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„Можем да оспорим човешките закони, но не можем да се противопоставим на природните закони.“  
Жул Верн

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

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

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.

РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И 
УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ШАБЛА

Избран е изпълнител на обществената 
поръчка за текущи ремонти на общински 
пътища и улична мрежа в община Шабла. 
Това е “Пътно строителство” АД в Доб-
рич.

На 7 октомври бе подписан договорът 
между община Шабла и изпълнителя.

Обществената поръчка е с две обособе-
ни позиции. Първата предвижда изграж-
дане на повдигнати пешеходни пътеки в 

селата Горун, Ваклино и Дуранкулак по 
Републикански път I-9. Втората обособена 
позиция е за текущи ремонти на следните 
обекти:

– Текущ ремонт на общински път DOB 
3223 /I-9/ Шабла-Горичане-Пролез;

– Текущ ремонт на ул. “Първа” и ул. 
“Втора” в с. Ваклино;

– Текущ ремонт на ул. “Седма” и ул. 
“Трета” в с. Тюленово;

– Текущ ремонт на ул. “Първа” в с. Го-
ричане;

– Текущ ремонт на ул. “Гробищен парк” 
и ул. “Девета” в с. Горун;

– Ремонт на ул. “Четвърта”, ул. “Седма”, 
ул. “Дванадесета” и ул. “Четиринадесета в 
с. Ваклино;

– Ремонт на улична мрежа в с. Граничар;
– Ремонт на ул. “Дванадесета” в с. Тю-

леново.

ВАЖНО!
Със Заповед на проф.д-р Костадин Ангелов, дм, министър 

на здравеопазването са въведени временни противоепидемич-
ни мерки на територията на Република България, считано от 
08.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Пълния текст е публикуван на интернет страницата на 
министерството.

НАКРАТКО ЗА ЗАСЕДАНИЕТО 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 12 октомври се проведе 
редовно заседание на Общин-
ски съвет Шабла. Дневният ред 
включваше утвърждаване на 
ежегодна годишна награда по 
случай 24 май – Ден на българ-
ската писменост и култура; раз-
глеждане на докладна записка 
относно приемане на проек-
тобюджет за 2021 г. и актуа-
лизирана бюджетна прогноза 
за местни дейности в Община 
Шабла за 2022 г. и 2023 г.;

отчитане изпълнението на 
решенията на ОбС за първо-
то шестмесечие на годината; 
вземане на решение относно 
преустановяване дейността на 

Сдружение с нестопанска цел в 
обществена полза “Обединени 
за Шабла“ с общинско участие; 
определяне на представител на 
Община Шабла в извънредно 
общо събрание на   „МБАЛ-До-
брич” АД; в извънредно заседа-
ние на асоциацията по ВиК-До-
брич, създаване на Общинска 
фондация „Карон Лимен“ и 
предложение относно кампа-
ния за събиране на средства за 
възстановяване на обект „До-
бруджанска къшла“ в с. Захари 
Стояново.

Подробности очаквайте в 
следващия ни брой.

Изгрев

ПОКАНА
 за общо отчетно-изборно събрание на 

Народно читалище „Зора 1894”-гр.Шабла
На основание чл.15,ал.1 от Закона за народните читалища 

Настоятелството на Народно читалище „Зора 1894”-гр.Шабла
свиква общо отчетно - изборно събрание

на  22.10.2020 г. (четвъртък)
 от 16.30 часа в Зрителната зала( Салона) на читалището при 

следния
 ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет от Настоятелството за дейността на НЧ ”Зора1894” – 
гр.Шабла за 2019 г.
2. Отчет на Проверителната комисия при НЧ ”Зора184” – 
гр.Шабла за 2019 г.
3. Приемане на бюджет на НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла  за 2020 г.
4. Приемане на План за работата на НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла 
за 2020 г.
5. Избор на Читалищно настоятелство.
6. Избор на Председател на Читалищното настоятелство.
7. Избор на Проверителна комисия.
8. Други.

Каним всички членове на читалището да присъстват.          
Ще се спазват всички противоепидемични мерки.

При липса на кворум събранието се провежда в същия ден 
от 17.30 часа в същата зала и при същия дневен ред  

(чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ).

АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО ШАБЛА 2020
През септември 2020 г. 

екип от Регионалните Ис-
торически музеи в Добрич 
и Русе завършиха поредния 
етап от редовното археоло-
гическо проучване на тери-
торията на късноантичната 
крепост Кария при нос Ша-
бла. Разкопките бяха финан-
сирани от Министерство на 
културата на република Бъл-
гария и бяха успешно завър-
шени благодарение на логис-
тична подкрепа на община 
Шабла.

Проучването се извърши 
в югозападния ъгъл на кре-
постта, където се разкриха 
елементите от най-ранно и 
най-късното обитаване на 
терена. От елинската коло-
ния и пристанище Карон 
лимен бяха доразкрити ос-
танките от представителна 
сграда от елинистическия 
период. Под основите и бяха 
открити бронзови монети, 

амфорни печати, части от 
антропоморфни теракоти и 
фрагменти от чернолакова 
керамика, характерна за кла-
сическия период. Разкритите 
основи са били пресечени и 
частично унищожени при из-
граждане на римска баня, от 
която е запазен фрагмент от 
стена с украсена двуцветно 
хидрофобна мазилка, както 
и подово ниво с изградени 
от тухли колонки от антич-
но подово отопление-хипо-
кауст. Тази постройка е била 

разрушена при  строител-
ството на правоъгълна кула 
от късноримска крепост от 
типа квадрибургиум. По вре-
мето на Великото преселение 
на народите, тази крепост 
е била унищожена от ид-
ващите от север варварски 
племена. По-късно нейната 
укрепителна линия е била 
използвана като надеждна 
основа за изграждането на 

ранновизантийския кастел 
известен като Кария или Ка-
рея. Пред фронта на стената 
са били вкопани многоброй-
ни питоси за съхраняване 
на зърнени култури. Тези 
своеобразни складове са об-
служвали и древното прис-
танище. Най-вероятно тази 
крепост е била унищожена в 
следствие на голямо наводне-
ние по времето на император 
Юстиниан Велики /527-565 
г./. Тогава земетресение на-
вътре в морето предизвиква 
голяма вълна цунами, заляла 
тази част от черноморското 
крайбрежие, включително 
района на Дионисопол /Бал-
чик/ и Афродизион /около 
село Топола/. Едва по-късно, 
възстановеното върху разва-
лините на крепостта поселе-
ние е унищожено от аварите. 
С този последен етап от не-
говото съществуване можем 
да свържем разкритата преди 

години от доц. Сергей Торба-
тов  през 1996 г. винарна. 

С цел по-добро консер-
виране и запазване на ос-
новите на крепостни стени 
и питосите, разкритите съ-
оръжения бяха зазимени. В 
очакване на бъдещ проект 
за реставрация, останките 
от елинистическите градежи  
бяха засипани под дълбок 
над 2 м. слой инертен мате-
риал. С оригинални материа-
ли започна частична запечат-
ка на застрашени участъци 
от крепостната стена. При 
описаните дейности, работа-
та на археологическия екип 
бе значително облекчена от 
подкрепата на ръководство-
то на Общината и кмета на 
град Шабла-Мариян Жечев, 
комуто археологическия 
екип изказва своите благо-
дарности.

Боян Тотев –  
научен ръководител

Останките от римската баня с хипокауст.

Югозападната кула.
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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 17 октомври 2020 година

 се навършват 
2 година 

от смъртта на 

ЕЛЕНКА АНДРЕЕВА  
КОСТАДИНОВА

(починала на 85 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 15 октомври 2020 година 

се навършват 
27 години от както  

си отиде от този свят

ПЛАМЕН АНТОНОВ  
АНДРЕЕВ

починал на 26 години

Годините минават неусетно, 
а споменът за теб е все така мил и 

скъп. 
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

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 21 и 22 октомври 2020 
година (сряда и четвъртък) „Ел-
техресурс” АД, съвместно с oб-
щина Шабла, организират кам-
пания за събиране на излязло от 
употреба електрическо и елек-
тронно оборудване във всички 
населени места от общината. 

