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„Всяко дете е творец. Въпросът е как да остане такъв, дори след като порасне.“  
Пабло Пикасо

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

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

ШАМПИОНСКИ ЗАВЪРШЕК НА СЕЗОНА ПО ПОДВОДЕН 
РИБОЛОВ ЗА“МОРСКИ КЛУБ ПОРТУС КАРИА“! 
Йовчо Николов спечели домакинското състезание за купа „Шабла“ по 
безапелационен начин, а Петър Колев взе бронза само на косъм от второто място!

На 03.10.2020 г. след 3-крат-
но отлагане заради лоши ме-
теорологични условия, се про-
веде така дългоочакваното 
състезание за купа „Шабла“ 
- VII-ми последен кръг от се-
рията състезания за купа „Бъл-
гария“-2020 на БФПС. Надпре-
варата се очакваше с огромен 
интерес, не само защото с това 
събитие се слагаше край на се-
зона по подводен риболов, а и 
защото след нейното приключ-
ване щеше да се определи ин-
дивидуалния шампион на Бъл-
гария за 2020 година.

Шабленският отбор Портус 
Кариа бе представен от 9 със-
тезатели - Венцислав Георгиев, 
Йовчо Николов, Димитър Дра-
жев, Нелко Йорданов, Петър 
Колев, Петър Петров, Христо 
Арнаудов, Янаки Янакиев, и 

председателя на клуба Дими-
тър Франгов. В следствие на 
множество тренировки, добро 
проучване на зоната и правил-
на отборна тактика, нашите 
състезатели показаха класа и 
професионализъм, които не 
оставиха много шансове на 
конкуренцията.

В момента, в който Йовчо 
изкара кукана си с 3 забележи-
телни врани и 2 кефала беше 
ясно, че той ще е шампиона. 
Уловът на Петър Колев състо-
ящ се от изключителен лефер/
гофан/ от над килограм и една 
валидна платерина пък пред-
вещаваха сигурно място сред 
медалите! 

Подробностите за подви-
зите и успехите на шаблен-
ските морски рицари четете 
на 4-та страница… Кметът на общината (вдясно) награждава Йовчо Николов.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН КОНЦЕРТ  В ДУРАНКУЛАК 
Изявата – част от проект „Заедно можем повече“

По повод Световния ден на 
музиката - 1 октомври, когато 
се отбелязва и Международния 
ден на възрастните хора, изне-
сеният поздравителен концерт 
в с. Дуранкулак зарадва всички 
жители, посетили събитието. 

Водещите на тържеството - се-
кретарят на НЧ „Дружба 1898“ 
Дуранкулак, Николинка Геор-
гиева и единадесетокласникът 
в СУ „Асен Златаров“ Шабла, 
Денислав Йорданов, отпра-
виха пожелания и мили думи 
към нашите родители, дядовци 
и баби. Николинка Георгиева 
прочете поздравление по повод 
Празника на възрастните хора 
от кмета на община Шабла – 
Мариян Жечев.

В деня, в който се отбеляз-
ва Световния ден на музиката, 
хората от третата възраст се 

насладиха на изпълненията на 
младежкия и градския духов 
оркестър на Шабла, на танцо-
вия състав „Бърборино“. Кон-
цертът е в рамките на проект 
„Заедно можем повече“, който 
Община Шабла изпълнява по 

договор за безвъзмездна фи-
нансова помощ, процедура 
BG05M9OP001-2.018 „Социал-
но-икономическа и образова-
телна интеграция на уязвими 
групи“ Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до обра-
зование – Компонент 1“. Фи-
нансирането е осигурено от Ев-
ропейския съюз и Европейския 
социален фонд.

Проектът допринася за по-
вишаване качеството на жи-
вот, социалното включване и 
намаляване бедността, както 
и за трайната интеграция на 

най-маргинализираните общ-
ности, вкл. ромите, чрез реали-
зацията на комплексни мерки 
и прилагането на интегриран 
подход. Двете извънкласни 
школи по проект „Заедно мо-
жем повече“ към община Ша-
бла са: „Школа по народни етно 
танци“ с ръководители: Герга-
на Дафова и Сияна Василева 
и „Школа по духова музика“ с 
ръководители: Стоян Монов, 
Стоян Жеков и Панко Добрев.

