
Добре дошли сте да се присъедините!
Екипът на Зелен
образователен център
град Шабла

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.

Конкурсът за научен проект
се провежда за първи път през
настоящата 2018 година по
инициатива на Консултативен
съвет към Младежки център
- Добрич. Конкурсът цели насърчаване интереса на децата и
младите хора към науката и образованието. Изготвените проекти, визуализиращи избрана
от участника научна област, ще
участват в изложение на 12 май
в голямото фоайе на Младежки
център - Добрич, по време на
което ще бъдат оценени.
РЕГЛАМЕНТ
Целта на конкурса e:
* Децата и младите хора да
покажат своите умения и знания
* Да се стимулира интереса
към науката и образованието
* Да се стимулира творческия потенциал на децата и
младите хора
* Да се насърчат иновативните методи в образователния
процес
* Да се насърчи екипното
взаимодействие между ученици и учители
І. Условия за участие:
1. Право на участие в конкурса имат деца и младежи от
област Добрич на възраст от 7
до 19 години, навършени към
31 декември 2018 г., разпределени в три възрастови групи:
І група
7 - 10 години;
ІІ. група
11 - 14 години;
ІІІ група
15 - 19 години;
ІІ. Техника: Проектите трябва да са изготвени индивидуално или екипно (до 3 участника в

отбор), с подкрепата на ментор
(преподавател от учебното заведение, в което е учащ участника). Проектът трябва да визуализира определена научна
идея, независимо от коя област.
Участници могат да работят с
материали по избор, като целта
е да се постигне триизмерна визуализация на идеята.
ІІІ. Всеки проект участващ в
конкурса трябва да бъде представен чрез:
1. Кратко обяснение на проекта (до 3 минути)
2. Изисквания към проектите:
ПРОЕКТИТЕ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА ИЗРАБОТЕНИ ПОД ФОРМАТА
НА МАКЕТ/ ЕКСПЕРИМЕНТ/
НАУЧНА УСТАНОВКА
Записване за участие в конкурса, със заявка до 28 април
2018 година на имейл адрес mcdobrich@mc-dobrich.org
Проектите се представят в
деня на изложението - 12 май,
10:30 часа - откриване. Участниците следва да бъдат със
своите проекти в Младежки
център - Добрич, голямо фоайе
в 09:30 часа.
Адрес за кореспонденция:
Общински младежки център
пл. ”Стария орех” №1, ПК 15
9300 гр. Добрич
За информация:
058 602535; 058 602691, 0884
311 430 - Маргарита Ганчева
- организатор младежки дейности e-mail: mcdobrich@mcdobrich.org, www.mc-dobrich.org

КОНКУРС ЗА СНИМКА И
РИСУНКА #EU4CULTURE
Правила за участие:
1. Конкурсът за снимка или
рисунка #EU4CULTURE се
провежда от 5 до 25 април 2018
г. и в него имат право да вземат
участие регистрирани потребители на Фейсбук, които са
харесали страницата наИнформационно бюро на Европейския парламент за България.
2. Участниците в конкурса
трябва да живеят в страна от
Европейския съюз и да разполагат с всички права върху
снимките и/или рисунките,
които споделят. Няма възрастови ограничения.
3. Участието става чрез публикуване на снимка и/или рисунка тук - специално създаденото за целта Фейсбук събитие.
Всеки участник има право да

участва с най-много 3 изображения, които да са придружени
от името на автора, кратко описание и #EU4CULTURE.
4. Темата на конкурса е „Европейска година на културното
наследство“. Подтеми: материално и нематериално наследство (напр. сгради, изкуство,
текстил, машини; традиции,
знание, умения, език и т.н.);
природни дадености (пейзажи,
флора и фауна); дигитално/цифрово наследство.
5. След изтичането на крайния срок и обявяването на резултатите, авторите на печелившите снимки и/или рисунки
изпращат на организаторите по
имейл изображенията си с минимална резолюция 1920 х 1080
пиксела.

Вторник, 24 април 2018 г.
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На 29 април 2018 година се навършват 125 г. от рождението
на Елисавета Багряна.