Гражданите и фирмите могат 
да се освободят от неработещи-

те си електроуреди (печки, хла-
дилници, перални, телевизори, 
компютри и др.) с предварител-
на заявка за извозване, подаде-
на до 21 октомври 2020 година 
включително, на безплатен на-
ционален телефон 0800 14 100 
и на номер 0885 77 00 41, както 
и на електронен адрес order@
makmetal.eu.

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.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 

НАД 100 ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ШАБЛА ЩЕ 
ПОЛУЧАТ ХРАНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ОТ БЧК

На 12 октомври започна раздаването на 
храни от Фонда за европейско подпомага-
не на най-нуждаещите се лица.

Един хранителен пакет съдържа близо 
23 килограма продукти и е на стойност 
54.88 лева.   Нуждаещите се ще получат 
брашно, ориз, спагети, лютеница, конфи-
тюр, леща, олио, захар и консерви зелен 
фасул, грах, домати, гювеч, говеждо, пиле 
и риба.

Хранителните продукти се предоставят 
лично на правоимащото лице срещу лична 
карта или на упълномощено от него друго 

лице, посочват от БЧК. 
Програмата по осигуряване на храни-

телни продукти е в изпълнение на Опера-
тивната програма за храни и/или основно 
материално подпомагане, съфинансирана 
от Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещи се лица.

Раздаването на хранителните пакети ще 
се извършва до 30 ноември, всеки работен 
ден, от 9.00 до 11.30 часа и от 14.00 до 16.00 
часа в ритуалната зала на общинска адми-
нистрация Шабла.

Изгрев

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
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 13 октомври 2020 г.

се навършват сто години от рождението на 

СТОЙКО СТОЙКОВ 
СТОЯНОВ

 починал на 28 февруари 2005 г. 

Дългогодишен начален учител и 
училищен директор, 

читалищен деец, активен и 
авторитетен общественик,

оставил трайни следи в паметта 
на  жителите на община Шабла. 

Да си спомним за него с обич и 
признателност.  

От семейството

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

ЕДИН БУРКАН ЛЯТО
Затворих лятото в буркан,
обсипах дъното му с пясък,
поканих слънчевия плам
да го залее с топъл блясък

И сложих мидички безброй
с черупки пъстри и красиви.
Обгърнаха ги в луд порой
от светлина лъчите диви.

Откраднах си чадърче за коктейл
от тънка клечка и хартия цветна
и боднах го, глава привел,
да хвърля сенчица кокетна.

„Какъв прекрасен малък плаж.
Тъй ценен спомен, щом замина.
Ала момент!“ – възкликнах аз. –
„Забравих да добавя раковина.“

Ще пее като птиците безчет,
понесли се по вихрите игриво.
Ще ми напомня и за теб –
момиче босо и щастливо.

За стъпките по пясъка,
изтрити мигом от вълните,
за изгрева и вятъра,
целувките и погледите скрити.

За шепоти нечути,
за нежно сплетени ръце
и за признания изказани
със свито трепетно сърце.

И още днес, сред повей тих,
аз зная как напълно безсловесен
след мене ще се носи стих,
а покрай теб навярно ще е есен.

Ала не би ми пукало и грам,
дори щом зимата се възцари.
Затворих лятото в буркан –
от него светлина струи.
Бял лист

Здравей, момиче с дъх на морски бриз и лято!
Откраднах лист, на който ще изпиша твойто име.
Ще ме обземат мисли ведри - цяло ято.
Все пак си падам по усмивки, разбери ме…

Под името започвам стих - небрежно, криво…
Поръсени със запетаи къси думи:
Звезди, луна, вълни и нещо диво…
Очи и огън по далечни друми…

Но само интерлюдия е тоя глупав стих.
За тебе, моля те, ми разкажи!
Да гоня мрачни тайни аз не бих,
но пъзела си от мечти ми сподели!

Докосване, целувка, миг след миг…
предлагам после двама да творим:
Взаимност, малко обич, сплетени ръце и вик
дорде писеца не строшим.

Марин Трошанов,  
номиниран в  шестото издание на  

Националния литературен конкурс  
за млади поети „Георги Давидов“ - 2020,  

Шабла

СТОЙКО СТОЙКОВ – НАЧАЛЕН 
УЧИТЕЛ, НОСИТЕЛ НА ОРДЕН 
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ II СТЕПЕН, 
ДИРЕКТОР ОТ 1947 – 1953 ГОДИНА

Работих като учител 36 го-
дини. На шабленското училище 
и деца дадох 33 години. В онези 
години работихме с много ен-
тусиазъм, стараехме се.