Младежката школа по ду-
хова музика, заедно с градския 
духов оркестър с диригент 
Панко Добрев изпълни „Де 
е България ?“, „Ботев марш“, 
„Младежки марш“ (оркес-
трация Бориславов), „Хубава 
си, моя горо…“ и „Вятър ечи, 
Балкан стене“ (и трите с оркес-
трация на Панко Добрев), валс 
„Буковци“ и „Дайчово хоро“ 
(Дико Илиев), „Шабленска 
ръченица“ (музика Панко До-
брев). Специален поздрав към 

публиката отправи маестро 
Добрев в изпълнение на него-
вата авторска песен „Подари 
ми море“ (текст Стефан Жечев 
и аранжимент Добромир До-
брев). Докато на площада пред 
читалището в Дуранкулак зву-
чаха хора, съвместна продук-
ция на различни поколения от 
младежкия и градския духов 
оркестър, танцьорите от „Бър-
борино“, заедно с обучаващите 
се в школата по народни етно 
танци започнаха да ги танцуват 
като „тренировка“ за сцената. 
А когато дойде ред на танцьор-
ите, за удоволствие на публика-
та, те изиграха: „Добруджански 
ритми“, „Шопски игри“ и „Ха 
тропнете, да тропнем“. 

Пенсионерите в Дуранкулак 
останаха видимо доволни от 
концерта. Освен на качестве-
ните изпълнения те се зарадва-
ха и на факта, че поколенията 
след тях съвместно творят из-
куство на сцената.

Изгрев
Градския духов оркестър и младежката школа по духова музика.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 90-годишен 

юбилей 

на Анастас 
Леондиев Стоянов 

(Бивш директор на държавна 
спестовна каса и началник на 

финансовия отдел в гр. Шабла)
Желаем ти здраве, щастие и 

дълголетие.
От семейството

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 
ЗА МЛАДЕЖКИ  СТАРТЪПИ

Асоциацията на Българ-
ските Черноморски Общини 
(АБЧО), в която община Ша-
бла е член, официално обяви 
началото на Националния етап 
от международното стартъп 
състезание за предприемчиви 
младежи до 29 години с инова-
тивни идеи и/или желаещи да 
стартират собствен бизнес.

Състезанието се организира 
от АБЧО в рамките на Проект 
„eNEET Rura: Насърчаване на 
предприемачеството и подо-
бряване уменията на незаети и 
неквалифицирани младежи от 
малките общини“, финансиран 
от ЕИП и Норвежкият грант 
за младежка заетост. Всяка от 
партньорските организации от 
България, Румъния, Италия, 

Испания и Словения органи-
зира състезанието на нацио-
нално ниво и победителите от 
националното състезание се 
съревновават по между си на 
международното състезание, 
което ще се проведе в Будапеща 
/Унгария/ през м. март 2021.

Бихме желали да уточним, 
че кандидатите трябва:

Да се регистрират за участие 
на следния линк до 15 ноември 
2020г.:  https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeMicbdVsH
Tb4bato6r9ZMJvDV_zUfAogN-
wNR1eKbOJRLDdQ/alreadyresp
onded?vc=0&c=0&w=1&fl r=0

Участниците трябва да по-
пълнят и представят Бизнес 
план (по образец) до 31 декем-
ври 2020 г.

ОБЩИНА ШАБЛА 
О Б Я В А

на 14-ти октомври 2020 г. /сряда/ от 15.00 часа
в пленарната зала на Община Шабла, 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ 
ОБЩИНАТА, ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ НА 

БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА.

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси 
и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Шабла, Кмета на Община Шабла – 
Мариян Жечев, кани всички заинтересовани лица да вземат 
участие в обсъждане на промените по бюджета на Община 
Шабла, приет с Решение № 40/12.02.2020 г. (Изм. с Решение № 
52/10.03.2020 г.) на Общински съвет Шабла.

Информация за публичното обсъждане е публикувана на 
интернет страницата на Община Шабла - www.shabla.bg, в 
раздел „Бюджет и финанси“, под раздел „Бюджет“. 

Предложения  във връзка с промените на бюджета се 
приемат в деловодството на Община  Шабла и на e-mail: 

obshtina@ob-shabla.org, в срок до 17:00 на 14.10.2020 година.
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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

ТЪРСЯ 
ДА ЗАКУПЯ 1 ДКА ДВОРНО МЯСТО В ШАБЛА.

Телефон: 0885 518 711
ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 11 октомври 2020 година 
се навършва

1 година
от смъртта на

КУРТИ ДИМИТРОВ  
ГЕОРГИЕВ

починал на 85 години
Липсваш ни! Мъката ни е безкрайна,
но ти живееш дълбоко в сърцата ни

с цялата си доброта, обич и човечност.
Поклон пред светлата ти памет!

Почивай в мир!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 09.10.2020 г. се навършват 

2 години от смъртта на

ЮЛИЯН СЛАВОВ  
ДИМИТРОВ
починал на 42 г.

 
С тъга се прекланяме пред светлата 

ти памет!
Почивай в мир!

