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„Има неща по-важни от логиката, понеже ние сме хора и в нас живее вяра, надежда, и ние умеем да работим.“ 
Жак Ив Кусто

МИСЪЛ НА БРОЯ

“МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 
ШАБЛА УВЕДОМЯВА,

ЧЕ ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО 
НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ДАНЪК ВЪРХУ 
ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА.    

Плащането на тези задължения се извършва на две равни 
вноски в следните срокове: до 30 юни  и до 31 октомври на 
годината, за която са дължими. Ако платите цялата сума до 30 
април, ползвате отстъпка от 5% .

Плащането става на каса в общината, стая 109,
вкл. и с POS,  във всички офиси на Български пощи, 

в касите на Easypay, както и по банков път.

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ – ТРИФОН ЗАРЕЗАН
ОБЩИНА ШАБЛА И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА 1894" – 

ГР. ШАБЛА
организират  

КОНКУРС 
ЗА НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО ОТ  РЕКОЛТА 2019 ГОДИНА,

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ и ЧЕРВЕНИ 
ВИНА от реколта 2019 година.
2. До участие се допускат проби от вино -  добруджански местни сортове. 
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, като задължител-
но 
писмено посочват сорта или сортовете, от които е произведено виното. 
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКА да участват вина, ИЗКУСТВЕНО АРОМА-
ТИЗИРАНИ 
(ПЕЛИНИ). 
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, не по-малки от 1/2 литър ( 
всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) трябва да бъдат бистри. 
6. Конкурсът е анонимен.
7. Най-добрите вина ще се определят от професионално жури.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в двете категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.
Мострите за конкурса ще се приемат от 03 февруари до 17 часа на 12 
февруари в читалище „Зора“ – Шабла.

Едновременно с конкурса за вино ще се проведе и конкурс за ДОМАШНО 
МЕЗЕ, който ще се проведе в три категории: месни, млечни и безмесни.
Желаещите да участват в него могат да се запишат при секретаря на 
читалище „Зора“ и да носят конкурсните експонати в деня на конкурса.

ПРОГРАМА

09:30 часа – Начало на ритуала по зарязване на лозята с участие на 
ФГ „Добруджанка“ – гр. Шабла;

10:00 часа – Начало на празничната програма с участието на 
народния изпълнител Тодор Кожухаров и местни състави 
(пред административната сграда на общината) при лошо 
време – във фоайето на НЧ „Зора“ – гр. Шабла;

10:30 часа – Награждаване на победителите в конкурсите за вино 
и домашни мезета. Коронясване на Царя на виното – Шабла 
2019 г.

За справки: тел. 05743/40 28 
или при секретаря на читалище „Зора 1894“ – Шабла.

Организаторите на събитието си запазват правото на промени, за 
които своевременно ще ви информират.

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ
На 27 януари 2020 г. в ком-

плекс „Тузлата“, експертите 
от Областен информационен 
център – Добрич, в партньор-
ство с Местната инициативна 
рибарска група „Шабла-Бал-
чик-Каварна“ (МИРГ „Ша-
бла-Каварна-Балчик“) прове-
доха информационна среща 
насочена към рибарската общ-
ност. Близо 30 рибари, предста-
вители на рибарски сдружения, 
собственици на риболовни 
кораби, граждани и медии се 
запознаха с възможностите за 
европейско финансиране.

Геновева Друмева, управи-
тел на центъра представи ак-
туалните и предстоящи мерки 
по Програма за морско дело 
и рибарство 2014-2020 г. През 
първото тримесечие на 2020 г. 
ще стартират мерките 1.1. „Ди-
версификация и нови форми на 
доход“ и 1.2. „Здраве и безопас-
ност“. По мярка 1.1. ще може да 
се кандидатства за развиване 
на допълващи дейности свър-
зани с рибарството, включи-
телно инвестиции на борда на 
корабите, риболовен туризъм, 
ресторанти, образователни 
дейности и други. Допустими 
кандидати са физически и юри-
дически лица, регистрирани по 
Търговския закон, развиващи 
дейност в сектор „Рибарство“. 
Финансирането е в размер от 
3 000 лв. до 146 687 лв., а макси-
малния процент на безвъзмез-
дната финансова помощ (БФП) 
е 50 %. 

По мярка 1.2. „Здраве и 
безопасност“, физически лица 
и собственици на риболовни 
кораби, регистрирани по Тър-
говския закон(ТЗ) или Закона 
за кооперациите(ЗК), могат да 
получат финансиране до 10 000 
лв., с до 100% БФП за инвес-
тиции на борда или в индиви-
дуално оборудване за подо-
бряване на здравните условия, 
хигиената и безопасността и 
условията на работа, при усло-
вие, че посочените инвестиции 
надхвърлят изискванията съ-
гласно правото на Съюза или 
националното право.

