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„Ние с охота признаваме малките си недостатъци, желаейки да покажем с това, че нямаме по-големи.“
Франсоа дьо Ларошфуко 

МИСЪЛ НА БРОЯ

РЕСТОРАНТ „ЗЛАТНАТА РИБКА“ 
съобщава на своите клиенти, 

че пРИгОтвЯ пИЛетА НА гРИЛ 
през дните четвъртък и петък.

Очакваме Ви!

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с юбилейното честване на 60 години баскетбол 

в Шабла, МОЛЯ ИгРАЛИте пРез гОдИНИте тАзИ 
ИгРА, кОИтО ИМАт АРхИвНИ СНИМкИ, дА гИ 

пРедОСтАвЯт зА СкАНИРАНе,  
след което ще им бъдат върнати.

теЛеФОН зА вРЪзкА: 0899 53 83 09, хРИСтО Жечев

На 27 септември, четвъртък, 
нашият колега и съгражда-
нин Христо Жечев отпразнува 
седемдесетгодишен юбилей! 
Спокойно можем да го наречем 
„Папата на шабленския спорт”. 
Създател на три школи – по лека 
атлетика, баскетбол и шахмат. 
Учител по физическо възпита-

ние, общественик и човек, из-
градил поколения спортисти и 
характери. Каквото и да кажем 
за него, ще бъде малко. Затова, 
от името на Община Шабла, Об-
щински съвет Шабла и редакци-
ята на „Изгрев”, от все сърце му 
желаем здраве, щастие, късмет и 
нови предизвикателства!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

дО 
вСИчкИ чЛеНОве

НА кЛУБОвете НА пеНСИОНеРА
в ОБЩИНА ШАБЛА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Приемете от името 

на Общинска админи-
страция и от мое име 
поздравления и благопо-
желания по повод 1-ви 
октомври – Междуна-
родния ден на възраст-
ните хора!

Позволете ми да из-
разя своето уважение и 
преклонение пред мъд-
ростта и опита на въз-
растта Ви. Обръщам се 
към Вас като към хора, 
които продължават да участват активно в обществения живот 
и Ви благодаря за Вашата всеотдайност и принос за развитието 
на община Шабла. 

Гордея се с неуморния Ви дух, енергия и желание за пълно-
ценен живот.

Желая много здраве на Вас и Вашите семейства, дълголетие 
и спокойни старини. Нека тяхната обич и признателност из-
пълва дните Ви с радост и щастие.

С притежаваните от Вас достойнства на човешката личност 
натрупани в богатия Ви житейски опит, Вие сте пример за тру-
долюбие, честност, отговорност и прецизност за младите по-
коления.

Благодаря Ви за всичко сторено през годините на активния 
Ви и съзидателен живот! Надялам се, че и занапред ще бъдете 
конструктивни и отговорни за подобряване качеството на жи-
вот в нашата община.  

Пожелавам на всички Вас най-доброто, което заслужавате – 
здраве, достоен живот, дълголетие и житейска мъдрост!

С уважение,
МАРИЯН Жечев

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Преди началото на учебна-
та 2018/2019-та година, в двете 
училища на територията на об-
щина Шабла, бяха направени 
необходимите ремонти, мате-
риалната база се освежи, за да 
бъдат учебните заведения ком-
фортно и уютно място, където 
децата на Общината да овладя-
ват знания и умения.

В ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“ в Дуранкулак, през лятото 
се извърши хидроизолация на 
основната училищна сграда, 
смяна на улуци и водосточ-
ни тръби на всички училищ-
ни сгради за 59 992 лв. с ДДС. 
Изпълнител на поръчката бе 
„Мухтаров“ ООД  Варна, със 
средства от МОН. Със сред-
ствата от дарение се направи 
хидроизолация и на топлата 
връзка между основната учи-

лищна сграда и физкултурния 
салон за 4 000 лв. Изпълнител 
бе ЕТ „ПЕТ Строй“ Добрич. 
Също с дарение се постави 
ПВЦ стена в миялното поме-
щение на ученическия стол и се 
смени дограмата на прозорците 
на съблекалните във физкул-
турния салон за 1763 лв. Със 
средства, осигурени от учи-
лищното настоятелство, общо 
3300 лв., се ремонтираха сани-
тарните възли в ученическия 
стол и  физкултурния салон, 
смениха се умивалници и се по-
правиха климатици.

Изгради се нова ограда, от 
източната страна на училищ-
ния двор, с укрепване и по-
ставяне на висока мрежа за 14 
000 лв. Изпълнител бе ЕТ „ПЕТ 
Строй“ Добрич., със средства, 
осигурени от община Шабла.

В СУ „Асен Златаров“ Ша-
бла, за началото на новата учеб-
на година бяха одобрени три 
обществени поръчки, за които 
училището бе кандидатствало 
в МОН. По първата от тях, в 
сградата на УПК, наскоро бяха 
доставени и монтирани 11 ком-
пютърни системи плюс един 
преносим компютър - на стой-
ност 19  855 лв. с ДДС. Изпъл-
нител е фирма „Флай систем“ 
ООД, Варна. 

В момента тече ремонт на 
спортните игрища в двора на 
училището. Изграждат се иг-
рища за мини-футбол и бас-
кетбол, както и стрийт-фитнес 
(на мястото на пясъчниците, 
откъм ул. „Добруджа“). Из-
пълнители са фирмите „Пътно 
строителство“ АД  Добрич и 
„Есен спорт“ ООД Варна. Об-

щата стойност на двете поръч-
ки е 119  304 лв. с ДДС. След 
изграждането на площадката, 
(което се очаква да стане към 
края на октомври) се предвиж-
да и поставянето на осветление 
за 14 000 лв. със средства от об-
щинския бюджет.