От близките

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 8 октомври 2020 година ще се 

навършат 
7 години 

от смъртта на

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 
АЛЕКСАНДРОВ

 починал на 65 години
С много обич и тъга пазим в сърцата си 

спомена за теб.
Поклон пред светлата ти памет!

Почивай в мир!

От семейството

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ  
ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА,

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

Телефон за контакти: 0882299020

ТЪРСЯ
ДА НАЕМА ЖИЛИЩЕ, 

ДЪЛГОСРОЧНО. 
По възможност срещу поддръжка  

или минимален наем.
Тел. за връзка: 0893/65-14-34; 0894/68-55-75

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

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 21 и 22 октомври 2020 
година (сряда и четвъртък) 
„Елтехресурс” АД, съвместно 
с oбщина Шабла, организират 
кампания за събиране на изля-
зло от употреба електрическо 
и електронно оборудване във 
всички населени места от об-
щината. 

Гражданите и фирмите 
могат да се освободят от не-

работещите си електроуреди 
(печки, хладилници, перал-
ни, телевизори, компютри и 
др.) с предварителна заявка 
за извозване, подадена до 21 
октомври 2020 година вклю-
чително, на безплатен нацио-
нален телефон 0800 14 100 и 
на номер 0885 77 00 41, както 
и на електронен адрес order@
makmetal.eu.

Дата
Населено 

място
Собственици Време Служител

8.10.2020

Шабла

ЧЗС  11.00

Веселина 
Василева

Кооперация „Изток“ 10.30 
„Зърнени храни“ ЕАД 12.30 
Община Шабла  13.30

Горичане ЗКПУ „Обединение“ 14.30 
Крапец ЧЗС 15.00 
Дуранкулак ЗК „Дуранкулак“ ЧЗС 15.30 

Директор на ОД „Земеделие”, град Добрич

Г Р А Ф И К
за извършване на проверка по изправността на машините 

за прибиране на пролетниците, подготовката на площите и 
извършване на есенната сеитба в община Шабла за 2020г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪДИХА НАМЕРЕНИЕ ЗА 
ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На 2 октомври след публич-
но оповестена покана се състоя 
обсъждане на намерението на 
Общината за поемане на дъл-
госрочен дълг, в размер на 480 
хил.лв.

Росен Василев – началник 
отдел „Бюджет, финанси и об-
щинска собственост“ в общин-
ската администрация обясни 
пред аудиторията, че сумата ще 
бъде поискана от Министер-
ство на финансите, като вре-
менен безлихвен заем по реда 
на чл. 103, ал. 1 от Закона за 
публичните финанси. Срокът 
за погасяването на общинския 
дълг ще бъде до 31 декември 
2021 година или ще бъде поис-
кано връщането да бъде отло-
жено до края на 2022 година. Причините довели до това решение са 600 хил.лв. про-

гнозен дефицит в общинската 
хазна към края на годината и 
натрупване на голям размер 
просрочени задължения към 
доставчици.

Кметът на Общината, Ма-
риян Жечев обясни, че има 
намаление в събираемостта на 
основни местни приходи – от 
концесии, от продажба и наем 
на общинската земя. Жечев 
изрази надеждата си, че следва-
щата година ще бъде по-добра, 
но е важно и какви ще бъдат 
държавните субсидии. 

Като последица от евенту-
алното поемане на дълга ще 
бъдат предприети мерки за оп-
тимизиране на разходите, в т. ч. 
и разходите за персонал.

Изгрев

Отляво надясно: Росен Василев и Мариян Жечев

СВЕТОВЕН ДЕН НА МОРЕТО 24.09.2020 Г.
„УСТОЙЧИВО КОРАБОПЛАВАНЕ ЗА ЕДНА УСТОЙЧИВА ПЛАНЕТА”

Международната морска ор-
ганизация (IMO) представлява 
световното морско народно 
събрание. Тук представители 
на страните-членки опреде-
лят насоките за развитие на 
световната морска индустрия, 
свързани с безопасността на 
корабоплаването, опазването 
на морската среда и компетент-
ността на морските кадри. В 
Организацията се разработват 
и необходимите международни 
документи, които служат за ос-
нова, при изпълнението на на-
белязаните цели и задачи. 

България членува в IMO. 
През април-май 1994 г., в знак 
на уважение към морските по-
стижения на страната ни, на 
посещение беше генерални-
ят-секретар Уйлям О’Нийл.

Световният ден на морето 
(World Maritime Day) се отбе-
лязва от 1978 г. с решение на 
38-та сесия на Международ-
ната морска организация от 
ноември 1977 г. Първоначал-
но денят се е отбелязвал на 17 
март, но от 1980 г. в последния 
четвъртък на месец септември.