През второто тримесечие на 
тази година ще стартира при-
ем на проекти предложения 
по мярка 2.5. „Аквакултури, 
осигуряващи екологични услу-
ги“. Тя ще подпомага дейности 
за развитие на аквакултури, 
съвместими с конкретните по-
требности на околната среда 
и подлежащи на специфични 
изисквания за управление в 
резултат от определянето на 
зоните по „Натура 2000“, пря-
ко свързани с опазването на 
водните животни извън ес-
тествената им среда в рамките 
на програми за опазване и въз-
становяване на биологичното 

разнообразие. Допустими за 
финансиране ще са и операции, 
свързани с аквакултури, вклю-
чително опазването и подо-
бряването на околната среда и 
на биологичното разнообразие 
и управлението на ландшафта 
и традиционните характерис-
тики на зоните с аквакултури. 
Максимален процент на съфи-
нансиране е от 50% до 100%. 

По мярка 2.4. „Преминава-
не към схеми по управление 
на околната среда и одитиране 
и към биологични аквакулту-
ри ще могат да кандидатстват 
физически и юридически лица, 
регистрирани по ТЗ или ЗК, 
развиващи дейност в сектор 
„Аквакултура”. Мярката ще фи-
нансира дейности, свързани с 
преминаването от традицион-
ните производствени методи в 
областта на аквакултурите към 
биологични аквакултури и дей-
ности свързани с участие в схе-
мите на Съюза по управление 
на околната среда и одитира-
не. Съфинансиране е от 50% и 
може да достигне до 100%. При-
ема е планиран да започне през 
третото тримесечие на 2020 г.

Одобрената индикативна 
годишна работна програма за 
2020 г. на МИРГ „Шабла-Кава-
рна-Балчик“ беше представе-
на от изпълнителния дирек-
тор Нелко Йорданов. Общо 
четири мерки ще повишат 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на пред-
приятията в сектора на ак-

вакултурите, ще финансират 
изграждането на нови и мо-
дернизация на съществуващи 
и предприятия, ще насърчат 
развитието на допълващи дей-
ности в областта на риболова 
и подобряване на здравето, 
безопасността и условията на 
труд на рибарите. Проектни 
предложения ще могат да по-
дават еднолични търговци и 
юридически лица в секторите 
рибарство и/или аквакултури, 
рибари и собственици на ри-
боловни кораби от общини-
те Шабла, Каварна и Балчик. 
По мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 
„Инвестиции в многообраз-
на публична инфраструктура 
свързана с рибарската общ-
ност и морския потенциал на 
територията“ общини, юри-
дически лица с нестопанска 
цел, свързани със социалната 
и спортна дейност и културен 
живот и читалища ще могат 
да получат финансиране на 
проекти за създаване, подо-
бряване или разширяване на 
дребна по мащаб публична 
инфраструктура, свързана с 
рибарската общност. 

По време на срещата бяха 
обсъдени различни идеи за 
развитие на риболова в района, 
възможността за закупуване и 
изграждане на съоръжения и 
оборудване с европейски сред-
ства, допустими дейности и 
разходи, както и начина на по-
даване на проектно предложе-
ние и оценка.

СЕРТИФИЦИРАНЕ В ЕКО ТУРИЗМА
В рамките на проект 

JOYRIDE „Общи ресурси и 
инициативи, посветени на 
околната среда“, финансиран 
по Програма ИНТЕРРЕГ V-A 
Румъния-България 2014-2020 
г., община Шабла се обръща 
с покана към всички местни 
икономически заинтересова-
ни страни от сектор туризъм.

На 6 и 7 февруари ще се про-
ведат инструктивни семинари 
за условията за сертифицира-
не на туристическите услуги. 
Семинарите ще дадат мощен 
инструмент за управление на 
съществуващите или бъдещите 
дейности на всички, работещи 
в сферата на туризма, предос-
тавяйки ценна информация за 
две отделни и същевременно 
свързани теми: сертифицира-
не за система за управление на 
околната среда ISO 14001 и сер-
тифициране в еко туризма.

На семинарите ще разбе-
рете условията за въвеждане 
на мерки за управление на ту-
ристическите услуги съгласно 
изискванията за опазване на 
околната среда, включващи 

цялата организационна струк-
тура за достигне до намаляване 
на разходите и значително по-
вишаване на качеството на ту-
ристическите услуги, съобра-
зени с мерките за опазване на 
околната среда и на културно 
историческото наследството. 

Системата за сертифицира-
не в еко туризма е създадена 
като механизъм за разпозна-
ване на еко туристически про-

дукти, разработени от туро-
ператори, местни общности 
и структури за настаняване, в 
съответствие с принципите за 
опазване на природата и устой-
чивото развитие. Системата 
не е обвързваща, разчита на 
доброволно участие от стра-
на на нейните бенефициенти. 
Системата за сертифициране 
работи с набор от критерии, на 
които трябва да отговарят про-

дуктите и услугите, предмет на 
процедурата за сертифицира-
не. Критериите са разделени на 
две категории: основни крите-
рии (представляващи основните 
правила, които трябва да бъдат 
изпълнени за продукта, предмет 
на сертификата) и допълнителни 
критерии (представляващи пра-
вилата, допълващи класифика-
цията на даден продукт като еко 
туризъм). Извън изпълнението 
на основните критерии, изпъл-
нението на 50% от допълнител-
ните критерии удостоверява, че 
продуктът отговаря на принци-
пите на еко туризма.

Всеки един от присъства-
щите ще има възможност да 
получи ценна информация за 
собствения си бизнес като се 
запознае с процедурите за по-
лучаване на такива сертифика-
ти и с отговорните институции, 
които ги издават.

