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„Танцът е едно от най-висшите достижения на цивилизованото общество.“  
Джейн Остин

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

УВАЖАЕМИ 
СЪГРАЖДАНИ,

На 1 октомври 
– Международния 
ден на възрастните 
хора, с удоволствие 
се присъединявам 
към всички поже-
лания, отправени 
за здраве и дълго-
летие.

С признателност 
и благодарност за 
Вашия труд и ан-
гажираност, скъпи 
представители на 
третата възраст! 
Те са в основата на 
това, което ние – 
Вашите последова-
тели, имаме днес.

Вие оставихте своя отпечатък върху съвременния облик 
на нашата община, на нашия народ, неговата култура, бит и 
традиции. Отгледахте ни. Възпитахте ни. И днес разчитаме на 
Вашата подкрепа и помощ – в тях са опита и мъдростта Ви.

В трудни моменти сте нашата опора, учим се и ще се учим 
от Вас.

Уверявам Ви, че Община Шабла и в бъдеще ще бъде съпри-
частна към Вашите проблеми, като Ви съдейства за разрешава-
нето им. Вие имате нашата подкрепа.

Пожелавам Ви преди всичко здраве, дълголетие, достоен 
живот, какъвто несъмнено заслужавате. Нека топлата грижа и 
внимание от страна на Вашите близки внасят спокойствие в 
дните Ви. 

Убеден съм, че чрез силата на духа, който притежавате, ще 
се справите с не само с предизвикателствата, които животът 
поднася, но и ще вдъхнете кураж на нас - Вашите деца!

Честит празник!
С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА 
ОБСТАНОВКА СЕ УДЪЛЖАВА ДО  

30 НОЕМВРИ.

УВАЖАЕМИ 
ПЕНСИОНЕРИ,

Позволете ми от 
името на Общин-
ски съвет Шабла и 
лично от свое име 
да Ви поздравя по 
случай Междуна-
родния ден на въз-
растните хора - 1 
октомври!

Бих искала в на-
вечерието на този 
празник, превър-
нал се във важна 
дата за представи-
телите на третата 
възраст, да Ви бла-
годаря! Благода-
ря ви за това, че с 

труда и ангажираността си през годините сте оставили своя 
отпечатък върху просперитета на нашето общество, за това, че 
благодарение на вас българската нация е жива и продължава 
да се развива, и не на последно място – за това, че, въпреки 
трудностите на ежедневието, намирате сили да посрещате все-
ки нов ден с усмивка.

Желая Ви крепко здраве, дълголетие и оптимизъм! Бъдете 
все така светъл пример за своите наследници, като със своите 
съвети им помагате да се справят с трудностите на ежедневие-
то си! Защото опитът и житейската мъдрост във вашите очи не 
могат да бъдат заместени от нито един учебник! 

Честит празник!
Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛАСЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация Шабла уведомява, че на  

30 септември 2020 г. (сряда) от 08,30 ч. до 15,30 ч. ще се прове-
дат стрелби със 7,62 мм. автомат „Калашников“ и 9 мм пистолет 

„Макаров“ в района на зенитен полигон “Шабла”.
Забранява се влизането и движението на плавателни съдове 

северно от естакадата и южно от къмпинг “Добруджа”.

О Б Я В Л Е Н И Е
Министерството на околната среда и водите съобщава, че 
съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното 
разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на 
защитена зона за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец“. 
Защитената зона е разположена в землищата на гр. Шабла, с. 
Езерец и с. Крапец, община Шабла, област Добрич.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на 
Интернет страницата на министерство на околната среда и 
водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, 
подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение 
в административната сграда на Регионална инспекция по 
околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да 
представят на министъра на околната среда и водите 

мотивирани писмени становища,  
възражения и предложения относно посочените в 

проекта на заповед режими.

Публикувано на  25.09.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ
На 01.10. 2020 г. от 11:00 ч. 

до 11:30 ч. ще бъдат проведе-
ни функционални изпитания 
за интеграцията на Системата 
за ранно предупреждение   и 
оповестяване на територията 
на гр. Шабла, област Добрич, 
към Националната система за 
ранно предупреждение.Функ-
ционалните изпитания ще се 
проведат едновременно с теста 
с реално задействане  на Систе-
мата за ранно предупреждение 

и оповестяване на населението 
на 01.10.2020 г. от 11 ч. на тери-
торията на градовете с изграде-
на нова сиренна система , като 
задействането ще стане от Ре-
гионален контролен възел Пле-
вен на РДБЗН Плевен където е 
интегрирана системата. При-
канваме гражданите и гостите 
на гр.Шабла да запазят спокой-
ствие по време на функционал-
ното изпитание на сиренната 
система.