Като учител се чувствах 
много по-добре, спокоен. Ни-
кога не съм се отчайвал, не 
съм се отказвал от работата 
си с децата. Давах частици от 
душата си, винаги съм поощ-
рявал учениците. Тогава има-
ше дисциплина, децата ходеха 
редовно на училище. Имаше 

безкрайна почит към учителя, 
уважение от родителите. Кога-
то открихме новото училище 
това се превърна в празник на 
цялото село. И сега сърцето ми 
трепва, когато мина край учи-
лището.

Моите ученици, техният 
живот, тяхната реализация са 
моята гордост.

Из „Аз паметта на времето 
прелиствам“

150 години образователно 
дело Шабла

Иван Иванов: „УСПЕШНО СЪЖИТЕЛСТВО 
НА БИЗНЕСА, ХОРАТА И ПРИРОДАТА!“

За шеста поредна година се проведе годишната класация на 
къмпингите в България #BestBGcamp2020.

Проучването беше организирано от Camping.bg със съдей-
ствието на маркетингова агенция Маркет Линкс и верига 
спортни магазини SportDepot. Тази година е отчетен рекорден 
брой гласували в анкетата – 950 души, което е с 15% повече от 
миналата година, съобщават партньорите на bgtourism.bg от 
специализирания сайт.

В тази особена за туризма година всеки любител на нощув-
ките под звездите имаше възможност да оцени българските 
къмпинги, в които е отсядал през сезон 2020, както и разви-
тието на тези от тях, които е посещавал поне два пъти през 
последните 5 години.

В една от категориите – „Подобрения и развитие“ попада и 
къмпинг „Крапец“, оценен от туристите на трето място, след 
къмпинг „Къпиновски манастир“ на първо място и къмпинг 
„Силистар“ на второ.

Нашият екип разговаря с Иван Иванов – управител на Аура 
Трейдинг, която стопанисва къмпинга. Ето какво сподели той:

„Изгрев“ – Честито, госпо-
дин Иванов. Моля разкажете 
за нашите читатели от кога 
стопанисвате къмпинг „Кра-
пец“ и защо той е притегател-
но място за туристите, избра-
ли да нощуват под звездите?

Иван Иванов – Преди 6 го-
дини се захванахме с на пръв 
поглед непосилната задача да 

възродим къмпинг Крапец. 
Казвам непосилната защото 
къмпингът беше неизползваем 
от години и всикчо в него беше 
остаряло, като база и като фи-
лософия за бизнес и гостопри-
емно посрещане на туристи. А 
към допълнение на това и по 
цялото Северно Черноморие 

думата къмпинг беше нари-
цателно за остаряла и грешна 
стратегия за развиване на ту-
ризъм. В 2014-а, всички усилия 
на държава, общини и пред-
приемачи бяха насочени към 
изграждане на хотелски ком-
плекси от типа „all inclusive „, 
огромни бетонни постройки и 
така наречените „апартамент-

ски комплекси“. Всички вече 
виждаме резултатът от подоб-
на стратегия за „развитие“- Бе-
тон, пустеещи бетонни замъци, 
недоволни туристи и „собстве-
ници на апартаменти“ и нулеви 
резултати, както за бизнеса, 
така и за обществото. И най-ве-
че унищожена природа и загу-

бени години за „развитие“ ! Ос-
новавайки се на нашата главна 
цел да съхраним прекрасната 
природа, ние се насочихме към 
създаване на устойчив и поч-
тен бизнес, хармония с приро-
дата и вслушвайки се изцяло в 
желанията и изискванията на 
хората. И така 6 години подред 
надграждаме с тази фолософия 
за успешно съжителство на 
бизнеса, хората и природата !

„Изгрев“ – Какви подо-
брения направихте преди на-
чалото на сезона, оценени от 
вашите посетители?