Всички, желаещи да се вклю-
чат в семинарите, могат да се 
запишат на тел. 05743/ 42 00 
или да посетят Зелен образо-
вателен център, гр. Шабла.

Изгрев

Народният 
певец Тодор 

Кожухаров
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.
Телефон за контакт: 0884/52-50-80

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

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ
Къща в центъра на Шабла, 120 кв.м., на две плочи. Ново 
саниране отвътре, на шпакловка и замазка. Къщата е с 4 

спални, хол, кухня, вътрешни баня и тоалетна,  и две мазета. 
Отвън е санирана с нова кафява PVC дограма. Разполага с 

1200 кв.м. двор, лозе -  400 кв.м. и 25 бр. плодни дръвчета. 
Има също гараж за две коли, ремонтирани стопански сгради 

и външна тоалетна.
Тел за контакт:0885/11-70-51

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
и ремонт на покриви с цигли. Газопламъчни покриви.

Гаранция 15 години!
Предлагаме още: тенекеджийски и бояджийски 

услуги, подмазване, и почистване на комини.
Работим качествено и коректно!

Телефон за връзка: 0879/98-40-79

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

Тел. за връзка:0888/623-836

ОТДАВАМ ПОД НАЕМ
8 декара изорана и подготвена за сеитба земя в градина в  
с. Тюленово с кладенец. Също  и 1 дка. в лозята на селото.

Телефон за връзка: 0884/31-53-93

ПРОДАВАМ 

ДЪРВЕНА БАРАКА НА ПЛ. “ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ“ В ШАБЛА. 
Цена по договаряне.

Телефон: 0895 11 96 09

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

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

ПРОДАВАМ ДЪРВА 
ЗА ОГРЕВ

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

ДА СИ СПОМНИМ
  за

ЗДРАВКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
Преди една година –  

на 6 февруари 2019 год., 
казахме „сбогом“ на достоен човек, 

посветил живота си на семейството и 
обществото. 

Общинската организация  
на БСП Шабла загуби всеотдаен активист  

с ясно изразена гражданска позиция. 
Отстояваше я енергично и последователно. 

Това ще ни липсва.
Ще се връщаме към твоите съвети!

Ще помним твоя пример!
ПОКЛОН! 

От Общинската организация на  
БСП Шабла

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 февруари 2020 година се 

навършиха
40 дни 

от кончината на
АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА 

БОГДЕВА
починала на 90 години

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 2 февруари, 2020 г.
се навърши 1 година

от смъртта на

ТОДОРКА ИВАНОВА ПЕЕВА
Дните минават неусетно,

а споменът за теб е все така мил и скъп.
Винаги ще си спомняме за твоите

добри съвети и благородство.

Почивай в  мир!
От семейството

ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА МАСОВО  РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

В съответствие с разпоредбите на еколо-
гичното законодателство, община Шабла е 
въвела системи за разделно събиране на ре-
дица излезли от употреба масово разпрос-
транени отпадъци – батерии, акумулатори, 
електрическо и електронно оборудване. За 
изпълнение на тези изисквания са сключени 
договори за сътрудничество между община-
та и организации по оползотворяване, кои-
то изпълняват задълженията на колективни 
системи от производители/ вносители на съ-
ответния вид стоки, за постигане на целите 
за рециклирането и оползотворяването им, 
след излизането им от употреба.

Събирането на излязло от употреба елек-
трическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 
се изпълнява от „Елтехресурс“ АД, минимум 
два пъти годишно, след проведени инфор-
мационни кампании, посредством мобилни 
екипи, които обикалят домове и офиси, по 
заявки. На всички граждани, предали нера-
ботещи електроуреди, дружеството предос-
тавя ваучери за отстъпки при пазаруване във 
верига магазини «Технополис», а фирмите 
получават документи, съгласно Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО). През 2017 
и 2018 година в община Шабла са проведени 
по три кампании за събиране на ИУЕЕО, при 
които са предадени съответно 9,833 и 19,920 
тона електроуреди. През 2019 г. проведите 

кампании са пет, при събрани общо 12,333 
тона ИУЕЕО.

Негодните за употреба батерии и акуму-
латори (НУБА) се събират от „Екобатери“ 
АД.  Системата за разделно събиране на 
НУБА представлява мрежа от 27 съда, раз-
положени на обществено достъпни места 
на територията на община Шабла – адми-
нистративни сгради, кметства, училища и 
търговски обекти. Периодично батериите от 
тези съдове се събират и се извозват до ре-
циклираща инсталация за оползотворяване. 
Количествата разделно събрани от съдовете 
НУБА, през последните три години са, както 
следва: 2017 г. – 0,620 т., 2018 г. – 0,426 т. и 2019 
г. – 0,138 т.