ПЪРВА НАГРАДА ЗА ТС „БЪРБОРИНО“ 
ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

От 18 до 22 септември 2020 
година в Балчик се проведе десе-
тото издание на международния 
фолклорен фестивал „Море от 
ритми“ 2020.

В него взеха участие самодей-
ци и почитатели на българския 
фолклор от всички възрасти, 
танцьори и певци от музикал-
ни училища, паралелки, школи, 
представителни ансамбли, със-
тави от страната и чужбина.

Сред участниците на фести-
вала беше танцов състав (ТС) 
„Бърборино“ при НЧ „Зора 
1894“ Шабла с ръководител Гер-
гана Дафова. 

Те се представиха с два танца 
– „Добруджански ритми“ и „Ха 
тропнете, да тропнем“, в раздел 
„Обработен фолклор“, категория 
„Танцови състави и ансамбли“.

Жури в състав: проф.д-р Да-
ниела Дженева, проф.д-р Антон 
Андонов, д-р Данислав Кехайов 
и проф.д-р Николай Ников оце-
няваха участниците във фести-
вала.

Момичетата и момчетата от 
състава бяха удостоени с първо 
място в своята категория.

Ето какво сподели техния ръ-
ководител, Гергана Дафова, след 
получаването на високото отли-
чие пред „Изгрев“:

„Горда съм от представянето 
на състава на десетото юбилейно 
издание на фестивала.  Състеза-

вахме се със състави от област-
ните градове и показахме ниво. 
Благодаря на журито за висока-
та оценка, защото тя доказа на 
децата, че трудът се възнаграж-
дава. Имахме безкрайно кратко 
време за подготовка, репетици-
ите бяха дълги и изморителни, 
трудно беше да се събере целия 
състав, предвид обстановката, в 
която се намираме, но резулта-
тът е налице. 

Първото място носи голяма 
радост и удовлетворение, но е и 
голяма отговорност. В танците 
е така, добро ниво се поддър-
жа с много репетиции. Едно, 
две отсъствия от залата и вече 
си пропуснал много. Иска се 

голяма дисциплина и постоян-
ство, и смея да твърдя, че децата 
разбраха това. Мисля, че за-
почна да се оформя един доста 
добър колектив, който тепърва 
ще се развива и ще жъне успе-
хи. Благодаря и на родителите, 
които винаги подкрепят моите 
решения, за да вървим напред. 
Наясно съм, че няма как един 
ръководител да успее сам, ние 
сме екип – деца, родители, ръ-
ководители.

Това, което ни предстои е ра-
бота по един нов танц,  с който 
ще изненадаме публиката за Ко-
леда. Хубавото е, че вече имаме 
чисто нови костюми за новата 
постановка. Заслугата за това е 

на община Шабла, която винаги 
ни е подкрепяла през годините 
и е била зад нас във всичките ни 
начинания. 

Пожелавам на всички „бър-
боринчовци“ да са ми преди 
всичко здрави, все така трудо-
любиви, да са отлични ученици 
и да продължават да ни радват, 
защото като танцьори те са гор-
дост не само за родителите си, но 
и за града ни, пък ако щете и за 
цяла България.

И тук, и сега е момента да 
поканя всички деца, които 
искат да се присъединят към 
нашето голямо семейство. Ре-
петициите за подготвителната 
група към детски танцов със-
тав „Бърборино“ ще се про-
веждат всеки вторник и петък 
от 17,00 до 18,00 часа в Читали-
щето в Шабла. Добре дошли са 
всички, които искат да работят 
сериозно.“ От редакцията на 
„Изгрев“ честитим първото 
място на „Бърборино“ и г-жа 
Дафова, и не се съмняваме, че 
поредното  признание на ка-
чествата на шабленските деца е 
гаранция за техни нови успехи.

Изгрев
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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 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 25 септември 2020 година се 

навършиха
8 години 

от смъртта на 

АТАНАС ТОДОРОВ ЧОЛАКОВ
починал на 80 години

Не се изплаква мъката със сълзи, 
когато плачем повече боли

и все по-безнадеждни стават дните, 
че някога ще се завърнеш ти.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 4 октомври 2020 година 

се навършват 
20 години 

от смъртта на 

ГИНКА ДИМОВА АТАНАСОВА

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

Никога забрава няма!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 октомври 2020 година 

се навършват 22 години от смъртта 
на

СТЕФАН ЙОРДАНОВ  
ГРАДИНАРОВ

Вечно жив си остана човекът,
който честно се трудил  

и скромно живял,
тихо минал по своята пътека

и в сърцето на всеки обич посял.
Поклон пред светлата ти памет!