От името на ОУ „Климент 
Охридски“ и СУ „Асен Злата-
ров“, директорите на училищата, 
съответно Маргарита Тодорова 
и Петранка Валентинова изказ-
ват своята благодарност към ръ-
ководството на община Шабла за 
оказаната помощ за усвояването 
на проектите, както и лично към 
кмета на община Шабла, Мариян 
Жечев, за отзивчивостта и под-
крепата, при решаване на про-
блемите на учебните  заведения 
в Общината. 

Йордан енев

ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНА ШАБЛА

На 26 септември се проведе 
заседание на Общинския съвет, 
на което присъстваха 8 от 11 об-
щински съветника.

Към предварително обяве-
ния дневен ред беше добавена 
още една докладна за разглеж-
дане – приемането на план за 
действие за общинските конце-
сии през 2018-2020 година.

Общинските съветници 
упълномощиха кмета на общи-
на Шабла да подпише Запис на 
заповед в полза на ДФ „Земеде-
лие“- разплащателна агенция, в 
размер на 93 166 лв. обезпечава-
ща авансовото плащане по про-
ект „Изпълнение на Стратегия 
за Водено от общностите мест-
но развитие на МИРГ „Шабла 
– Каварна – Балчик“ по Програ-
ма за морско дело и рибарство 
2014-2020 година.

Местните депутати приеха 
да се актуализира бюджета  на 
община Шабла за 2018 година, 
като изменениха и допълнени-
ха в приходната и разходната 
части, както и Програмата за 
капиталовите разходи. В нача-
лото на учебната година бяха 
преасфалтирани баскетболните 
игрища в СУ „Асен Златаров“ 
Шабла. Предстои да се положи 
ударопоглъщаща настилка на 
многофункционалната спортна 
площадка за футбол и баскет-
бол. За използването й в тъм-
ната част ще бъде поставена 
осветителна система, която ще 
гарантира и охраната на обекта, 
като за целта бяха утвърдени 14 
хил.лв. общински средства.

„Не се предвиждат коренно 
различни промени в приходите 
и разходите през 2019 година. 
Единствено опасенията ни са 
относно повишенията на цени-
те на основни енергоизточници. 

Като цяло има неща, които не 
могат да бъдат предвидени в за-
висимост от промените в Зако-
ните.“ – това обясни кметът на 
община Шабла Мариян Жечев 
преди да бъде приет проектобю-
джетът за 2019 година и актуа-
лизирана бюджетната прогноза 
за местни дейности в Общината 
за 2020 и 2021 година.

Съветниците дадоха съгла-
сие община Шабла да поеме 
краткосрочен дълг, под формата 
на овърдрафт-кредит, в размер 
до 150 хил.лв. за покриване на 
временен недостиг на средства, 
необходими за разплащания. 
Срокът на погасяване ще бъде 
1 година, считано от датата на 
подписване на договора. Общи-
ната има нужда от касова на-
личност, за да не се забавят те-
кущи задължения или външни 
финансирания. Кредитът-овър-
драфт ще бъде гарантиран със 
собствени приходи , за да няма 
просрочени задължения – обяс-
ни Кметът. На заседанието 
беше допълнена Програмата за 
управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост 
за 2018 година, като се обяви-
ха за продажба, чрез публични 

търгове с тайно наддаване имот 
в село Тюленово и такъв в Ша-
бла. Земеделска земя с площ 59 
дка да бъде отдадена под наем 
след публично оповестен търг с 
тайно наддаване за 2 стопански 
години решиха още съветни-
ците. Това се налага, след като 
предходният наемател не си е 
плащал задълженията.

Кметът на Общината беше 
упълномощен да внесе предло-
жение за смяна на досегашния 
член в борда на директорите на 
„Шабла Голф Ваклино“ АД от 
квотата на община Шабла. На 
мястото на Асен Атанасов да 
бъде избрана Иванка Господи-
нова. 

Съветниците дадоха съгла-
сие община Шабла да подпише 
Споразумение за съвместна 
дейност със СНЦ „Шабла-1900“, 
свързана с реализацията на про-
екта за изграждане на паметник 
в Шабла, в памет на участници-
те  и загиналите в бунта против 
натуралния десятък  от 1 юни 
1900 година. Кметът Жечев 
обясни, че в началото на октом-
ври предстои издаването на раз-
решилното за строеж и до края 
на месеца да започнат строи-

телните дейности. Според това 
Споразумение, в общинския 
бюджет има предвидени 20 хил.
лв. за 2018 година.Още 10 хил.
лв общински средства ще бъдат 
заложени до края на 2019 го-
дина, а Сдружението трябва да 
намери от спонсори и дарители 
12 хил. лв. На заседанието беше 
приет отчетът за изпълнение 
решенията на Общинския съ-
вет за първото шестмесечие на 
2018 година и свалени от отчет 
изпълнените решения.

От 1 до 19 октомви, предсе-
дателят на Общинския съвет 
д-р Йорданка Стоева ще бъде 
в платен годишен отпуск. През 
периода на отсъствие ще бъде 
замествана от Живко Спа-
сов-общински съветник.

Единствената докладна, коя-
то не беше приета, касаеше пла-
на за действие за общински кон-
цесии през 2018-2020 година.