Отпадъците от електрическото и елек-
тронно оборудване, ако не се третират, мо-
гат да бъдат опасни за човешкото здраве и 

околната среда, защото съдържат токсични 
метали, като олово, кадмий и живак. Съдър-
жанието на отрови в различните батерии за-
виси от вида им – литиево-йонни, никел-кад-
миеви и др., но като цяло батериите съдържат 
опасни за здравето елементи – живак, олово, 
кадмий, никел, цинк, литий, желязо, сребро, 
живак, различни киселини и др. Почти всич-
ки изброени съединения са канцерогенни, 
водят до мозъчни увреждания, хронични 
заболявания и са изключително опасни за 
бременни жени и за новородени деца. Зато-
ва е добре, следващия път като посегнем да 
сменим батериите на фотоапарата си или 
някой електроуред в дома си, да се замислим  
какво ще стане, ако ги изхвърлим неправил-
но – ще отрови почвата, после водата и по 
хранителната верига ще се върне отново при 
нас – като елемент, отровил ябълката ни или 
рибата, която ядем.

Когато изхвърляме тези опасни отпадъци 
разделно, ние създаваме условия те да бъ-
дат рециклирани и използвани отново. Така 
спестяваме първични природни материали и 
енергия. Електрическото и електронно обо-
рудване след рециклиране, понижава цената 
на тези уреди и значително намалява обема 
на депонираните отпадъци.

Галя Камберова
гл. експерт „Екология“

НA ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ/ 
ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ 
СРЕДСТВА, ПРЕВОЗВАЩИ ДЪРВЕСИНА И 
НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Съгласно последните изме-
нения и допълнения на Наредба 
№ 1 за контрола и опазването на 
горските територии (НКГОТ), 
считано от 13.02.2020 г.  влизат в 
сила изменения на разпоредбата 
на чл. 14б, в съответствие с която 
„Собствениците/ ползвателите на 
товарни превозни средства и мо-
билни обекти по чл. 206 от  Зако-
на за горите са длъжни да осигу-
ряват и предоставят в РДГ Варна:

1. Копие от регистрационните 
талони на съответните превозни 
средства, снабдени с GPS устрой-
ства;

2. Заверено копие на документ, 
удостоверяващ монтирането и 
функционирането на GPS ус-
тройството;

3. Удостоверение, издадено 
от фирмата, монтирала GPS ус-
тройствата и доставяща услугата, 
съдържащо потребителско име и 
парола за достъп в реално време 
до информацията в GPS устрой-
ствата – важи за собственици/ 
ползватели на товарни превозни 
средства и мобилни обекти по чл. 
206 от ЗГ, които транспортират 

обла дървесина и дърва за огрев.“
В тази връзка и в съответствие 

с изискванията на чл. 14б, ал. 4 от 
НКГОТ собственици/ ползватели 
на товарни превозни средства, 
превозващи дървесина и недър-
весни горски продукти, както и 
мобилните обекти по чл. 206 от 
ЗГ, които до момента не са реги-
стрирани или не са представили 
всички данни в случаите по чл. 
14б, ал. 3, т. 3, са длъжни да пред-
ставят в РДГ Варна изискуемите 
документи преди същите да бъ-
дат използвани за транспортира-
не на дървесина или недървесни 
горски продукти.

Забранява се транспортира-
нето на дървесина и недървесни 
горски продукти с товарни пре-
возни средства, за които не са из-
пълнени изискванията на чл. 14б, 
ал. 1 – 4.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕК-
ЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНА

Телефони за контакти:
0889-400507 – инж.Атана-

ска Павлова – гл.експерт
0886-390939 – инж.Ивайло 

Кондов – гл.експерт 

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

организрат 6 дневна екскурзия в 
ПРИРОДНИТЕ ЧУДЕСА И 

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

Истрия, пещерата Постойна яма, 
романтичната Венеция и аристократичен Белград  

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

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

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

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

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

•	 Медицинска застраховка с покритие10000eur
•	 Представител на туроператора

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

СЪЮЗЪТ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ  
ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ШАБЛА

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

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

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

От УС на СОСЗР

ПРОДАВАМ
ДВОРНО МЯСТО – 1120 КВ.М.,  

ул. „Средна гора“ - №10
Тел. за връзка:0888/623-836

ОТДАВАМ 
под наем 3 дка дворно място в село Божаново.

Телефон: 0899 952 711



3Вторник, 4 февруари 2020 г.ОБЩИНАТА

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

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

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

ПОЕТИЧЕН КЪТ 
На 18-и януари, 2020 год. се навършиха 75 години от рожде-

нието на Недялко Йорданов. 

НЯКОГА, НЯКОГА...
Някога, някога,
толкова някога,
колкото девет лета
на някаква уличка
с няколко думички
спря ме веднъж любовта.

Беше наистина
толкова истинска,
колкото може да е
слънцето весело,
старата есен,
старото тъжно небе.

Весели есенни кестени блеснали
ръсеха светли следи.
Златни, квадратни, невероятни 
- изгряваха вредом звезди.

Странно тържествена, жертве-
на, женствена
беше земята под нас.
Бяхме ний истински, искрени, 
искащи,
мислещи само на глас.

Може би времето,

може би временно,
може би от възрастта -
няма ни улички,
няма ни думички,
няма я в нас любовта.

Може би някъде, някога, в 
някого
пак ще се влюбим, нали?
Нещо ще искаме, нещо ще 
чакаме,
нещо пак ще ни боли.

Колко естествено, просто на-
следствено
дойде при нас трезвостта.
Весели есенни кестени, де сте 
вий,
де е сега любовта?

Някога, някога,
толкова някога,
колкото девет лета,
на някаква уличка
с няколко думички
спря ме веднъж любовта...