От семейството

„СНЕК-БАР „ПЕТТЕ КЬОШЕТА“ 
НА УЛ. „РАВНО ПОЛЕ“ 14

Отваря врати на 5.10. 2020 г! 
Заведението за бързо хранене е с работно време: 06 – 21 ч.“ 

ПРОДАВАМ
Магазин на площад „Червено знаме“  

в Шабла.  Магазинът се намира в сградата,  
където е кафе-аперитив „Елит“.

Тел. за контакт: 0889/31-87-82

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ:

МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 95 ЛВ.
Телефон: 0888 78 12 66

ПРОДАВАМ
МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ ЗА ОГРАДА.

Телефон: 0888 849 226

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Зако-

на за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НР-
ПУРОИ, Решение № 124/03.09.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и За-
повед № РД-04-426/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен 
търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска 
собственост :

Търгът   ще  се проведе на 22.10.2020 г. (четвъртък) от 10:30 часа в засе-
дателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината 
от 13.10.2020 г. до 16:00 часа на 21.10.2020 г., след представяне на доку-
мент за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г. от 
13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръж-
на цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF 
при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, 
стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 

№

Решение на
Общински

съвет 
гр.Шабла

Имот

Местона
хождение
/населено 

място/

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /

лева/ без 
ДДС

Депозит-
на

вноска
/лева/

1 124/ 
03.09.2020

ПИ 10032.501.7
УПИ ІІ-7, кв.7
Сграда 10032.501.7.1
Бивша здравна служ-
ба
Сграда –
10032.501.7.2 - гараж

с.Ваклино 5701

ЗП 137

ЗП 42

50 840,00 10 168,00

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 
и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл., чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение 
на Общински съвет - Шабла № 131/ 03.09.2020г. и Заповед № 
РД-04-428/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем на терени в регулация 
за обработване  за срок от 3 (три) стопански години. Списъкът с 
обявените на търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.
shabla.bg в раздел Търгове. 
Търгът ще се проведе на 15.10.2020 г. (четвъртък) от 09:30 часа 
в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Начална тръжна цена – 40.00 лв./дка с ДДС годишно.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 14.10.2020г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства 
и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: 
IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа 
на 14.10.2020г. 
Оглед на имотите всеки работен ден от 05.10.2020г. до 
14.10.2020г. от 13:00ч. до 16:00ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 06.07.2020г. до 17:00 часа 
на 14.10.2020г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички 
обявени земеделски земи, се насрочва втори търг на 
29.10.2020 г. от 09:30 часа.
Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия 
търг ще бъде обявен на 19.10.2020г. на интернет адрес: www.
shabla.bg в раздел Търгове.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер 
на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се 
кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 
207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД 
до 17:00 часа на 28.10.2020г. 
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв.(двадесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 
28.10.2020г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 19.10.2020 до 
28.10.2020г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 19.10.2020г. до 17:00 часа 
на 28.10.2020г.

Допълнителна информация в служба „Общинска 
собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

 ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, 
ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла 
№ 129/03.09.2020г. и Заповед № РД-04-429/24.09.2020 г. на 
Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на ПИ 83017.503.3173 с площ 1537кв.м., 
автосервиз с идентификатор 83017.503.3173.2 с ЗП 146кв.м., 
сграда с идентификатор 83017.503.3173.1 с ЗП 10кв.м.и  сграда 
с идентификатор 83017.503.3173.3 с ЗП 11кв.м.  
Търгът ще се проведе на 15.10.2020 г. (четвъртък) от 10:30 часа 
в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Имота  се отдава за срок от 10 (десет) години.
Началната тръжна цена е 594,00 (петстотин деветдесет и 
четири 0.00) лв. с ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00(десет) лв. и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 14.10.2020 
г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 05.10.2020 до 14.10.2020 
г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от 
началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 
IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 14.10.2020 г. 
Предложенията за участие в търга се подават в работно време 
в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 05.10.2020г. 
до 17:00 часа на 14.10.2020 г.
При неявяване на кандидати на 15.10.2020г. насрочвам втори 
търг на 29.10.2020г. от 10:30ч. при същите ред и условия.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер 
на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се 
кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 
401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 
17:00 часа на 28.10.2020 г. 
Стойността на тръжната документация е 10.00 лв.(десет лева) 
и се заплаща в  служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – стая 109 до 
17:00 ч. на 28.10.2020г.
Получаването на тръжна документация става  в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.
 Оглед на терените всеки работен ден от 19.10.2020г. до 
28.10.2020г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 28.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска 
собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, 
ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 133/03.09.2020  г. на Общински 
съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-427/24.09.2020 г. на Кмета на 
Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на следния имот – частна общинска собственост:

№
Решение на
Общински

съвет 
гр.Шабла

Имот

Местона
хождение
/населено 

място/

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /

лева/ без 
ДДС

Депозит 
на

вноска
/лева/

1 133/
03.09.2020 

ПИ 17275. 
501.119

с. Горун 2281 31 114,00 6 222,80

  
Търгът   ще  се проведе на 22.10.2020 г. (четвъртък) от 11:30 часа в 
заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
21.10.2020 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 13.10.2020 г. до 16:00 часа на 21.10.2020 г., след 
представяне на документ за закупуване.
 Оглед на имота всеки работен ден от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г. 
от 13:00 до 16:00 часа.
  Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална 
тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, 
BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа 
на 21.10.2020 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, 
стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 

от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и 
чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 127/03.09.2020  г. на Общин-
ски съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-425/24.09.2020 г. на Кмета 
на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за про-
дажба на следния имот – частна общинска собственост :

№

Решение на
Общински

съвет 
гр.Шабла

Имот

Местона
хождение
/населено 

място/

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /

лева/ без 
ДДС

Депозит 
на

вноска
/лева/

1 127/ 
03.09.2020 

ПИ 83017. 
504.4342

гр.Шабла 686 18 905,00 3 781,00

Търгът   ще  се проведе на 22.10.2020 г. (четвъртък) от 9:30 часа 
в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
21.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 13.10.2020 г. до 16:00 часа на 21.10.2020 г., след 
представяне на документ за закупуване.

 Оглед на имота всеки работен ден от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 
г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената на-
чална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 
401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 
часа на 21.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска 
собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 
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ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ГРАД ШАБЛА
ЗА   ВАС   ДЕЦА!

Кръжоци, клубове и състави
2020-2021  учебна година

1. Английски език /ДГ “Дора Габе”/
2. Руски език /ДГ “Дора Габе“/
3. „Игрите на баба и дядо“ I клас
4. Английският – лесен и интересен I клас
5. Клуб „I ♥ English” II клас
6. Клуб „Буратино“ IІ-III клас
7. Клуб „Сръчко“ II-III клас
8. Мажоретен състав II-III клас
9. Клуб „Природолюбител“ III-V клас
10. Еко-арт ателие IV-VI клас
11. „Пей с мен“ IV-VI клас
12. Литературен клуб „Словотворчество” V-VI клас
13. Клуб „Дърворезба“ V-VIII клас
14. Клуб „Млад огнеборец” V-ІX клас
15. Клуб „Фотоочи“ VI-IX клас

ВСИЧКИ ФОРМИ СА БЕЗПЛАТНИ
Заявления за записване : ОДК    тел: 05743/ 50-41

НА ВНИМАНИЕТО НА 
РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ 
ПООТРАСНАЛИ МАЛЧУГАНИ
Общински детски комплекс – Шабла обявява акция 
по набиране на части от конструктор „Лего“

Ако Вашето дете е на въз-
раст, в която интересите му 
вече са надраснали любимите 
конструктори, нямате на кого 
да ги предадете и те стоят неиз-
ползваеми у дома, ние, кръжоч-
ниците от ОДК ви даваме една 
добра алтернатива: може да 
донесете излишните части при 
нас и ние ще намерим приложе-
нието им в организирането на 
регулярни лего-работилници 
в Комплекса. Не е необходи-
мо да сте запазили кутията и 
инструкциите за изработване 
на определената фигура, как-

то и да имате всички части от 
изделието (въпреки че  - ако са 
налични – е добре да ги донесе-
те). Идеята ни е чрез събраните 
строители да стимулираме едно 
следващо поколение малки 
конструктори да се справят с 
творчество и изобретателност 
с предизвикателствата на ми-
ни-строителството.

При желание – носете Ваше-
то старо Лего в ОДК – Шабла, 
ул. „Комсомолска“ 12

Забележка: Ще приемаме 
само конструктори на тази 
марка.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

В ДЪЛБИНИТЕ
Колко тайни ли пазиш, море,
в дълбините на своето лоно…
Като перли с черупка-сърце,
скрити в шепа солена отрова.
 
Неизпратени нежни писма
в шир безкрайна се лутат тревожно -
малки лодки с протрити платна
помечтали за бряг невъзможен.
 