АПРИЛ
Слънчев сноп от прозореца влиза,
цветен сняг е земята покрил
като с брачна, дантелена риза дойде неусетно април.
Бог е мъдър и благ и прощава
всяка пролет на грешния свят.
А пчелите сега опрашават
медоносния ябълков цвят.
Вечер лъха презморския вятър,
който всичките пъпки разви.
Аз обичам безумно и свято бог сърцето ми благослови.
Но и моята страст негасима
и безмълвен е жадния зов че той няма ни образ, ни име:
аз обичам самата любов.
Из „Вечната и святата“
Край границата: Балчик, Добрич и Шабла - домакини на
Дните на румънската литература
Представяне на съвременна и класическа румънска проза
◊ СЪБИТИЕТО
Букурещкият културен институт, Литературна мрежа „Традуки”,
Регионален исторически музей – Добрич, библиотеката към
НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ – Балчик, Литературен клуб
„Йордан Кръчмаров” – Балчик, ”НЧ „Зора – 1894” – Шабла и
издателствата „Персей”, „Изида” и „Ерго”
Ви канят на тематични дни
КРАЙ ГРАНИЦАТА: ДНИ НА РУМЪНСКАТА ЛИТЕРАТУРА
Премиера на романите: „Дефект” на Флорин Иримия, „Ангелус”на Руксандра Чесеряну, „Рускинята” на Джиб Михаеску и
„Произшествието” на Михаил Себастиан
Балчик: 20.IV.2018 (петък) от 15.00 часа, в библиотеката към НЧ
„Паисий Хилендарски – 1870“
Добрич: 23.IV.2018 (понеделник) от 17.30 часа, в
Дом-паметник „Йордан Йовков”
Шабла: 28. IV.2018 (събота) от 11.00 часа, в художествената сбирка на НЧ „Зора – 1894”
Книгите ще представят: д-р Христо Боев (преводач на
романите), д-р Кремена Митева и Дияна Боева

ЗA ПРЕВОДАЧА
Христо Боев е завършил английска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”. Доктор по
сравнителна английска и американска литература на Университета „Овидиус” – Констанца. Симултанен и писмен
преводач от и на румънски,
английски и български. Преподавател по английски, френски
и румънски. Хоноруван преподавател по английска литература в ШУ „Епископ Константин
Преславски”. През 2016 по-

лучава наградата на музея на
Ливиу Ребряну за превода на
романа „Адам и Ева”. Превел е
от румънски на български над
десет романа: „Адела” на Гарабет Ибрайляну, „Доня Алба”
и „Рускинята” на Джиб Михаеску, „Произшествието” на
Михаил Себастиан, „Дефект”
на Флорин Иримия, „Животът
започва в петък” и „Бъдещето
започва в понеделник” на Йоана Първулеску, „Ангелус” от
Руксандра Чесеряну и др.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
По случай 1-ви май, традиционният
празник на село Граничар,
пожелавам на своите съселяни
здраве и берекет.
Бъдете благословени!
Весел празник!
Невена Огнева,
читалищен секретар

Акценти от турнира

Децата от СКЛА „Нефтяник“- Шабла (седналите на тревата)

Детски танцов състав „Бърборино“с ръководител Гергана Дафова преди участието си на фестивал в Генерал Тошево, който
се проведе на 21 април. Повече подробности очаквайте в следващия ни брой.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ТУРНИРА „КОСТА ВАСИЛЕВ“

В скока на дължина при момичетата под 16 години, класирането е следното: първо място
за Вержиния Костадинова от
СКЛА „Добруджа” Добрич с
резултат 4,88 м., втора остана
Владислава Стоянова от „Супер
спорт” Варна с 4,77 м. и бронз
за Илияна Йорданова от същия
клуб с 4,73 м.
При момчетата в същата
дисциплина – злато за Радослав
Пенев от „Супер спорт” Варна
с резултат 5,75 м., втори е Иван
Иванов от СКЛА „Добруджа”
Добрич с 5,45 м. и трето място
зае Мерт Хамдиев от „Лудогорец” Разград с 4,83 м.
В дисциплината 100 м. - момичета под 16 години, крайното класиране е следното: първо
място за Александра Янева от
„Супер спорт” Варна с резултат
12,6, на втора позиция е Илияна Йорданова с 12,8 от същия
клуб и трета остана Зорница
Добрева от „Евър” Варна с 13,3.