Всяка година има определе-
на тема. За 2020 г. тя е „Устой-
чиво корабоплаване за една 
устойчива планета”.  За тази 
година животът на обществата 
беше много сериозно повли-
ян от пандемията “COVID-19”. 
Значениято на водния трас-
порт изпъкна още по-сериозно. 
Морските превози на суровини 
и готова продукция, горива, 
храни и медицинско снабдява-
не стана първостепенно. Това 

е най-ефективният трнспорт, 
който обслужва 80% от светов-
ната търговия. Затова той ще 
придобива още по-голямо зна-
чение и в бъдеще, що се отнася 
до нормализирането на иконо-
мически и социален живот на 
планетата.

В този смисъл много важно 
е да се напомни за Програмата 
от 17-те цели за устойчиво раз-
витие до 2030 г., одобрени през 
2015 г. от всички страни-член-
ки на ООН. Разбира се, за реа-
лизирането на тези цели кора-
боплаването отново ще играе 
основна роля.

Наред с това водният транс-
порт трябва и сам да се усъ-
вършенства. Затова IMO ще 
насочи дейността си в някои 
по-важни аспекти:

- подобряване на морската 
безопасност и цифровизация;

- осигуряване на повече 
професионализъм, компетент-
ност и по-добра работна среда 
и живот на моряците на работ-
ните им места;

- намаляване на въглеродно-
то и и съдържанието на сяра в 
корабните горива;

- защита на полярните райо-
ни и предпазване на моретата 
от замърсяване;

- улесняване на корабния 
трафик в сътрудничество с 
пристанищните власти;

- подпомагане на  развива-
щите се страни. 

Международните цели мо-
гат да бъдат постигнати най-ве-
че с ефективно международно 
сътрудничество.
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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.

НОВО РАЗПИСАНИЕ НА „ЮНИОН ИВКОНИ“ И „ЕТАП ГРУП“:
София – Шабла – тръгване в 10:30 ч., 

пристигане в Шабла -  19:05 ч.
София – Шабла - тръгване в 21:30 ч., 

пристигане в Шабла - 05:40 ч.
Шабла – София – тръгване в 9:00 ч., 

пристигане в София - 18:45 ч.
Шабла – София – тръгване в 20:30 ч., 

пристигане в София -  05:30 ч.
Работно време на офиса в Шабла в сградата 

на хостел „Шабла“ (откъдето тръгват и 
пристигат автобусите) - 7:00 – 13:00 ч.

Телефон за връзка: 0879/356-055

ПОЕТИЧЕН КЪТ

СПОМЕН
Сърцето ми е шепа пепел.
Душата ми е крясъкът на глух.
С клавиши на пиано те преследвам-
превърнал съм лицето ти във звук.

И стискам за реверите небето, 
разтърсвам го и падат като прах
звезди сред необятна безнадеждност,
с едничката надежда да си в тях.

Пропадам в слънчогледови полета
и само аз към слънцето не гледам,
защото ти си точно там, където
се движат наобратно световете. 

Защото ти си бряг, а после си морето.
Когато стъпвам в пясъка, си водна.
Когато плувам, бягаш надалече-
Такава си- родена си свободна.

А аз заспивам все по-несвободен!
Уплашен, че последната ми роза
с бодлите си от кръв ще ме запомни.
Не дойдеш ли- и тя ще ме намрази.

„Обичам те”- пред себе си го казвам.
Изчаквам.  Минутите безкрайно дълги са. 
Издадох страшна тайна...
Ти чу ли я? Отвърна ли ми?

Дилян  Димитров  Димитров, 
 номиниран в  шестото издание на Националния литературен 

конкурс за млади поети „Георги Давидов“ - 2020, Шабла

Д-р Йорданка Стоева и Мариян Жечев поздравяват празнуващи-
те.

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ШАБЛА 
ОТПРАЗНУВАХА 1 ОКТОМВРИ

На 1 октомври отбелязваме 
Международния ден на въз-
растните хора. 

В условия на извънредна 
епидемична обстановка, въз-
растните хора от пенсионерски 
клуб (ПК) “Надежда“ Шабла, 
отбелязаха своя празник – в 
по-камерен състав (в сравне-
ние с миналата година, когато 
са били 280 човека).

Срещата се състоя на към-
пинг „Добруджа“ в ресторант 
„Ловна среща“.

Всеки уважил празника беше 
посрещнат по стар български 
обичай с хляб, сол и цвете.

Мария Димитрова – предсе-
дател на Общинския съвет на 
Съюза на пенсионерите 2004 –
Шабла, поздрави празнуващи-
те и благодари на общинското 
ръководство за оказаното съ-
действие и внимание. 