Плува там с развълнувана гръд
златна рибка погълнала пръстен
на моряка пристигнал от път
много рано, а толкова късно.
 
В раковината спомен ехти,
а в откъсната щипка на раче
са попили две детски сълзи.
Тишината на мидите плаче.
 
О, кажи ми какво не видя –
как се ражда животът красиво,
как разцъфва вълна след вълна,
и вълна след вълна си отива.
 
Ако имаше устни, море,
би разказало с думи омайни…
Но ковчеже си ти без ключе
пълно с неми съкровища-тайни…

Деница Ангелова  – номинирана в  шестото издание на 
Националния литературен конкурс  

за млади поети „Георги Давидов“ - 2020, Шабла

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ НЧ 
„ЗОРА 1894“ ШАБЛА

Ви кани
ДА ЧЕТЕМ ЗАЕДНО 

ЛЮБИМИ СТИХОВЕ.
Проявата е по повод

Празника на музиката и 
поезията -

1 октомври.
На 30 септември 2020 

година сряда от 17.00 часа
в изложбената зала на  
НЧ „Зора 1894“- Шабла

1 ОКТОМВРИ – ДЕН НА 
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Честит праз-
ник!

Уважаеми пен-
сионери,

Приемете сър-
дечни поздравле-
ния и пожелания 
за крепко здраве, 
изпълнен с радо-
сти живот, дъл-
боки и спокойни 
страни в това трудно и размир-
но време!

Нека мис-
лено се хванем 
ръка за ръка на 
едно празнично 
българско хоро, 
с което да пока-
жем, че сме спло-
тени и единни!

Весел празник!
Зорка  

Махалнишка,
 председател на пенсионерски 

клуб „Надежда“  гр.Шабла

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ 
ДАМИ И ГОСПОДА!

Международният ден на 
възрастните хора – 1 октом-
ври се чества от 1991 година по 
инициатива на ООН. 

В днешния бързо остаря-
ващ свят, хората от „третата 
възраст“ играят все по-голяма 
роля в обществото. Човешки-
ят живот се удължава, благо-
дарение на  завоеванията на 
медицината и развитието на 
икономиката, затова сега въз-
растните хора в XXI век водят 
много по-активен начин на жи-
вот от своите връстници пре-
ди 50 години. Те са по-здрави, 
по-жизнени, по-информирани, 
по-трудоспособни.

Уважението към човека е 
въпрос на възпитание, цен-
ност, дълг. Той е заслужил това 
с извървения си житейски път, 
с целия труд, който е вложил 
в семейството, в обществото, 
с примера, който е оставил на 

младите.
Ние, ръководството на „Съ-

юза на пенсионерите 2004“ Ша-
бла, знаем, че възрастните хора 
са заслужили правото на досто-
ен живот и заслужават подкре-
па на всички свои изяви.

Мили хора, използвам по-
вода да ви пожелая здраве, бо-
дрост, дълголетие и желание за 
активна лична, и обществена 
дейност!

Честит празник!
Мария Димитрова,  

председател на ОС на „Съюз 
на пенсионерите 2004“ Шабла

СРЕЩА ПО ПОВОД 80 ГОДИНИ 
ОТ КРАЙОВСКИЯ ДОГОВОР
Сборникът „Добруджанци“ на Яни Калиакренски - с представяне в Шабла

На 25 септември в НЧ „Зора 
1894“ Шабла се състоя среща 
разговор  по повод 80-годиш-
нината от подписването на 
Крайовския договор и възвръ-
щането на Южна Добруджа в 
пределите на майка България.

Сред присъстващите в за-
лата бяха председателят на 
Общински съвет Шабла, д-р 
Йорданка Стоева и замест-
ник-кметовете Петър Атана-
сов, и Цветелин Йорданов.

„Тази вечер ще се върнем с 
80 години назад“ – откри съби-

тието организаторът и водещ 
на срещата, ст.експерт „Култур-
но-историческо наследство“ в 
общинската администрация, 
Илиян Христакиев. 

Той разказа на присъства-
щите за паметните събития 
преди 80 години, за подписва-
нето на Берлинския договор и 
много други интересни истори-
чески факти. Христакиев про-
чете манифеста на цар Борис 
III, който беше изложен в зала-
та сред важни снимки и доку-
менти и вещи от бита (част от 
колекцията на Елена Маринова 
и Мартин Желязков).

„Благодаря, че сте уважили 
това събитие борбени и патри-
оти, които тачат своята памет“ 

– каза каварненският журна-
лист и блогър, Атанас Дими-
тров.