При момчетата класирането
е следното: първи е Радослав
Пенев от „Супер спорт”-Варна с
11,7, втори е Любослав Тодоров
от същия клуб с 12,1 и трето
място за Мерт Хамдиев от „Лудогорец” Разград с 12,5.
В същата дисциплина, при
юношите под 18 години – първи е Михаил Гаргов от „Супер
спорт” Варна с 11,1, следван от
съотборника си Симеон Стоянов с 11,7 и трети остана Габриел Чочков от „Хаммер” Трявна
с 12,6.
„200 м. – момичета” под 16
години – първо място за Александра Янева с 26,4, второ за
Илияна Йорданова с 26,5 и трето за Виржиния Костадинова с
27,8.
При момчетата – отново
Радослав Пенев с 24,3, следван
от Стивън Лозанов от „Евър”
Варна с 24,6 и трети остана Любослав Тодоров с 25,4.
В дисциплината 400 м.- де-

войки под 20 години първа
е Константина Борисова от
„Евър” Варна с 61,4, следвана от
Мира Николова от СКЛА „Добруджа” Добрич с 63,6 и Симона Вълкова от „Евър” Варна с
66,0.
При юношите под 18 години
в същата дисциплина – Михаил
Гаргов с 51,9, втори е Михаил
Недков от „Евър” Варна с 54,4
и Симеон Стоянов от „Супер
спорт” със същия резултат.
При тласкането на 3 кг. гюлле за момичета под 16 години – първо място за Михаела
Йорданова от „Хаммер” Трявна с 12,42, второ за Анастасия
Маткова от „Супер спорт” Варна с 11,20 и трето за Габриела
Михайлова от „Хаммер” Варна
с 9,27.
Гюлле 4 кг за момчета под 16
години – първо място за Тодор
Петров от СКЛА „Добрич”с резултат 13,92, второ за Ивайло
Иванов от същия клуб с 12,52

и трето за Владислав Димитров
от „Лудогорец”-Разград с 12,36.
При тласкането на гюлле юноши под 18 години класирането е следното: първи се нареди Валентин Андреев от СКЛА
„Черно море“ Балчик с резултат
17, 38, следван от съотборника си Марин Иванов с 13,02
и Радан Илиев от АК „Георги
Дъков“ Плевен с 12,93. При
мъжете първи стана Михаил
Михалев от „Класа“ София с
резултат 16,52, втори е Здравко
Димитров от СКЛА „Черно
море“ Балчик с 13, 35 и трети
при мъжете е съотборинкът му
Живко Господинов с 11,55.
В последната дисциплина
копие, при мъжете първо място зае Александър Стоенчев от
АК „Георги Дъков“ с резултат
43,73, до него застана съотборникът му Алекс Вълчев с 40,55
и трети е Живко Господинов от
Балчишката школа с резултат
40,55.

Акценти от турнира

Шампионският скок на Кремена Димитрова

Валентин Андреев от СКЛА „Черно море“ –Балчик, национален
рекордьор на България по тласкане на гюлле и хвърляне на чук и
първи в Световната ранг листа по хвърлян е на чук

Стартът на 400 м. момчета до 18 години

„Run Bulgaria“ в Шабла

ИЗЛОЖБА В БИБЛИОТЕКАТА ПРЕДСТАВЯ СВЕТА НА ДОРА ГАБЕ

На 23 април в централното
фоайе на Регионална библиотека „Дора Габе”-Добрич беше
открита изложбата „В света на
Дора Габе”.
Фотодокументалната изложба разкрива съществени
моменти от един дълъг и богат на дела житейски път на
видната добруджанка чрез
документи и фотоси от различни периоди и различни
сфери на нейната реализация.
Документите са част от библиотечна колекция, създадена с
любезното съдействие на г-жа
Виолета Пенева, ИК „Пламък”
и ЦДА – Дирекция „Архиви”.
Потребителите и гостите на библиотеката могат да
видят факсимилета на доку-

ТРЕТО МЯСТО ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ВОЛЕЙБОЛИСТИ ОТ ШАБЛА