Топли думи изрече и Зорка 
Махалнишка – председател на 
ПК „Надежда“ Шабла.

Специални гости на въз-
растните хора бяха кметът на 

община Шабла, Мариян Жечев 
и председателят на Общинския 
съвет, д-р Йорданка Стоева.

Кметът на общината изрази 
уважението и преклонението 
си към мъдростта и опита на 
по-възрастните ни съгражда-
ни. Пожела им да са живи и 
здрави и да помагат на младите.

Председателят на Общин-
ския съвет, д-р Стоева, също 
поздрави събралите се и им 
предаде поздрави от техните 
приятели-пенсионери от Пол-
ша, които гостуваха миналата 
година за празника на плодо-
родието.

Най-възрастните сред праз-
нуващите бяха Вярка Стоянова 
на 82 години и Иван Михайлов 
на 85.

От името на общинското 
ръководство възрастните хора 
получиха кошници с плодове.

Накрая всички си пожела-
ха здраве и догодина пак да се 
срещнат тук, вече в пълен със-
тав.

Изгрев

НА „КАРНАВАЛ“ В БИБЛИОТЕКАТА
На 1 октомври – све-

товния ден на музиката 
и поезията, учениците 
от 2 клас на СУ „Асен 
Златаров“ Шабла с кла-
сен ръководител Миле-
на Тодорова посетиха

читалищната библи-
отека.

В началото на сре-
щата библиотекарят 
Димитрина Стефонова 
разясни на учениците 
какво е библиотеката, 
какви отдели има и пра-
вилата при ползване на 
библиотечния фонд. 
На малките посетители 
Стефанова обясни как 
могат да станат читате-
ли в детския отдел, къде 
ще намерят търсения от тях ав-
тор, кога трябва да върнат про-
четената книга.

При влизане в детския от-
дел всеки получи „молбата на 
книгата“, съвети към малки-
те читатели, които учениците 
прочетоха на глас.

Изнесеният урок продължи 

със слайдшоу „Карнавалът на 
животните“ по музика на Ка-
мий Сен-Санс, където второ-
класниците припознаха музи-
калните инструменти.

Така завърши един по-раз-
личен учебен час в дома на кни-
гите, изпълнен с много музика.

Изгрев

ВЕЧЕР НА ПОЕЗИЯТА В ЧИТАЛИЩЕТО
Формалният повод за про-

ведената последния ден на 
септември в  картинната сбир-
ка на НЧ „Зора 1894“ Шабла 
среща-литературно четене бе  
Световният ден на музиката и 
поезията – 1 октомври. 30 сеп-
тември е и  Международния 
ден на преводача. Като приба-
вим и идеята на организатора 
на събитието – библиотекарят 
Аделина Божанова да се поче-
тат българските поети, ‚чиято 
кръгла годишнина отбелязваме 
през 2020 г., става ясно, че все-
ки от присъстващите в залата 
можеше да прочете пред ауди-
торията любимите си стихо-
творения, без да се притеснява, 
че е „извън темата“ на поетич-
ната вечер. 

Като знак на уважение и 
преклонение пред творчество-
то на Патриарха на българска-
та литература, Иван Вазов, от 
чието рождение отбелязваме 
170 години, Божанова откри 
срещата с „Новото гробище на 
Сливница“. След това тя даде 
думата на журналиста и исто-
рик на превода -  Емил Басат. 
Не само по повод Деня на пре-
водачите и 100- годишнината 
от рождението на Валери Пе-
тров, културтрегерът и  наш 
(почти) съгражданин Басат 
изказа своята и на всички в за-
лата почит и  към творчеството 
и делото на великия наш поет и 
преводач с прочит на „Ключе-
то“. Дияна Димитрова добави 
и „Какво е валсът“ на  Петров. 
Димитрова прочете и „Не си 
отивай“ на Дамян Дамянов. 
Поетът, който сега щеше да на-
върши 85 г., бе уважен и от Галя 
Анастасова с „Всеки делник“. 

Учителят-ветеран, Катерина 
Недялова също прочете стихо-
творения от Дамянов. Кирил 
Христов, роден преди 175 г., бе 
почетен от Даниела Тодорова 
със своето стихотворение „Ве-
черен тромпет“.  В началото на 
годината, се навършиха 125 г. 
от рождението на Гео Милев. 
Дияна Димитрова ни припом-
ни неговите „Вечерен покой“ и 
„Аз бих обичал своето щастие“. 
През януари, Недялко Йорда-
нов празнува 80-тия си рожден 
ден. Аделина Божанова проче-
те „По стръмнината“, Даниела 
Кючукова също рецитира  сти-
хотворения от юбиляра.