С приемането на информа-
цията за дейността на СУ „Асен 
Златаров“-Шабла и ОУ „Св.
Кл.Охридски“ село Дуранкулак 
през 2017-2018 година завърши 
47-то заседание на Общинския 
съвет.

Йорданка Радушева

зАСедАвА ОБЩИНСкИЯт СЪвет 
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 30 септември 2018 година се 

навършиха 
30 години 

от смъртта на 

ВЪрБаН ИВаНОВ СтОйчЕВ
Вечно жив си остана човекът, 

който честно се трудил и скромно 
живял, 

тихо минал своята пътека 
и в сърцето на всеки обич посял.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 8 октомври 2018 година ще се 

навършат 5 години 
от смъртта на

аЛЕКСаНДЪр НИКОЛОВ 
аЛЕКСаНДрОВ

 Починал на 65 години
Липсваш ни много!

Никога няма да те забравим!
С много обич и тъга свеждаме глави 

пред светлата ти памет!
Почивай в мир!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 октомври 2018 година 

се навършиха 20 години от смъртта на

СтЕфаН йОрДаНОВ 
ГраДИНарОВ

За един живот живян достойно,
за един човек прекрасен и обичан,
за едно сърце голямо, всеотдайно-

никога забрава няма.

Поклон пред светлата ти памет!
От семейството

ОБЯВа
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
теЛеФОН: 0888 42 79 11

КУПУВАМ зеМеделсКА зеМя  
в общините Шабла, Каварна,  

Балчик и Г.Тошево. 
Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

Топлохидроизолация, подмазване  
на комини и посТавяне  

на ТоплобиТумни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВсИЧКИ ВИдОВе 
зАсТРАХОВКИ

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

телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ХИдРОИзОлАЦИИ
и ремонт на покриви със цигли. 

Газопламъчни покриви.  
Тенекеджийски услуги, ремонт на олуци.
Работи качествено и коректно, с гаранция 15 години!

телефон за връзка:0879/98-40-79

ПрОДаВаМ ДЪрВа За ОГрЕВ
АкАЦИЯ – 85 лв. трупчета, 90 лв. цепеници
гЛедИч, ЯСеН И МеШе – 95 лв.трупчета 
и 100 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ЗИДАМ
 подмазвам и чистя комини, подменям керемиди, 

поставям битумни керемиди. Поставям и 
хидроизолация на покриви. Качествено!

Телефон за контакт:  

0896/49-71-40

Продавам чесън
телефон: 0876 786 152, Панчо Паскалев

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

тЪрСЯ 
пРОдАвАчкА зА РИБеН  

МАгАзИН „еЛИС“
Телефон за контакт: 0888/485-144

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
аКаЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 90 лв. за кубик

ГЛЕДИч, МЕШЕ, ЯСЕН:
труПчЕта – 95 ЛВ. За КуБИК   ЦЕПЕНИЦИ – 100 ЛВ. За КуБИК

Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

телефон за контакт: 0888/ 850 925

ТЪРся 

дА зАкУпЯ кЪЩА  
в прилично състояние, до 30 хил.лв. в центъра  

на града или в близост до него.
Телефон: 0889 103 827

„Изгрев“ – добре дошли в 
морска Шабла, господин го-
шев. Избрали сте пианото още 
на 4 години. в 10-ти клас пе-
челите първа награда от Меж-
дународен конкурс в кипър. 
защо избрахте нелекия път на 
музиканта?

Симеон Гошев – Здравейте! 
Не бих казал, че съвсем съзна-
телно съм избрал пътя на му-
зиката още на 4 години. Тогава 
започнах и музиката и пианото 
не са напускали моето ежедне-
вие оттогава. Музиката е сфера, 
която позволява, а и изисква, 
постоянно развитие, но пре-
доставя и много възможности 
за себеизява.

„Изгрев“ – вие работите и с 
деца. На какво ви учат те?

С.Г – Във всеки един учи-
телски процес, както децата, 
така и преподавателя винаги 
има какво да научи от другия. 
Може би това, което моито уче-
ници най-вече ми показват или 
пропомнят е, че към музиката 
може да бъде подходено не-
винно, ентусиазирано, като на 
игра, което пък може да прида-
де едно много директно, свежо 
и искрено звучене.

„Изгрев“ – Ако имаше връ-
щане назад, кой път щяхте да 
изберете?

С.Г – Връщане назад няма, 
но и да имаше, не мисля, че бих 
избрал друг път. Мисля, че чо-
век не би трябвало да се огра-
ничава в една сфера, ако има 
разностранни интереси. Така 
няма и съжаление за „избрания 
път“, тъй като човек винаги има 

свободата да се отдава и на дру-
ги дейности, хобита и др.

„Изгрев“ – Има ли съдбов-
но събитие, което да определи 
този ваш избор?

С.Г – Не бих казал.
„Изгрев“ – правите ли и 

бихте ли направили компро-
миси в името на музиката?

С.Г – Да, но мисля, че всеки 
сериозен професионалист пра-
ви и би направил компромиси. 
Всяко едно нещо, на което чо-
век отделя голямо количество 
време и енергия изисква ком-
промиси.

 „Изгрев“ – Освен виен-
ския период, какво друго ви 
провокира / автор, период/?

С.Г – В момента проявявам 
голям интерес към музиката от 
началото на 20 век. В този пе-
риод има голямо многообразия 
от съвсем различни стилове и 
подходи в музиката, каквото не 
е срещано дотогава в историята. 

„Изгрев“ – вие сте гастро-
лирали по целия свят. как се 
чувствахте в Шабла?