На 14 април се проведе
пролетния турнир по волейбол за ветерани, с домакин
село Кардам. Участие в него
взеха 5 отбора – Шабла, Генерал Тошево, Гурково, Сенокос
и Кардам.
Отборът ни в състав: Даниел Похомов (капитан), Георги
Панчев, Николай Николов,
Никола Николов, Радослав Петров, Стоян Иванов, Красимир
Иванов, Петър Атанасов и Райчо Маринов с две победи (над
Кардам и Гурково) и една загу-

ба от Генерал Тошево, взе трето
място.
Турнирът се провежда от 48
години, като на него присъства и неговият основател Иван
Джелянов от Гурково.
Отборът на Шабла получи и индивидуална награда за
най-добра защита. Взе я Николай Николов.
Следващият турнир ще се
проведе на 3 ноември – разказа
за вестник „Изгрев“ капитанът
на отбора Даниел Похомов.
Изгрев

БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗРАБОТВА
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА
ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Необходимо да бъдат осъществени координирани действия между отделните министерства за разработване на
Национална стратегия, която
да формира политиката за цифровизиране на земеделието и
агро-хранителния сектор или
т.нар. „Земеделие 4.0“-земеделие от четвърто поколение. Тя
трябва да е на база на Концепцията за цифрова трансформация на българската индустрия
и в диалог със земеделския
бранш и АЙ ТИ бизнеса.
Документът трябва даде зелена светлина за изграждането
на необходимата инфраструктура за цифровата трансформация на земеделието и да
предвиди конкретни мерки за
тази трансформация. Това заяви министърът на земеделието,
храните и горите Румен Порожанов по време на конференция посветена на Цифровата
икономика и умения на бъдещето и Европейска перспектива и свързаност на Западните
Балкани.
Стратегията следва да бъде
заложено минимум следното:
Въвеждането и усвояването
на новите технологии изисква
нови умения и знание от фермерите. Поради това, повишаването на информираността и
организирането на обучения на
регионално ниво е от съществено значение.
Продължаване на развитието на инфраструктура за широколентов интернет в селските
райони - важна предпоставка
за постигане на успешна цифрова трансформация в селското стопанство до 2020 г.
Специален фокус върху обновяването на поколенията и

ролята на младите хора за целенасочено внедряване на дигиталните технологии в земеделския бизнес.
Развитие на т. нар. „дигитални иновационни хъбове“ и
в областта на селското стопанство в Европа, които дават възможност за достъп до най-новите знания, опит и технологии
за тестване и иновации.
Достъп до финансиране По Програмата за развитие на
селските райони съществува
възможност с подмярка 16.1.
„Подкрепа за сформиране и
функциониране на оперативни
групи“, в рамките на Европейското партньорство за иновации, да се внедряват и дигитални иновации в земеделските
стопанства.
„За да отговорим на глобалните икономически процеси и
предизвикателства, както и да
повишим конкурентоспособността на Европа, е необходимо
стимулиране на адаптацията на
Общата селскостопанска политика към бързо променящия
се свят на дигиталните технологии и решения. От особена
важност е стимулирането на
цифровите иновации и приложения в селското стопанство,
в качеството им на фактор за
устойчив растеж и повишаване
на добавената стойност. Това
ще има съществен принос към
справянето на ЕС с предизвикателства, свързани с продоволствената сигурност и въпросите на околната среда, като
в същото време ще създаде стабилна основа за интензивен и
устойчив растеж в дългосрочна
перспектива“, подчерта Порожанов.
МЗХ

Уважаеми читатели на
вестник „Изгрев“,
очаквайте следващия ни брой
на 2 май (сряда)

менти, ръкописи, кореспонденция, снимки, свързани със
семейството, с хора и факти
от нейния личен и творчески
живот. Специално място заема приятелството на Дора
Габе с децата – показани са из-
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ображения на книги за деца,
както и фотоси, запечатали
срещи на поетесата с деца от
Добрич и страната.
Изложбата, посветена на
130-тата годишнина от рождението на Дора Габе, може

да бъде разгледана до 31 май,
а след това ще гостува в Национална библиотека „Св.Св.
Кирил и Методий”, както и в
други културни институции в
областта и страната.
Радио „Добруджа“

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
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