Срещата разчупи окови-
те на формалността и всеки в 
залата „се изповяда“ със свои 
любими стихове. Димитрина 
Стефанова сподели, че стихо-
вете на землячката ни Каме-

лия Кондова докосват душата 
й, и рецитира тематичното 
„Октомври“  на добричката 
поетеса. От добре познатия ни 
плътен глас на Стефан Жечев 

чухме „Лято“ на Иван Вълчев 
и „Аспиринов сняг“ на Георги 
Константинов. Йорданка Ста-
нева ни припомни „Родина“ на 
Любомир Левчев, а Атанаска 
Банчева прочете стихотворе-
нието на  съгражданката ни 
Елена Маринова – „Добруджа“. 
Емил Басат почете преводача 
Атанас Далчев с превода му на 
стихотворението на Фредерико 
Гарсия Лорка – „Нямото дете“. 
Дори най-малката в залата, 
четиригодишната Карина с ра-
дост изрецитира любимото си 
стихотворение от Мая Дълга-
чева.

Членът на редколегията на 
сп. „Антимовски хан“, Стефан 
Жечев раздаде на присъства-
щите в залата последния брой 
на списанието на Сдружението 
на писателите в област Добрич. 

Всички се почерпиха с по чаша 
вино и си пожелаха в бъдеще да 
има повече такива сърдечни и 
откровени срещи. 

Йордан Енев

От името на общинска администрация Шабла, директор ди-
рекция „Хуманитарни дейности“, Тодор Димитров поднася цве-
тя на организатора на събитието, Аделина Божанова.
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КОКО ДВУКРАТЕН ШАМПИОН, 
КРЕМЕНА СЪЩО „ЗЛАТНА“ В ДОБРИЧ

„Нефтяник 2014“ Шабла – 
вече с 20 медала от август насам.

След като „загря“ седмица 
преди това в Казанлък, на 2 ок-
томври, на турнира „Атлетите 
на Добруджа“ в Добрич, Калоян 
Ялнъзов от „Нефтяник 2014“ 
Шабла два пъти триумфира на 
най-високото място на почетна-
та стълбичка!

Първият си златен медал, 
Коко извоюва на 60 м. гладко 
бягане, в конкуренцията на 12 
свои връстници. Калоян го сто-
ри с лично постижение – 9.45 
сек. Второто „злато“ заблестя 
на гърдите на Коко след ско-
ка от място при момчетата (р. 
2010-2011 г.) в съревнование 
със същите съперници. Млади-
ят шабленски лекоатлет победи 
всички в сектора с резултат 3.78 
м.

В късия спринт на 60 м., Кре-
мена Димитрова отвя конкурен-
цията (20 момичета 2007-2008 
г.). И при нея златния медал бе 
гарниран с лично постижение в 
дисциплината – 8.50 сек.

В скока на дължина, въоду-
шевена от златото си на 60 м., 
Креми излезе пренавита и от 
трите си опита не успя да регис-
трира редовен такъв. 

„Доволен съм от децата и 
радостен от хъса им! В Казан-
лък, Петко и Алекс доказаха, че  
връстниците им са зад тях по 

възможности и в подготовка-
та си, побеждават и по-големи 
от тях деца. В Града на розите, 
с Коко  „уцелихме ваксата“ в 
спринта, малко не му достигна 
за медала. Но в Добрич логич-
ното се случи и той взе своите 
заслужени две златни отли-
чия...Преди десетина дни Кре-
мена бе с настинка и висока 
температура, и затова не я взех 
в Казанлък. Но за три дни я 
„вдигнахме“ и след две възста-
новителни тренировки „взе“ 
спринта в Добрич. По турни-

рите ще наблягаме повече на 
спринта – 60, 100, 200 метра.... 
Децата в клуба тренират усърд-
но и резултатите са налице.  За 
два месеца и половина откакто 
подновихме сезона, „закръг-
лихме“ медалите за „Нефтя-
ник“ на 20...Пожелавам на мла-
дите си състезатели най-вече да 
са здрави и все така амбицира-
ни за нови успехи.“ – сподели 
пред „Изгрев“ след завръща-
нето от Добрич, треньорът на 
„Нефтяник 2014“  Шабла, Весе-
лин Василев. 

В „Атлетите на Добруджа“ 
взеха участие над 100 лекоат-
лети от 11 български лекоат-
летически клуба. Турнирът в 
областния център бе силен, 
станахме свидетели и на нацио-
нален рекорд при девойките до 
23 г.. Направилата лично по-
стижение на 22.08. т.г. в Шабла 
републиканска шампионка в 
хвърлянето на копие, Михае-
ла Петкова (58.02 м.) преодоля 
„кота 60“ и „счупи рекорда“ с 
60.23 м. 