Втората част на събитието 
бе представяне на сборника с 
разкази „Добруджанци“ (1934) 
с автор Яни Калиакренски. Ав-
торът е написал още  книгите 
„Смехът на Добруджа” (раз-
кази, 1929), „Суша” (повест, 
1929), „Легенда за 40-те калиак-
ренски девойки” (повест, 1936) 
и сборника „Неизвестните”, ос-
танал в ръкопис. Калиакренски 
има редица неиздадени изслед-
вания, разкази, речи, изнасяни 
по различни поводи. 

Идеята, съставителството 
и второто издаване на книга-
та „Добруджанци“ е  дело на 

Атанас Димитров. Изданието 
е съобразено с изискванията 
на съвременния българския 
правопис. Илюстрациите към 
сборника са на известния наш 
художник и карикатурист, Лю-
бомир Михайлов. Изданието 
е с предговор от изтъкнатия 
български филолог и историк, 
акад. Иван Радев. В него са 
отпечатани и три рецензии от 
1935 година.

Интересен факт е, че  книга-
та „Добруджанци“ излиза със 
17 разказа и цена от 20 леи или 
към днешна дата би струвала 
към 8 лв.

Димитров нарече Яни Кали-
акренски „човек на културата и 
перото, който отдава целия си 
живот  за една свободна Добру-
джа“.

Екземпляри от книгата са 
предоставени безвъзмездно на 

всички читалища в Южна До-
бруджа, които са на територии-
те на настоящите български об-
ласти Добрич и Силистра.

Официалното представя-
не на сборника се състоя на 
23.09.2020 г.  в Каварна – родно-
то място на автора на книгата 
Яни Калиакренски и на Атанас 
Димитров. 

В срещата взеха участие още 
историкът Мартин Желязков и 
хор „Патриот“ с ръководител 
Стойчо Захов. Хорът, с изпъл-
нението си на „О, добруджан-
ски край“ изправи на крака 
уважилите събитието.

Стефан Жечев - учител по 
български език и поет влезе в 
ролята на кап.II ранг Цицел-
ков, и  прочете и заповед №1 на 
първия кмет на Шабла, Христо 
Караиванов. Своя поздрав към 
наследниците на добруджанци 
отправи и народната певица 
Росица Кръстева, в съпровод  
на акордеон от Галин Ганчев.

След срещата бяха отправе-
ни предложения към присъст-
ващите да подкрепят идеите 
за именуването на площад в 
Каварна на името на Яни Ка-
лиакренски, където ще бъде 
издигнат и негов паметник и 
посмъртно да бъде обявен за 
почетен гражданин на Каварна.

Бел. ред. – Сборникът „До-
бруджанци“ е в продажба в 
Зелен образователен център 
Шабла.

Йорданка Радушева

Отляво надясно: Мартин Желязков, Илиян Христакиев и Атанас 
Димитров.

Залата се изправи на крака при изпълнението на хор „Патриот“.
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Щафетата на България в Бърно, отляво-надясно: Рая Пламе-
нова, Ивайла Мишина, Мартина Стефанова, Полина Дочкова 
(Поли не е част от щафетата, съотборничка е на трите мо-
мичета в СК „Радуканови“ Видин) и Кремена Димитрова. Зад тях 
е Веселин Василев.

Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com 
интернет страница: www.shabla.bg 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев , Йорданка Радушева

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ПРОДАВАТ СЕ
Камина „Прити“ 17 kw – 200 лв.

Печка „Прити“(без водни ризи) – 100 лв.

Ул. „Черни връх“ №11, тел: 0889 77 43 90

Д-р З. ЖИВКОВА
специалист-невролог,

към медицински център „Каварна“ (в сградата на болница-
та), разполага с високотехнологична медицинска апара-
тура: цветен скенер, сонограф за изследване на мозъчни 
кръвоносни съдове и крайници, ЕЕГ на главен мозък, ЕМГ.
РАБОТИ СЪС ЗДРАВНАТА КАСА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ.

Прегледи по домовете.
Иглотерапия.

Всеки ден от 8.30 до 12.30 часа.

Телефон: 0888 70 79 79

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

LIONS GROUP REAL ESTATE
ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ!

Също съдейства за закупуването и 
продажбата на имоти в община Шабла.

Ако вие имате имот, за който искате да намерите най-добрия 
собственик, или познавате човек, който има такъв имот, 

можете да се обадите на:

 тел. 0886/22-85-99 -  Донка Ангелова и 
0887/57-10-14 – Николай Дончев

ДАВАМ ПОД НАЕМ  
ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА,

подходяща за трамбоване на чакъл и пясък.
Цена: 45.00 лв. на ден

Телефон за контакти: 0882299020
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

През месеците януари-фев-
руари 2021 година ще се прове-
де преброяване на населението 
и жилищния фонд.