С.Г – Чувствах се добре. Рад-
вам се, че успях да посетя праз-
ненството по случай празника 
на плодородието на 15 септем-
ври, което беше много пъстро и 
добре организирано. Зарадвах 
се и на пълната зала, както и на 
сърдечната публика.

„Изгрев“ – Благодаря ви за 
този разговор и успехи на све-
товните музикални сцени.

С.Г – И аз благодаря.
Разговаря Йорданка Радушева

Симеон гошев:

„МУЗИКАТА Е СФЕРА, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ 
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЕБЕИЗЯВА.“

На 16 септември т.г., в Зе-
ления образователен център 
гостува пианиста от световна 
класа, Симеон Гошев. Концер-
тът бе част от проявите през 
Дните на морето, Шабла 2018 
година. Нашият екип се срещ-
на с господин Гошев. Ето какво 
разказа той за себе си:

пРАзНИк НА пЛОдОРОдИетО 
- НАгРАдеНИте

След обстойния оглед се оказа, че стопаните от Пролез са от-
гледали най-едрите дюли и цвекло.

Тиквичка, по дефиниция означава „малка тиква“. Горунци дока-
заха обратното и спечелиха наградата за най-дългите отгле-
дани тиквички.

Един от членовете на журито, Димитрина Катранджиева на-
гради горичанци със специалната си  награда.

Ути, заедно с малките си помощници след миг ще наградят 
Веселин Йорданов от Дуранкулак за отгледан най-едър патла-
джан. Жителите на Дуранкулак знаят, че кметът им каквото 
похване, то става и то както трябва.

В градината на Пенка Тодорова от ЦДЯ „Радост“ в Шабла (пър-
вата горе вляво) на щанда на яслата, е отрасла най-голямата 
глава чесън.

Петър Петров от 
Ваклино позира пред 
щанда, където е 
наградената негова 
70-килограмова тиква. 
Съселяните му от 
Ваклино спечелиха 
престижната награда 
за „най-вкусни местни 
национално ястия“.
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ДОСТАТЪЧНО  
МЕ ВОДИШ...

Достатъчно ме водиш по земята
във всяка крачка, вечно, нощ и ден,
достатъчно и в стъпката, която
без теб не сторил бих с нозе сакати,
ме съпровождаш. Но в листа - недей!
 
Там мога сам! Там и без помощ чужда
„вървял“ съм цял живот. И ще вървя.
Там от водачи просто нямам нужда.
И воденето само гняв събужда
във мойте не недъгави слова.
 
Там всеки ред от моя кръв е парен.
Там всяка буква в гняв или покой
изписани са с мой живот, - изгарян
от моя болка, смях... Бездарен, дарен,
светът във този лист е само мой!
 
Достатъчно си вътре в мен във всичко.
От думите ми, волните, излез!
И не припарвай в тях! Душа самичка
в миг онемява като мъртва птичка,
усетят ли крилете й кафез.

дамян дамянов

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС – ГРАД ШАБЛА

ЗА ВАС ДЕЦА!
КРЪЖОЦИ, КЛУБОВЕ И СЪСТАВИ

2018-2019  учебна година

1. „Детски танци ” ................................................................ ДГ “Дора Габе”
2. Клуб „Любители на народните танци“ ............... ДГ “Дора Габе”
3. Руски език .......................................................................... ДГ “Дора Габе“
4.Детска вокална група ................................................... ДГ “Дора Габе“
5.Клуб „Буратино” ..................................................................................... IІ кл.
6.Куклено-театрален състав ........................................................ ІII-IV кл.
7.Клуб „Танцувай с мен” ...........................................................................I кл.
8.Клуб „Любители на танците“ .................................................ІII-VІII кл.
9.Клуб „Мозайка” .................................................................................ІI-III кл.
10.Клуб „Игрите на баба и дядо” .........................................................І кл.
11.Клуб „Природолюбител” ...........................................................III-VI кл.
12.Литературен клуб „Творческо писане” ..............................V-XII кл.
13.Мажоретен състав ....................................................................... ІII-IV кл.
14.Клуб „Дърворезба“ ......................................................................V-VIII кл.
15.Клуб „Млад огнеборец” ..............................................................V-ІX кл.
16. „Православни християнски ценности и традиции“ ... I-XII кл.
 

ВСИЧКИ ФОРМИ СА БЕЗПЛАТНИ

Заявления за записване : ОДК 
 тел: 05743/ 50-41

От 21 до 24 септември в Бал-
чик се проведе осмото издание 
на Международния фолклорен 
фестивал „Море от ритми“ Бал-
чик 2018 година.

Детски танцов състав „Бър-
борино“ при НЧ „Зора 1894“ 
Шабла с ръководител Гергана 
Дафова и хореограф Стоян 
Господинов, взе участие в него 
и се завърна с първа награда. 
Те участваха с „Джиновски 
танц“ в категория „Обработен 
фолклор“ в първа възрастова 
група.

Фолклорният фестивал 

„Море от ритми” се организи-
ра от Сдружение с нестопанска 
цел „За Балчик”, гр. Балчик с 
изключителната подкрепата на 
Община Балчик под патронажа 
на Кмета г-н Николай Ангелов 
и съдействието на партньори и 
спонсори. 

„За Балчик” е сдружение, 
в което членуват млади, креа-
тивни хора с различни профе-
сии, с голям идеен потенциал, 
изпълнени с енергия и воля да 
направят светът около нас по - 
красив и добър.