Недялко Йорданов, 1967

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 75-и рожден ден 

НА АТАНАС БОЙЧЕВ 
от село Божаново

Ние, твоето семейство те поздравяваме
 по случай твоят празник 
и ти желаем крепко здраве 

и още много поводи за празнуване.

Във връзка с изпълнението на проект JOYRIDE „Общи ресурси 
и инициативи, посветени на околната среда“, финансиран по 

Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., община 
Шабла ще представи основните цели, дейности и постигнати до 

момента проектни резултати. 

КАНИМ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
М ЕСТНИТЕ МЕДИИТЕ НА

П Р Е С К О Н ФЕ Р Е Н Ц И Я

Дата: 07 Февруари 2020 година
Място: Зелен образователен център гр. Шабла

П Р О Г Р А М А

15:00 – 15:15 Регистрация на участниците

15:15 – 16:00 Представяне на проекта: основни цели, дейнос-
ти и постигнати резултати

16:00 – 16:30 Време за въпроси и отговори 
16:30 – 16:45 Закриване на пресконференцията

СВЕТОВЕН ДЕН НА 
ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ ШАБЛА

На 31.01 в Зелен образова-
телен център, гр. Шабла, съв-
местно със Зелени Балкани се 
проведе инициатива по повод 
Деня на влажните зони. В съби-
тието се включиха деца от Об-
щинския детски комплекс към  
Шабла, на които служители и 
доброволци на Зелени Балкани, 
представиха информация за 
влажните зони в България, тях-
ното биоразнообразие и уни-
калност. Не на последно мяс-
то, очертани бяха и заплахите 
за поддържане естественото 
състояние на влажните зони и 
колко е важно тяхното опазва-
не. Освен източник на ресур-
си, влажните зони осигуряват 
прехраната на милиони хора по 
света, те са източник на питей-
на вода, осигуряват защита от 
бедствия, но и представляват 
екосистемите с най-богато био-
разнообразие. 

Денят беше почетен и от 
ученици, членове на кръжок 
„Млад еколог“ към ОУ „Йордан 
Йовков“, гр. Каварна с ръково-
дители г-жа Ангелова и г-жа 
Габровска. С тях учебни игри 

и занимания проведе анимато-
рът към Зелен образователен 
център – г-жа Стефка Стояно-
ва.

Датата 2 февруари се отбе-
лязва от 1997 г., като в иници-
ативата днес се включват над 
170 страни и по този начин се 
отбелязва приемането на Рам-
сарската конвенция за опаз-
ване на влажни зони с висока 
консервационна стойност, 
приета в иранския град Рамсар 
през 1971 г. 

Днес в България са опре-
делени 11 Рамсарски места*, 
в това число и Шабленското и 
Дуранкулашкото езеро.

*В България Рамсарската 
конвенция влиза в сила през 
1976 г. Първите две обявени 
места са резерватът Сребър-
на и Аркутино (днес к-кс Ро-
потамо), а днес те са 11 – к-кс 
Беленски острови, о-в Ибиша, 
Дуранкулашко езро, Шаблен-
ско езеро, Поморийско езеро и 
устието на р. Ахелой, Атанасов-
ско езеро, Бургаско езеро, ЗМ 
Пода и залива Форос, Драго-
манско блато.

Радослав Русев: „ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ „ТЮЛЕНОВО“ Е НАЙ-
РОМАНТИЧНОТО МЯСТО ПО СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ.“ 

През изминалата седмица, в Националния дворец на култу-
рата в София, бяха връчени Българските туристически награ-
ди на най-добрите хотели на годината в страната. Органи-
затор на събитието е единственото професионално издание 
в бранша - списание „Гранд хотели“. Жури бяха експерти от 
България, САЩ и Швейцария. В категорията на крайбрежните 
хотели, сред трите най-добри хотела, бе посочен познатият 
ни хотел „Тюленово“. Това беше повод да се срещнем със собстве-
ника на хотела – Радослав Русев:

„Изгрев“ – Г-н Русев, хотелът 
Ви беше признат от междуна-
родно жури за един от най-до-
брите крайбрежни в страната, 
честито! Колко труд и време 
стоят зад това?

Радослав Русев – Здравейте,  
благодаря на Вас като медия за 
проявения интерес.  Да , безспор-
но  хотел-ресторант „Тюленово“ 
е един от най-добрите хотели в 
категорията крайбрежни. Да, той 
е различен, уютен, романтичен и 
очарователен по свой собствен 
начин. Нашият хотел е и едно от 
най-желаните места за сключва-
не на граждански брак в стра-
ната. Няма как романтиката да 
пропусне едно толкова приказно 
място. Нашият дългогодишен 
опит в туристическия бранш, 
добрата материална база, при-
лаганите добри практики, към 
днешна дата имат основен при-
нос, ние да имаме един добър, 
лесно разпознаваем и конверти-
руем туристически продукт. Към 
всичко това е редно да добавим 
личното отношение на всички 
работещи в хотел-ресторант 
„Тюленово“. Старание, всеотдай-
ност,  постоянство вероятно са 
ключовите думи. Този хотел би 
грабнал 1-ва награда в категория 
„най-гостоприемен“, но такава 
към момента не се присъжда... 
Ежедневно получаваме висока 
оценка от всички наши гости , 
разбира се, когато това е лично 
удоволствие, резултатите са още 
по-добри.