От 15 септември стартира 
кампания по набиране на пре-
броители и контрольори, които 
за община Шабла ще са съот-
ветно 29 преброители и 12 кон-

трольори.
Желаещите могат да подадат 

документи по образец в ст. 106 
в сградата на Общинска адми-
нистрация Шабла. Докумен-
тите са публикувани и на ин-
тернетсайта на „Преброяване 
2021“ в рубриката „Документи“.

ОА Шабла

 ПРОГРАМА
На 3.10.2020 г. в 9:00 ч. - Регистрация на състезателите и меди-

цински прегледи в хотел-ресторант „Делфина“, с. Тюленово;
10:00 - 10:15 ч. - Откриване на събитието; обявяване на пра-

вилата и състезателната зона от главния съдия (на площада на с. 
Тюленово над лодкостоянката);

10:15 - 10:45 ч. - Екипиране на състезателите и разпределяне 
по лодки;

11:00 ч. - Обявяване на старта (пред канарата на Тюленовския 
залив);

16:00 ч. - Край на състезанието;
16:00 - 16:50 ч. - Предаване на улова и изчакване на лодките със 

състезатели;
17:10 ч. - Мерене на улова в хотел-ресторант „Делфина“;
17:45 ч. - Обявяване на резултатите и награждаване на побе-

дителите;
18:00 ч. - Официално закриване на състезанието.
20:00 ч. - Закриване на сезон 2020 и церемония по награж-

даване на победителите в годишната ранглиста за купа „Бълга-
рия“-2020 на БФПС в ресторант „Кибела“, с. Дуранкулак (на брега 
на Дуранкулашко езеро).

Обявената програма е условна и може да претърпи промяна в 
движение, поради метеорологични и други организационни фак-
тори!

НА 3 ОКТОМВРИ - 
ЗАКРИВАНЕ НА СЕЗОН 2020 
ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ С 
ТУРНИРА ЗА КУПА „ШАБЛА“ 

Турнирът по подводен ри-
болов се организира за 8-ма 
поредна година от СНЦ „Мор-
ски клуб Портус Кариа“, гр. 
Шабла, като кръг от серията 
състезания за купа „България“ 
на БФПС. Тази година състе-
занието е последно за състе-
зателния сезон 2020 - VII кръг, 
съответно след неговия край 
ще бъде обявена годишната 
ранглиста на купа „България“, 
като най-добрите състезатели 
ще бъдат наградени от предста-
вители на БФПС в ресторант 
„Кибела“, на брега на Дуранку-
лашкото езеро. Основни спон-
сори на събитието са Община 
Шабла и хотел-ресторант „Дел-
фина“, с. Тюленово. Наградите 
са осигурени със съдействието 
на „Видракс“ ООД, официа-
лен представител на марките 
Salvimar, Pathos, Meandros, Jack 
Bueno, Sigal и др..

Любезен домакин на цере-
монията по откриване, мере-
не на улова, награждаване и 
закриване на състезанието е 

хотел-ресторант „Делфина“, 
откъдето ще сервират на със-
тезателите безплатни храна и 
напитки за възстановяване на 
силите, изразходвани в надпре-
варата.

На всички състезатели, ор-
ганизатори и официални лица 
ще бъдат раздадени тениски, 
които и тази година ще са с ат-
рактивен дизайн.

Трофеите, които ще получат 
победителите са с нова визия.

Право на участие имат всич-
ки състезатели от клубовете, 
регистрирани към БФПС Със-
тезанието се провежда съглас-
но правилата и наредбите на и 
КМАС.

Продължителността е 5 
часа, но при лоши метеороло-
гични условия, главният съдия 
може да намали състезателното 
време или да отмени състеза-
нието.

Всички желаещи да посетят 
събитието са добре дошли!

УС на СНЦ „Морски клуб 
Портус Кариа“

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ПРЕДСТАВИ 
ОБЩИНА ШАБЛА В БЪРНО

След Европейските  игри, 
Кремена - първа в Кюстендил 
на 2 км.

За втора поредна година, 
след съответните покрити 
нормативи, лекоатлетката на 
СКЛА „Нефтяник 2014“ Шабла 

– Кремена Димитрова има-
ше честта да вземе участие в 
Европейските детски игри по 
лека атлетика в Бърно (Чехия). 
Игрите, с ранг на Европейско 
първенство при децата се про-
ведоха в чешкия град от 7 до 
9 септември. В тях премериха 
сили над 1200 млади лекоатле-
ти от 22 европейски държави 
на възраст 11 – 16 години.