Изгрев

ПЪРВА НАГРАДА ЗА ДТС 
„БЪРБОРИНО“ ШАБЛА

Пригответе четките, моли-
вите, ножиците или пластели-
на, защото обявяваме началото 
на конкурса за деца „Нарису-
вай ми приказка“. 

В срок до 31.10.2018 при-
емаме рисунки, скулптури, 
колажи и всякакви други фор-
ми на детската креативност, 
в чиито център е приказната 

тематика. 
За победителите сме при-

готвили посещение на куклен 
театър или обиколка за цялото 
семейство в „Музейко“.

Конкурсът е част от соци-
алната ни кампания „Веселите 
зъбки“, а пълните правила за 
участие можеш да откриеш тук: 
http://bit.ly/2QIYbqU.

„НАРИСУВАЙ МИ ПРИКАЗКА“ поздрав за 70-ГодиШен ЮбилеЙ
на вилдан салимова ибрямова
Мила Вилдан,
животът е безкрайно любопитен,той е 
извор и порив към промяната и новото, 
шанс да
опознаем непознато и неповторимото. 
Всяка човешка съдба е уникална и значима 
точно поради това, че е неповторима. За 
навършването на 
твоите70 години мъдрост, вдъхновение и любов, ние вдигаме 
пълни чаши и пием с уважение към теб - нашата приятелка и 
съселянка.
Честит юбилей!

Читалищен секретар, невена огнева

Част от участниците в ини-
циативата „EU COST Action, 
Payments for Ecosystem Services“, 
пристигнаха на 26-ти септем-
ври в Зеления образователен 
център (ЗОЦ) в Шабла. Преди 
да посетят ЗОЦ, еколозите бяха 
разгледали Дуранкулашкото 
езеро.

Самата Кост Акция е започ-
нала преди две години и ще 
продължи до 2020-та. Това е 
международна инициатива, в 
която са включени еколози от 
40 държави: повечето страни 
от ЕС, Мароко, Йордания, Япо-
ния, Виетнам. Международната 
делегация беше водена от проф. 
Марияна Любенова, препода-
вател в катедра „Екология“ на 
Софийския Университет „Св. 
Климент Охридски“. Основна 
цел на Акцията е борбата за 
прокарване в европейското за-
конодателство на механизъм 
за заплащане на екосистемните 
услуги, свързани с пречиства-
телната роля на горите върху 
замърсените с пестициди, фос-
фати, нитрати и др., водоиз-

точници. За целта, еколозите 
проучват вече работещи схеми, 
изследват какви дървесни ви-
дове как влияят върху замърсе-
ните най-вече от селскостопан-
ската дейност естествени водни 
ресурси. 

Гл. експерт „Екология“ в 
общинска администрация Ша-

бла, Галя Камберова направи 
мултимедийна презентация 
на екосистемните услуги във 
влажните зони на територията 
на нашата Община. Ръководи-
телят на Зеления образователен 
център, Даниела Тодорова за-
позна гостите с услугите, които 
Центърът предлага.

Интернационалните при-
родозащитници са на научна 
конференция, която се про-
вежда в КК „Албена“. Изборът 
на локация за мероприятието 
им не е случаен. Пред „Изгрев“, 
доц. д-р Александър Шикал-
ков от екипа на проф. Любено-
ва, сподели: „Плод на нашите 
проучвания са уникалните за 
Европа полезащитни пояси в 
Добруджа. Тук-там в Сърбия се 
забелязват наченки на такива, в 
Украйна на места също са пра-
вени опити, в Германия преди 
години също се бяха пробвали  
да изградят подобна мрежа, 
но като тук, в Добруджа, така-
ва добре изградена система от 
пояси няма никъде! Затова и 
доведохме тук чуждестранни-
те колеги – да им покажем на 
място. На конференцията им 
направихме две презентации 
по темата, за ползотворното 
влияние на полезащитните по-
яси върху селскостопанските 
насаждения. Предизвикаха ог-
ромен интерес!“. 

Йордан енев

ЕКОЛОЗИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ГОСТУВАХА В ШАБЛА
Тук са заради уникалните за Европа полезащитни пояси в Добруджа 

На 27 септември в Зелен 
образователен център в Ша-
бла, се проведе дискусионна 
среща  като част от дейностите 
на СУ „Асен Златаров“, свър-
зана с изпълнението на про-
ект „RUSESL  - Reducing Upper 
Secondary Early School Leaving 
with Practice Enterprise“ (Нама-
ляване на ранното напускане на 
училище в гимназиалния курс 
чрез обучение в учебно пред-
приятие) по европейска про-
грама ERASMUS+ (15.01.2018 
г. – 14..01.2020 г.) с участието на 
образователни институции  от 
България, Германия, Испания, 
Италия и Литва.  На срещата, 
преминала под знака на темата 
„ От дизайн мислене към ди-
зайн правене в учебното пред-
приятие като способ за разви-
ване на личностни умения и 
превенция на ранното напус-
кане на училище“, присъстваха 
Дария Мавродиева, директор 
на Центъра на учебно-трени-
ровъчните фирми  (ЦУТФ) към 
МОН, Ирина Добриянова, гла-
вен експерт в ЦУТФ, Петранка 
Валентинова, директор на СУ 
„Асен Златаров“, представите-
ли на бизнеса, представители 
на Общинска администрация 
Шабла, учители и родители. 
Учителят по икономически 
дисциплини, информационни 
технологии и ръководител на  
тренировъчни предприятия, 
Йорданка Атанасова представи 
накратко пред аудиторията ка-
къв е новият проект, по който 
работят в момента, че това е 
продължение на предходния 
проект по програма Erasmus+. 
Обърна се внимание на нови-
те неща, които ще залегнат в 