Ако отговоря на въпро-
са „ Колко труд и време стоят 
зад това?", вероятно това ще 
е най-дългото Ваше интервю. 
На кратко мога да кажа , че хо-
тел-ресторант „Тюленово“ е ес-
тественото продължение на моя 
живот в последните повече от 13 
години. Дълги години планира-
не, изграждане, промени, много 
труд и постоянство. Както и из-
ключително много трудни реше-
ния. Нека с Вас се уговорим така 
- този въпрос да бъде предмет на 
следващо отделно интервю,  тъй 
като е изключително трудно да 
споделиш толкова неща с някол-
ко изречения. 

„Изгрев“ – Смятайте уговор-
ката ни за факт. Освен хубавите 
моменти, пред хотелиерите и 
ресторантьорите в областта, 
стоят и много проблеми. Бихте 
ли споделил с нашите читатели 
какви  са те?

Радослав Русев -  Вижте, в мо-
мента в бранша има много про-
блеми. Мога да ги обобщя в две 
основни групи. Първите са про-
блемите от регионално значение.  
Ще ги засегна накратко. 

Разбира се инфраструктурата 
е най-важното нещо във всички 
места по света за развитие на 
какъвто и да било бизнес. Село 
Тюленово има две асфалтирани 
улици. Като заговорих за асфалт, 
се сещам за пътя Горун-Тюлено-
во. Това е една около 5 км. отсеч-
ка, която първо отделя селото от 
директен излаз на международен 
път Е-87 и второ - кара всеки 
минал от там турист никога по-
вече да не се завръща! Надявам 
се някой ден този път поне да 
бъде официално затворен... Под 
инфраструктура се разбира и об-

щественият транспорт, а такъв 
изцяло липсва. ВИК мрежата 
също – в с. Тюленово дори няма 
проект за канализация. Тоест, 
ако в следващите години  се за-
действат някакви механизми, то  
резултатът все още е далеч. Про-
блеми с електропреносната мре-
жа в района също има - постоян-
ните токови удари, по някога са 
над 10 на ден.  

Проблемите от национално 
значение ще започна със стана-

лата пословична с нелепостта 
и противоречията си Наред-
ба№-18 и нейните изменения и 
допълнения. Така променена, 
Наредбата остави много спорни 
въпроси. Въпроси без отговор. 
Тя донесе на всички хора в сфе-
рата на частния бизнес,  допъл-
нителни разходи по покупка на 
нови софтуерни (не добре рабо-
тещи) продукти, също и нов хар-
дуер. С поредното удължаване 
на срока, прието наскоро и все 
още необнародвано в „Държа-
вен вестник“, пък се казва , че ще 
има нови промени, носещи след 
себе си допълнителни инвести-
ции. Сами разбирате, че тъкмо 
платихме за новите недъгави 
промени, затлачени от проблеми 
и в срок от шест месеца, ще тряб-
ва отново да плащаме за нови 
поредни. Всичко това вече меко 
казано е опънало нервите на все-
ки развиващ някаква търговска 
дейност. 

Не на последно място е време 
да поговорим и за конкурентос-
пособност. Намаляне на ДДС 
при храните в туристическия 
бранш би дало много. Не само 
глътка свеж въздух, а би оста-
вило България в състезанието 
с други съседни страни . Поли-
тиката, която води държавата 
към днешна дата, ще доведе до 
поскъпване на туристическия 
продукт. А както всички знаем, 
за да се продава, всеки продукт 

трябва да е на добра цена. Добра 
не само за търговеца, но и и за 
потребителя.  

„Изгрев“ – Планирате ли 
ефективни протестни дейст-
вия, ако исканията ви не бъдат 
изпълнени?

Радослав Русев – Разбира се, 
планираме ефективни действия. 
Вече мина първият национален 
протест на 29.01.2020 г. Във Ва-
рна излязоха да протестират над 
1500 , а в София над 10 000 граж-
дани от цялата страна, собстве-
ници на различен бизнес. В мо-
мента вървим към преговори 
с Министерство на финансите.  
Надяваме се в обозримо бъдеще 
да бъдат взети правилните реше-
ния.

„Изгрев“ – Вие не търсите 
определена таргет-група, а на-
против - палитрата на хората, 
които харесват и предпочитат 
хотел „Тюленово“ е изключи-
телно пъстра и разнообразна. 
Как смятате да задържите  вни-
манието и интереса на посети-
телите си?

Радослав Русев – Някои от 
гостите ни, ни посещават  по 
над 10 пъти в годината, а идват  
от 500-700 км. при нас. Тук, ви-
наги те успяват да отпочинат от 
сивото ежедневие, като цяло се 
връщат за презареждане. Както 
природата, така и бизнесът не 
търпят застой, а и ние сме длъж-
ни да отговорим адекватно на 
желанията и потребностите на 
нашите гости, които смело мога 
да нарека наши фенове и прияте-
ли. От няколко години планирам 
нова инвестиция . В момента е 
на етап идеен проект , като след 
приемане на новия ОУП очак-
вам да реализирам идеята. Към 
момента мога да споделя само 
толкова. Вероятно ще бъде една 
от най-големите  инвестиция 
в Община Шабла, правени от 
страна на инвеститор. Но, както 
се казва – да сме живи и здрави...