Йордан Енев

АЛЕКС С БРОНЗ В 
КАЗАНЛЪК, ПЕТКО И КОКО 
ДОКОСНАХА МЕДАЛИТЕ

На 27 септември, в Казанлък 
се проведе турнирът за купа 
„Роза“, организиран от имени-
тата ни лекоатлетка от близко-
то минало – Петя Пендарева. 
Тримата млади атлети на СКЛА 
„Нефтяник 2014“ Шабла, които 
клубът включи в състезание-
то бяха Александра Панова (р. 
2013 г.), Петко Франгов (2013) и 
Калоян Ялнъзов (2010) се със-
тезаваха на скок дължина от 
място и на 60 м. гладко бягане. 

На 60 м., Алекс Панова из-
воюва бронзовото отличие с 
резултат 10.59 сек., в конкурен-
цията на 28 състезателки роде-
ни през нейната 2013-та и през 
2012 г. На скока, нашето моми-
че се нареди на 4 място (от 30) с 
1.50 м., на сантиметър от меда-
ла, като и тук тя се състезаваше 
с по-големите от нея.

Петко Франгов бяга и скача 
в по-голяма конкуренция – 44 
момчета на спринта и 43 на 
скока. И в двете дисциплини 
той завърши 4-ти – 10.43 сек. 
на 60 м. и 1.60 м. на скок от мяс-
то. Петко също премери сили с 
деца колкото и с година по-го-
леми от него. Забележително-
то в представянето на двамата 
7-годишни шабленски таланта 
е, че на пистата и в скочище-
то те победиха всички свои 
връстници, а оставиха след 

себе си и много от по-големите. 
Просто регламентът на турни-
ра ги „прати“ във възрастова 
група с родените през 2012-та 
и поради тази причина те не 
се завърнаха в Шабла с по два 
златни медала на гърдите си. 

Коко Ялнъзов също на два 
пъти остана в подножието 
на почетната стълбичка. На 
60 м. – 4-то място с 9.29 сек. 
от 26 участници; на дължина 
от място – 4-ти с 1.72 м. от 30 
участници, но Коко „осребри“ 
истинските си възможности 
седмица по-късно в Добрич, за 
което четете на страницата.

Йордан Енев

ШАМПИОНСКИ ЗАВЪРШЕК НА СЕЗОНА ПО ПОДВОДЕН 
РИБОЛОВ ЗА“МОРСКИ КЛУБ ПОРТУС КАРИА“! 
Йовчо Николов спечели домакинското състезание за купа „Шабла“ по безапе-
лационен начин, а Петър Колев взе бронза само на косъм от второто място!
Продължава от стр.1

Морски клуб „Портус Кариа“ про-
вежда състезанието за купа „Шабла“  
за 8-ма поредна година като част от 
спортния календар на БФПС, благо-
дарение на финансовата подкрепа на 
Община Шабла. Отново любезен до-
макин беше хотел-ресторант „Делфи-
на“, с. Тюленово, а наградите бяха оси-
гурени с помощта на „Видракс“ ООД.

Въпреки неприветливите условия 
по море, породени от поредния ден 
на умерен и усилващ се южен вятър, 
организацията на турнира беше на 
най-високо ниво.

След посрещането на посетители-
те, раздаването на възпоменателни 
фланелки и предсъстезателния ме-
дицински преглед в хотел-ресторант 
„Делфина“, Председателят на СНЦ 
„Морски клуб Портус Кариа“ г-н Ди-
митър Франгов официално откри 
състезанието. С приветствени слова 
се включиха и собственика на хо-
тел-ресторант „Делфина“ г-н Нико-
лай Михайлов и Президента на БФПС 
г-н Марио Христов. Главният съдия 
на състезанието г-н Ивайло Иванов, 
предвид влошаващите се условия на 
морето, обяви съкратена състезателна 
зона и състезателно време от 4 часа. 

Стартът беше даден в 11:00 часа 
от лодкостоянката на с. Тюленово. 8 
плавателни съда се погрижиха за по-
дсигуряването на 28-те участници от 8 
клуба и разпределянето им в състеза-
телната зона между Бункера на нефт и 
газ на север и крепостта на „Яйлата“ 
на юг, като лично и кметът на Община 
Шабла г-н Мариян Жечев се ангажи-
ра с осигуряването и управлението на 
един от плавателните съдове. 