програмата  за експериментал-
ното учебно предприятие, като 
основен  акцент  ще е методът   
„Дизайн мислене“ и възмож-
ностите за прилагане  в мо-
дела „учебното предприятие” 
– като способ за развиване  на 
личностни умения  в  учени-
ците,  възможности  свързани 
с приложението му за различ-
ни целеви групи.  Представе-
на беше и презентация за това 
какво е „дизайн мислене“ и как 
този метод може да помогне и 
се интегрира в учебното пред-
приятие. Проектът RUSESL има 
за цел да изучи, проектира и 
създаде модел на практическо 
предприятие, който ще допри-
несе за развитието на социал-
ни, ИКТ и предприемачески 
умения в учениците от средна 
възраст от 16 до 19 години с ви-
сок риск от напускане на учи-
лище. Резултатите от проекта 
ще се прилагат в европейски и 
международен мащаб. С оглед 
на изготвяне на  ръководство 
по проекта се дискутираха теми 
за това какви изисквания имат 
работодателите като ключови 
компетентности, необходими 
при прехода от училище към 
работното място. Възможности 
за сътрудничество между  биз-
неса и образованието и как да  
се подобри ефективността при 
организиране на практическо-
то обучение на учениците, в съ-
трудничество с представители 
на бизнеса. След като г-жа Ата-
насова запозна аудиторията със 
същността и целите на проекта, 
тя припомни на присъстващи-
те в залата, че това е втората 
част от проекта, като първата е 
стартирала през 2014-та година 

в СУ „Асен Златаров“. Думата 
взе директорът на училището, 
Петранка Валентинова. „Ко-
гато бяхме поканени от ЦУТФ 
да работим по проекта преди 
четири години, в нашето учи-
лище започнахме работа с деца 
на по-ниска възраст,  – от 14 до 
16 годишни, а това беше и целта 
на проекта. С чест и годост, сега 
можем да заявим, че сме изпъл-
нили  проекта,  и още повече, 
че същите ученици  успяха да 
създадат, организират и рабо-
тят в свое учебно предприятие 
през миналата учебна годи-
на, включително и участваха 
на  Международния панаир на 
УТФ „Млад предприемач“ в гр. 
Пловдив. Сега продължаваме 
с дейности и надграждане по 
проект RUSESL.  Нуждите и 
проблемите, които витаят в об-
щественото пространство сега 
са променени. Затова целим да 
сондираме мнението на рабо-

тодатели, учители, родители 
преди да започнем работа по 
втората част.“, каза Валентино-
ва. Ирина Добриянова сподели 
в залата, че другите държа-
ви-участички в проекта са сме-
нили партньорите си, но ЦУТФ 
държи на партьорството на СУ 
„Асен Златаров“. Директорът 
на Центъра, Дария Мавродиева 
допълни, че за тях е удоволст-
вие да се работи с Йорданка 
Атанасова. 

Според плана на органи-
заторите, срещата накрая се 
превърна в своеобразна кръг-
ла маса. Работодатели, учители 
родители и общественици от 
Шабла влязоха в дебат за по-
требностите на бизнеса, ком-
петеностите на младите хора 
и начините за развиването им, 
бъдещата реализация на насто-
ящите ученици на територията 
на Общината. 

Изгрев

дИСкУСИОННА СРеЩА пО пРОгРАМА 
„еРАзЪМ“ в зеЛеНИЯ ЦеНтЪР

Директорът на СУ „Асен Златаров“, Петранка Валентинова, 
говори на срещата.

Галя Камберова запознава чуждестранните гости с екосистем-
ните услуги, които се предлагат в нашата община
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КУПУВАМ зеМеделсКА зеМя
в землището на община Шабла.

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

ПРедлАГАМ 
следНИТе УслУГИ
Косене на треви, чистене на 
храсти, фрезоване  и цялост-

на обработка на парцели.

телефон за контакт: 
0884/52-50-80

От   22   до 24 септември в 
Приморско се проведе Меж-
дународен турнир по пе-
танк.  Участие взеха отбори от 
Франция,  Словакия , Украйна 
и Израел и клубове от София, 
Пловдив ,Силистра и Шабла

Спортен  клуб по петанк   
„Лазур“ от Шабла   участва с от-
бор - Полина Калчева, Анита 
Калчева и Радослав Ангелов, 
които се наредиха на осмо място 
при триплетите, от 22 отбора. В 
дисциплина дублети, Анита Кал-
чева и Радослав Ангелов заво-
юваха бронзовото трето място. 
Шампион стана отбор от Фран-
ция, втори, пред нашите се наре-
ди състав от София.          Изгрев

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ  ЗА СПОРТЕН КЛУБ „ЛАЗУР“ ШАБЛА   

Момчетата от шабленския 
клуб по подводен риболов 
„Портус Кариа“ постигнаха 
най-големия  успех в историята 
на шабленския подводен рибо-
лов! На завършилото на 22-ри 
септември, 2018 г. в Примор-
ско, 50-то Републиканско пър-
венство по подводен риболов 
на БФПС, те се наредиха на по-
четната стълбица. В конкурен-
цията на 15 отбора от цялата 
страна (65 състезатели), хар-
пунджиите от „Портус Кариа“ 
заслужиха бронзовите медали, 
спечелени в едно съвсем нелеко 
състезание, в един съвсем не-
лек спорт!