„Изгрев“ – Пожелавам 
Ви, проблемите в бранша да 
бъдат решени, както и хотел 
„Тюленово“ да бъде все така 
предпочитана дестинация за 
отдих на наши и задгранични 
туристи!

Радослав Русев – Благодаря 
Ви. Ние продължаваме напред! 
Отговорността е наша. Важно 
е за напред да продължим в 
същата посока. Пожелавам на 
всички чудесен сезон 2020.

„Изгрев“ – И аз Ви благода-
ря за това интервю

Разговаря Йордан Енев

Романтичен залез над хотел „Тюленово“…
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ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В РАЙОНА
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОГАРА ШАБЛА 
ПРИСТИГАЩИ, ЗАМИНАВАЩИ  
И ПРЕМИНАВАЩИ АВТОБУСИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
ОБЩИНА ШАБЛА

Ви уведомява, че от 02.05.2019 година е с нова обслужваща 
банка:

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ,  
офис Шабла

- за плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501

BIC: IABGBGSF
- набирателна сметка за депозити и гаранции:

IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401
BIC: IABGBGSF 

- бюджетна сметка на Община Шабла:
IBAN: BG 39 IABG 7495 3100 207 401

BIC: IABGBGSF

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо

огради, порти, портали, интериорни и 
входни (блиндирани) врати

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

СТОПАНИТЕ ДА НЕ ТОРЯТ 
ПШЕНИЦАТА ПО ВРЕМЕ НА 
ЗАСУШАВАНЕ, СЪВЕТВА УЧЕН

При засушаването в момен-
та е много опасно да се тори 
пшеницата.Това предупрежда-
ва проф.Иван Киряков - завеж-
дащ отдел „Селекция на зърне-
но-житни и бобови култури” 
в Добруджанския земеделски 
институт в Генерал Тошево.

„В момента   пшеницата е 
в покой. Добре е стопаните 
да изчакат да мине средата на 
февруари и ако тогава паднат 
дъждове или сняг, след това да 
наторят” – съветва проф.Ки-
ряков. Той прогнозира още, че 
ако температурите се задържат 
над 10 градуса в продължение 
на няколко дни, пшениците ще 
влязaт във вегетация и леко ще 
завяхнат. Все още обаче време-
то е хладно и растенията нямат 
такава нужда от вода, каквато 
имат, когато почнат да врете-
нят, а това става в края на март 
и началото на април, каза още 
ученият.  По думите му, ако и 
след този период засушаването 

продължи, тогава вече нещата 
могат да станат сериозни.

„Ако февруари и март са за-
сушливи, трябва да се намалят 
торовите норми, предвидени 
за подхранване.” – съветва още 
проф.Иван Киряков. По него-
ва преценка априлски, майски 
и юнски дъждове ще са много 
добри за есенниците   незави-
симо от зимното засушаване. 
Липсата на воден запас обаче 
ще се окаже проблем   за про-
летниците.

Източник: Дарик Радио АД

НА ПЕТЛЬОВДЕН, ШАБЛЕНСКИЯТ МОРСКИ 
КЛУБ „ПОРТУС КАРИА“ НАВЪРШИ 7 ГОДИНИ

На Петльовден (2.II.) преди 
7 години (2013 г.) се събрахме 
морски ентусиасти и харпун-
джии в уютната обстановка на 
къща за гости „Юлско утро“ 
в гр. Шабла, където любезен 
домакин ни беше Емил Дуков 
и създадохме Сдружението с 
нестопанска цел (СНЦ) „Мор-
ски клуб „Портус Кариа“. Всич-
ко тръгна от една идея – да въз-
становим стария Морски клуб, 
да обединим талантливите ша-
бленски харпунджии, които към 
този момент се състезаваха за 
други клубове под флага на Ша-
бла и да предаваме на бъдещите 
поколения знанията за морето, 
и морското дело. В началото бя-
хме 7 учредители, днес Сдруже-
нието осъществява дейността 
си с членска маса от 20 членове, 
като всеки е дал и продължава 
да дава своя принос за успеш-
ното ни съществуване. И ето, 
че станахме на така важните се-
дем години! Сега вече никой не 
може да ни обвини, че ни липс-
ват първите седем...

За този период под ръковод-
ството на Управителния съвет с 
председател Димитър Франгов 
и зам. председатели - Венцислав 

Георгиев и Николай Михай-
лов, Сдружението осъществи 
успешна общественополезна 
дейност и успяхме да изградим 
един талантлив и набиращ ско-
рост отбор по подводен рибо-
лов, който прославя община 
Шабла и шабленската морска 
школа на турнирите по подво-
ден риболов от купа „България“ 
и Републиканските първенства 
на БФПС. Самите ние, ежегод-
но организираме кръг от купа 
„България“ в с. Тюленово, който 
седем поредни години е еталон 
за добра организация и гос-
топриемство.

С постоянство и усърдие, 
като не пропуснахме нито едно 
състезание по подводен рибо-
лов в България за тези години, 

успяхме да натрупаме опит. 
Спечелихме десетки лични и от-
борни отличия, медали и купи, 
което ни дава самочувствие 
да продължаваме напред още 
по-уверено. 