Кремена носеше национал-
ния екип на България в три 
дисциплини: скок дължина, 
60 м. гладко бягане и щафета 
4х60 м., заедно със съотбор-
ничките си от СК „Радукано-
ви“ (Видин) – Рая Пламенова, 
Мартина Стефанова и Ивайла 
Мишина.

В скока на дължина със-
тезателките бяха разделени 
на 4 групи от по 26 момичета 
(общо 104), където имаха пра-
во на три опита. За разлика 
от нормалния регламент на 
първенството, според който 
за финала се класират 12-те 
най-добри, съобразено с про-
тивоепидемичните мерки, в 

това издание на Игрите, на фи-
нал по резултат отидоха само 
първите 8 атлетки. Креми бе 
първа в групата си с 4. 33 м., но 
това й постижение я класира 
12-та. Така тя нямаше възмож-
ността да направи още 6 опита 
във финала, където да „осре-
бри“ своите възможности в 
дисциплината (на тренировки 
Кремена неколкократно е „фи-
ксирала рулетката“ с редовни 
опити  над 4. 90 м.) В потвърж-
дение на силата на българската 
школа в дисциплината, шам-
пионката в Бърно също е наша 
сънародничка  - с 4, 78 м.

В бягането на 60 м., девой-
ките бяха 112 – разделени на 
14 серии от по 8. Кремена се 
нареди 13-та в  класирането 
по резултат – 8. 82 сек., като 3 
стотни не й стигнаха да влезе 
във финала. Това бе и лично 
постижение на Креми с елек-
тронно измерване. Шампион-
ката на късия спринт е от Пол-
ша, с резултат 8. 22 сек.

256 момичета – 32 щафети 
участваха в 4х60 за родени-
те през 2007, 2008 и 2009 г. С 
Кремена на първи пост, щафе-
тата водеше до трети, но там 
Мартина Стефанова избърза 
при предаването и бе прину-

дена да спре и изчака Рая Пла-
менова. Тази грешка бламира 
реалните шансове за медал на 

квартета и в крайното класи-
ране се наредихме 9-ти с ре-
зултат 33.40 сек. Шампионки 
с 31.26 станаха момичетата на 
Германия.

От 9 до 13 септември в Кюс-
тендил се проведе Балкански-
ят шампионат по маратон и 
полумаратон за мъже и жени, 
който бе съчетан с трениро-
въчния лагер „Открий 100 та-
ланта“, организиран в града. 
След 28-часов преход с авто-
мобил от Бърно до Кюстендил, 
на 9.09. в 20:30 часа, Кремена се 
присъедини към лагера. На 13-
ти, в рамките на Балканиадата 
се проведе и бягане на къса 

дистанция – 2 км. Кремена бе 
най-добра във възрастовата си 
група – момичета, родени през 
2008 г. Общо участниците в бя-
гането бяха 82-ма, а 12-годиш-
ните конкурентки на нашата 
лекоатлетка – 18.

 След завръщането на Кре-
ми и нейния баща и треньор 
Веселин Василев в Шабла, Ве-
ско каза пред „Изгрев“:

„Организацията на първен-
ството в Бърно бе на световно 
ниво, беше  голямо изживява-
не за децата. Те се докоснаха 
и станаха част от голямата, 
професионална атлетика. Ба-
зата на домакините е уникал-
на, при все че това е стадион 
на Техническия университет 
в града…На този етап съм до-
волен от резултатите, просто 
ни липсват състезания. В ско-
ка на дължина Кремена има 
много резерви, надявам се да 
ги реализираме още в петък в 
Добрич (бел. ред. – на турнира 
„Лекоатлетите на Добруджа“ 
на 2.10.2020 г. в областния цен-
тър). В Бърно беше едва второ 
състезание на 60 м. за Кремена 
през сезона. Смятам да я пус-
кам повече на късия спринт по 
турнирите, защото там също 
още не е показала пълните си 
възможности. Способностите 
й са в най-широкия спектър от 
лекоатлетически дисциплини, 
което ни кара да се насочим и 
към седмобоя.“

Йордан Енев

Българската делегация на 
шампионата в Бърно. Креме-
на Димитрова е третата от-
дясно-наляво на снимката.

Веселин Василев и Кремена Ди-
митрова – след финала в Кюс-
тендил.

Кремена (в близък план на 
снимката), малко преди стар-
та си на 60 м.