На Юбилейното Държавно 
първенство в Приморско, на 
21-ви и 22-ри септември, Мор-
ски клуб „Портус Кариа“ се 
представляваше от: Венцислав 
Георгиев (капитан), Алексан-
дър Кръстев, Иван Минчев, 
Димитър Дражев, Дилян Геор-
гиев и председателя на клуба, 
Димитър Франгов. 

Победители в надпреварата 
станаха състезателите от „Чер-
номорец“ Бургас, следвани от 
„Ватус-Про“ Варна, а за бронза, 
нашите харпунджии изпрева-
риха отбора на „Балтек“ Варна. 

В индивидуалното класи-
ране, най-напред от „Портус 
Кариа“ се нареди капитанът 
Венко Георгиев – 8-ми, Иван 
Минчев зае 17-тото място, а 
Сашо Кръстев и Митко Дражев 
завършиха съответно 26-ти и 
28-ми.

Много фактори правят ус-
пеха на шабленските момче-
та особено ценен за града ни 
и по-сладък за самите тях. Те 
бяха един от най-младите от-
бори на Републиканското, в 
спорт, в който опита и рутината 
са основните качества по пътя 
към успеха. Поради отдалече-
ността на Шабла от центровете 
на подводния риболов у нас, 
80% от акваториите, в които се 
състезават нашите харпунджии 
през сезона са им по-малко по-
знати. Това не може да се каже 
за повечето от конкурентите 
на „Портус Кариа“, които имат 
възможност да тренират все-
ки ден в южните части на на-
шето Черноморие, където се 
провеждат републиканските 

първенства и повечето тур-
нири за купа „България“. На-
шите състезатели премериха  
сили с, по думите на Димитър 
Франгов,  „хора, които знаят 
всеки камък“. И децата знаят 
какво е домакинското пре-
димство в спорт като футбола, 
какво да кажем за подводния 
риболов?! На финалната пра-
ва за сезона, каквато се явява 
Републиканското първенство, 
шабленци изпревариха отбори 
с традиции, отбори с бивши и 
настоящи национални състе-
затели в редиците си! Проме-
неният регламент на турнира 
в последния момент(заради 
лошото време) не смути мла-
дия отбор на „Портус Кариа“. 
Напротив – този факт, както и 
инцидента по-късно със Сашо 
Кръстев (нашият състезател 
е бил връхлетян от лодката на 
противников отбор и като по 
чудо ситуацията се е разминала 
без физическа травма) не само, 
че не „разклатиха“ психически 
шабленския състав, а като че 
го надъхаха и сплотиха пове-
че! В Поморие, отборът пока-
за колко е израснал, натрупал 
опит, изградил колективен дух. 
За последното, красноречиво 
говори факта, че най-силното 
представяне на „Портус Кариа“ 
през сезона дойде именно в 
най-важното състезание! В по 
принцип индивидуален спорт 
като подводния риболов, те 
доказаха, че са колектив, чиито 
бъдещи успехи, вече няма да 
изненадват специалистите.

И съвсем не на последно 
място - отборът на шаблен-
ци направи впечатление и с 
високия си морал.  Морални-
ят кодекс на състезателите на 
„Портус Кариа“ стоеше над 
нечистите игрички на някои от 

конкурентите, над количество-
то уловена риба и над медалите. 
Той може да бъде пример, кой-
то да вдъхнови не само състеза-
телите в техния спорт!

На галавечерята по повод 50 
годишния юбилей на Българ-
ската федерация по подводни 
спортове, председателят на 
клуба, изразявайки волята на 
своите състезатели и на автора, 
подари една творба-стъклопис 
на известния със своя артисти-
чен талант  най-опитен харпун-
джия в отбора, Иван Минчев. 
Ванката създаде това произве-
дение по поръчка на „Портус 
Кариа“, специално за БФПС -  
по повод годишнината. Нашите 
момчета решиха да дарят тази 
творба на човека, който е отдал 
целия си съзнателен живот на 
подводния риболов и въпре-
ки напредналата си възраст не 
пропуска състезание, а в случая 
пое и огромната отговорност 
да бъде главен съдия на 50-то 
Републиканско – г-н Михаил 
Денев. Тази постъпка особено 
впечатли както призьора,  така 
и цялата аудитория. Освен тази 
достойна постъпка, нашият 
клуб внесе допълнителен коло-
рит, като нареди една мини-из-
ложба с други творби на Ванка-
та, която предизвика огромен 
интерес.

С вещите наставления на ка-
питана Венко Георгиев, със си-
гурността и опита, които Иван 
Минчев внася, с упоритостта и 
хъса на младите Сашо Кръстев, 
Митко Дражев и Дилян Георги-
ев и с амбицията на председате-
ля Димитър Франгов, Морски 
клуб „Портус Кариа“ показа 
класа и сериозна заявка за след-
ващия сезон. 

Поздравления, момчета!
Изгрев

МОРСКИ КЛУБ „ПОРТУС КАРИА“ – ТРЕТИ В БЪЛГАРИЯ!

Клуб „Лазур“ в Приморско,  отляво надясно – Полина Калчева, 
Радослав Ангелов и Анита Калчева.

С два бронзови медала – на 
гюле и на Балканската щафета 
(800, 400, 200 и 100 метра) се за-
върна в Шабла Веселин Василев 
от Балканиадата в Целе (Слове-
ния). Балканското първенства 
по лека атлетика за ветерани 
се проведе в словенския град 
от 21-ви до 23-ти септември т.г. 
Над 500 състезатели от всички 
балкански държави плюс Ита-
лия ,Молдова и Украйна, пре-
мериха сили на големия форум.