Редица състезатели помог-
наха за тези успехи на харпун-
джийския ни отбор. Някои от 
тях преустановиха състезател-
на дейност по една или друга 
причина, но техния принос 
никога няма да бъде забра-
вен. Към основния „гръбнак“ 
от опитни състезатели - ка-
питанът Венцислав Георгиев, 
легендарният Иван Минчев, 
талантливите Йовчо Николов, 
Александър Кръстев, Нико-
лай Николов, Петър Петров, 
Атанас Туджаров, които запа-
лиха искрата на председателя 
Димитър Франгов, се присъ-
единиха и други шабленски 
момчета. Някои от тях напра-
виха първите си стъпки в със-

тезателния подводен риболов, 
като Дилян Георгиев, Нелко 
Йорданов и Емил Дуков. В по-
следствие обогатихме  състава 
с опитните варненски харпун-
джии Димитър Дражев и Пла-
мен Леонтиев, присъедини се 
и софиянецът с тюленовско 
жителство, Ангел Златанов. От 
2020 г., за отбора ще се състеза-
ва още един шабленец - Христо 
Арнаудов. Благодарение на 
всички тези момчета, отборът 
на „Портус Кариа“ може да се 
похвали със страхотни пости-
жения дотук – 3-то място на 
Републиканското през 2018, 
отбор на годината на община 
Шабла за 2017 и 2018 г., Също 
така, във витрината ни са и де-
сетките индивидуални трофеи 

– купи от 1-во до 3-то място от 
кръгове за купа „България“, и 
турнири по двойки, награди за 
„най-голяма риба“, отличия за 
феърплей, плакети от награж-

давания „Спортист на година-
та“...Те говорят достатъчно за 
класата на шабленския клуб по 
подводен риболов!

Организирахме турнир за 
спортен риболов за деца, кой-
то през настоящата 2020-та ще 
повторим, а занапред в години-
те ще се постараем да превър-
нем в традиция.

Съумяхме да изпълним 2 
проекта с Европейско финан-
сиране, с което надградихме 
материалната си база. С това 
създадохме условия за по-до-
бър и безопасен тренировъчен 
процес, както и увеличихме 
дейностите - каякинг, дайвинг и 
яхтинг за деца.

Бяхме неизменна част от ор-
ганизацията и подсигуряването 
на редица местни събития, като 
Тюленово арт фест, „Голямото 
скачане 2017“ и др.

Редовно участваме добро-
волно и енергично в инициати-
ви, като „Да почистим Бълга-
рия“ и др.

През есента на 2019-та, като 
част от проект на община Ша-
бла, Димитър Франгов и Нелко 
Йорданов изнесоха презента-
ции на теми „Полезна храна ли е 
рибата“ и „Риби и аквакултури 
в България“ пред децата в учи-
лищата на гр. Шабла и с. Дурна-
кулак.

Изложбите на нашия талант-
лив и колоритен морски вълк, 
Иван Минчев показват, че и из-
куството не ни е чуждо.

През 2020 г. ще работим вър-
ху нови проекти и идеи, една от 
които е напреднала фаза на раз-

говори – музейна експозиция с 
автентични експонати от мина-
лото до наши дни на тема „Ис-
тория на подводния риболов“.

Нашата дейност беше отра-
зявана с репортажи, предавания 
и статии, в местни и национал-
ни медии, като БНТ, БТВ, „Хоби 
ТВ“, „Каварна ТВ“, в. „Изгрев“, 
„Дарик“, „Добрич онлайн“ и др. 

Нашите постове във Фейсбук 
се радват на широка популяр-

ност, като някои новини дости-
гат до хиляди последователи.

И това е само началото... 
СНЦ „Морски клуб Портус Ка-
риа“ продължава да надгражда!

Благодарим на община Ша-
бла за безрезервната подкрепа 
през всичките години, както и 
на нашите дарители и спонсори!

Благодарим и на тези наши 
членове, които не участват в 
състезания, но ни помагат и 
подкрепят безрезервно - Атанас 
Атанасов, Добрин Гамалов, Ма-
риян Жечев, Мирослав Иванов, 
Стоян Асенов и зам. председате-
ля Николай Михайлов!

Благодарим на редакцията на 
вестник „Изгрев“ за професио-
налното медийното партньор-
ство и страхотните публикации!

Благодарим на собствени-
ците и персонала на ресторант 
„Кибела“ за приятната обста-
новка и страхотното празнен-
ство, което ни осигурихте по 
повод нашия 7-ми рожден ден!  

Благодарим на Елена Солен-
кова за уникалната и майстор-
ска торта , направена с много 
старание и талант!

Благодарим на шабленци 
и на нашите симпатизанти, за 
признанието и подкрепата!

Всичко постигнахме чест-
но, спортсменски, с желание и 
страст! Ние сме Морски клуб 
„Портус Кариа“ от гр. Шабла!

Честито на всички учреди-
тели, членове, състезатели и 
симпатизанти! 

Димитър Петков Франгов,
председател на СНЦ 

„Морски клуб Портус Кариа“

„Портус Кариа“ със спечелените през годините отличия.

Отборът „на терен“…

Проф. Иван Киряков