Още от предишния ден заради юж-
ния вятър морската вода особено в 

южната част от зоната започна да из-
стива и да образува рязък термоклин 
на дълбочини от 4 до 10 метра. Тази 
динамичност на водните пластове, те-
ченията и вълните предполагаха сла-
бо рибно присъствие в тази открита 
откъм морето акватория. От южната 
част от зоната масово състезателите 
излизаха без никакъв или с много ос-
къден улов. Основната част от рибата 
в това състезание се изкара от север-
ната зона между „Нефт и газ“ и Тюле-
ново. Именно там бяха и шабленските 
таланти Йовчо Николов и Петър Ко-
лев-Пеката, които успяха да отстре-
лят шампионски и интересни риби. 

Към това като прибавим лавракът на 
Георги Радев от КПСД, гр. Варна и ко-
лосалният кефал на Свилен Пенев от 
КВС „Варна“, това се състезание ще се 
запомни отново с уникален по видово 
разнообразие и размер на рибите улов. 

Другите наши състезатели показа-
ха издържливост, упоритост и про-
фесионализъм. Тактиката на отбора 
предвиждаше равномерно разпреде-
ление на участниците ни по зоната, 
която както стана дума в тези дни 
не беше особено приветлива и риб-
на. Петър Петров единствен успя да 
предаде 2 платерини, от които едната 
валидна. Венко пък срещна затруд-
нения с екипировката, след като още 
в началото му се е скъсал ластик на 
харпуна. Ицо, Янаки, Митко Дражев 
и Митко Франгов освен студена вода, 
много плуване и безплодни гмурка-
ния почти не са видяли валидна риба 
или не са имали шанс да стрелят по 
такава. Независимо от всичко отбо-
рът на Шабла по подводен риболов 

се представи по блестящ начин в ор-
ганизационно и спортно-техническо 
отношение!

След като всички се прибраха на 
брега живи и здрави от стихийното 
море и бяха обилно нагостени от 
любезните домакини от ресторант 
„Делфина“, дойде моментът за мере-
нето на улова. Кантарът недвусмис-
лено определи шабленското острие 
Йовчо Николов за победител в таз-
годишното издание на купа „Шабла“ 
с общо тегло на предадените риби от 
5940 гр.! Среброто отиде при Нико-
лай Танев от клуб „Черноморец“. С 
минимална разлика спрямо втория 
другият шабленски талант Петър 
Колев спечели бронза и напомни за 
своята класа!

Наградата за „Най-голяма риба“ 
спечели Свилен Пенев от КВС „Варна“ 
за впечатляващия кефал от 1890 гр.!

Наградите връчиха кметът на Об-
щина Шабла г-н Мариян Жечев и г-н 
Димитър Франгов. Към предвидените 
от организаторите предметни награди 
шабленецът и талисман на Морски 

клуб „Портус Кариа“ г-н Добрин Гама-
лов добави парична сума от 100 лв. за 
победителя. След този щедър жест на 
Добри се закри последното състезание 
за сезона по подводен риболов. 

Но все още не беше обявен носите-
лят на купа „България“-2020... Затова, 
както беше предвидено от домаки-
ните, събитията се преместиха в рес-
торант „Кибела“ на Дурнакулашкото 
езеро, където в приятелска атмосфера 
и приповдигнато настроение Прези-
дентът на БФПС г-н Марио Христов 
обяви 10-те най-добри състезатели 
за сезона. Там, разбира се, след вели-
колепното си представяне през 2020, 
попадна новото попълнение на „Мор-
ски клуб Портус Кариа“ Петър Пет-
ров! Поздравления, Пете! А носителят 
на купа „България“ за втора поредна 
година е безапелационният Анастас 
Бъчваров от клуб „Марлин“, гр. При-
морско!

Президентът на БФПС връчи и 
още един трофей, а именно награда 
за феърплей на Мартин Димитров 
от СПС „Истрос“, за помощта, която 
оказа на Петър Петров от нашия клуб 
по време на Републиканското първен-
ство, изваждайки заклещената стрела 
на нашия състезател на 12 метра дъл-
бочина! Аплодисменти за Мартин!

С това приключи тазгодишното 
забележително и стриктно органи-
зирано състезание за купа „Шабла“, 
както и спортния сезон по подводен 
риболов! Шабленските морски ри-
цари показаха отлична подготовка, 
професионализъм и класа и напълно 
заслужено спечелиха злато и бронз, за 
да затворят драматичната 2020 година 
по един прекрасен и позитивен начин! 
Честито на призьорите и на всички 
шабленци!

Димитър Франгов, 
председател на  

МК „Портус Кариа“

Отляво надясно: Николай Танев, Йов-
чо Николов и Петър Колев.

Йовчо Николов

Петър Колев

Треньорът Веселин Василев е 
щастлив, че неговите състеза-
тели Коко Ялнъзов, Алекс Пано-
ва и Петко Франгов са показали 
дух на победители в Казанлък.