На гюле, гръцки и турски 
тласкачи изпревариха Веско, а 

той заслужи мястото си на по-
четната стълбица с третия си 
опит.

И докато медалът му в хвър-
лянията не учудва никого в 
Шабла, то неговото третото 
място в щафетата  е приятната 
изненада в представянето на 
Василев. В щафетното бягане, 
Веселин  представи България 
на последния пост – спринта 
на сто метра. Партньори на 
Веско в българската щафета на 
първенството бяха: Илиян Чу-
каров, (Варна -  800 м.) Атанас 
Атанасов , (Поморие – 400 м). и 
Светослав Цветков (Ботевград  

- 200 м.). На 23-ти септември, 
около 14:30 ч. (СЕТ), шаблен-
ският лекоатлет спечели своя 
втори медал за Родината и от-
ново развя националния три-
багреник и флага на община 
Шабла в Целе.

Ден преди щафетата,  (На 
световното първенство в Ма-
лага, две седмици преди Целе, 
още в първия си опит в хвърля-
нето на диск Веско, получи ле-
карска забрана за участие, зара-
ди контузия ) Василев участва 
и в хвърлянето на диск. Заради 
травмата, обаче, той не можа да 
разгърне пълния си потенциал 
и се класира четвърти в дисци-
плината.

Словенският град Целе е 
областен център с население 
50 000 души. Намира се на въз-
лово място, на приблизително 
еднакво разстояние между сто-
лицата Любляна и втория по 
големина град в страната – Ма-
рибор. Преди години, градът е 
бил център на леката атлетика 
в бивша Югославия. Стадион-
ът, на който шабленският ле-
коатлет спечели последните си 
медали, е първият специализи-

ран за лека атлетика в бившата 
Федерация. Традициите, които 
има царицата на спортовете 
в Целе са живи и днес – във 
всички дисциплини на Балка-
ниадата за ветерани,  е имало 
електронно измерване на по-
стиженията, като на Световно 
първенство, или Олимпиада. 
На Веселин Василев, като тре-
ньор на децата в СКЛА „Нефтя-
ник“ Шабла и друго е направи-
ло силно впечатление. Когато е 
разглеждал града, във всички 
училища, Веско е видял тарта-
нови писти за лека атлетика с 
четири коридора, както и ско-
чища за дълъг скок !

След нелепата контузия на 

световното първенство в Ма-
лага в началото на септември, 
макар и с неотшумяла травма, 
Веско Василев отново предста-
ви Шабла и България повече от 
достойно в поредната си меж-
дународна изява.

За последните изяви на тре-
нираните от Веселин Василев 
малки лекоатлети от СКЛА 
„Нефтяник 2014“– четете в 
следващия ни брой.

Йордан енев

двА БРОНзА зА веСеЛИН 
вАСИЛев НА БАЛкАНИАдАтА!
Нелепата контузия на Веско на Световното го лиши от по-предно класиране

Веселин Василев със знамето 
на община Шабла, в микс-зо-
ната на стадиона в Целе

Българската щафета е на почетната стълбица на Балканиада-
та! Първият вдясно е Веселин Василев.

С две първи мес-
та в различните ка-
тегории от тради-
ционния шахматен 
фестивал Мемориал 
„Кесаровски-Стан-
чев” се завърнаха 
нашите шахматисти 
Деян Димитров и 
Явор Николов. Сил-
ният международен 
турнир, който се про-
веде от 6 до 15 септем-
ври в Слънчев бряг, 
събра над 150 състе-
затели от България и 
чужбина. Деян, който беше 36-ти 
стартов номер в майсторския „А” 
турнир, игра силно и завърши с 
5.5 точки от 9 възможни. Този ре-
зултат му осигури първата награ-
да за състезатели с международен 
рейтинг до 2250. Явор участва в 
Ело групата до 2000. Спечели 6 
точки (само една загуба) и завър-
ши първи в категорията юноши 
до 14 години. Малкият ни талант 
игра няколко кръга болен, но въ-
преки това прояви характер, не 
напусна турнира и напълно за-
служи класирането си. 

Веднага след фестивала в 

Слънчев бряг, Деян 
Димитров игра и на 
традиционния от-
крит турнир в При-
морско. И там, той се 
представи силно, като 
завърши трети от 
42-ма участници. За 
съжаление, в предпо-
следния шести кръг, 
нашият състезател 
загуби директният 
сблъсък за първото 
място от украинеца 
Данило Шевченко. 

На финала ви на-

помняме, че от 4 до 7 октомври 
в хотел/ресторант „Тюленово”, с. 
Тюленово ще се проведе Деветият 
открит международен шахматен 
фестивал „Шабла 2018” с участи-
ето на състезатели от страната и 
чужбина. Официалното откри-
ване е в четвъртък между 14:00 и 
14:30. Партиите ще се играят все-
ки ден до неделя от 9:00 сутрин-
та. Входът за любителите, които 
искат да станат свидетели на 
двубоите, е свободен. За повече 
информация – Деян Димитров: 
0885/132468.

христо Жечев

СИЛЕН СЕПТЕМВРИЙСКИ ФИНАЛЕН 
СПРИНТ ЗА ШАХМАТИСТИТЕ НИ!

Шампионът Явор 
Николов в Слънчев 
бряг.

Дидо Димитров, на награждаването в Приморско