Иван Иванов – През всеки 
един момент от тези 6 години, 
контактуваме отблизо с на-
шите клиенти и чуваме добре 
техните изисквания и претво-

ряваме на практика всяко едно 
тяхно обосновано искане. Не 
можем да си позволим да оста-
вим нечуто и неудовлетворено 
и едно и основателно желание 
за промяна и надграждане на 
услугите, които предлагаме. И 
всичко това с извънредно мно-
го труд и любов и резултатът е 
видим вече не само от нашите 
гости, които посрещаме.

„Изгрев“ – Как бихте об-
общили резултатите от лято 
2020 година при условия 
на извънредна епидемична 
обстановка?

Иван Иванов - По принцип 
работата в туристическият сек-
тор е много сложна и отговор-

на, а в условията на пандемия 
целият натиск се умножи по 
три. Въпреки това впрягайки 
всички възможни умения и 
сили, умножавайки многократ-
но полаганите от нас усилия 
и благодарение на чудесният 
екип, който сме създали през 
годините , можем да се похва-
лим, че не допуснахме НИТО 
ЕДИН ИНЦИДЕНТ и сме из-
пратили ЗДРАВ и ЩАСТЛИВ 
всеки клиент от къмпинг „Кра-
пец“.

„Изгрев“ – Какви са плано-
вете ви за лято 2021 година? 

Иван Иванов – В тези теж-
ки за всички времена да се 
правят планове, които да се из-
пълняват е може да се каже не-
възможно... Но, нашите цели са 

да продължаваме в посоката в 
която сме поели- устойчив биз-
нес в хармония между приро-
дата и хората ! А си пожелаваме 
нашите усилия да продължават 
да са оценявани високо, както 
от специализараните издания 
за туризъм , така и от нашите 
клиенти и жителите на община 
Шабла, защото те са основната 
ценност за нас !

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
този разговор, господин Ива-
нов!

Иван Иванов – И аз благо-
даря за проявения интерес от 
ваша страна.

Разговаря  
Йорданка Радушева

70 ГОДИНИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“ ДОБРИЧ
Регионална библиотека „Дора Габе“, със 

съдействието на Емил Радев, член на Ев-
ропейския парламент от ЕНП/ ГЕРБ и по-
сланик на библиотеките в ЕП организират 
областен конкурс в две направления:

- за детска рисунка/колаж  на тема „На-
рисувай ми вълшебство“

за деца на възраст от 5 до 14 г.
- за кратко видео на тема „Моят любим 

литературен герой“
за ученици на възраст 15 – 19 г. 
Инициативата е по повод 70-годишни-

ната от основаването на библиотеката.
Крайна дата за изпращане на рисунките 

и видеата : 30 ноември 2020 г.

Целта на конкурса е провокиране лю-
бов към книгата и четенето сред младите 
хора, стимулиране тяхната любознател-
ност, креативност и въображение, въз-
можност за творческа изява, придобива-
не практически умения за използване на 
информационните и комуникационни 
технологии.

Интересни предметни награди и гра-
моти очакват победителите. Всички вклю-
чили се в конкурса ще получат грамота за 
участие.

Регламентът и декларация за съгласие 
на родител са поместени в прикачените 
файлове.

За повече информация:  
+358 602574, www.libdobrich.bg,  

www.facebook.com/libdobrich
 Галя Маринова, гл. библиотекар

Направление Библиотечно-
библиографско и информационно 

обслужване
Връзки с обществеността

 тел.: 058 / 602 574
е-поща: pr@libdobrich.bg

уеб-сайт: http://www.libdobrich.bg/
facebook:  www.facebook.com/

libdobrich
Регионална библиотека Дора Габе
9300 Добрич, ул. Независимост 7
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ВЕТРОХОДЦИ ОТ ШАБЛА НА РЕГАТА В БАЛЧИК

Три поколения ветроходци 
попълниха екипажа на Мор-
ски клуб „Шабла“, който взе 
участие в регата „Октомври“ за 
яхти клас „Ял – 6“, проведена в 
гр. Балчик през периода 8 - 11 
октомври 2020.

Регатата, бе организирана 
от Морски клуб „Балчик“, като 
част от Balchik Sailing Week.

Проведени бяха общо 7 гон-
ки през трите състезателни дни. 
Победител в общото класиране 
е екипажа на Николай Станев от 
Морски клуб „Балчик“.

Нашият отбор в състав: 
шкипер Димитър Нанев и еки-
паж Христо Анастасов, Вели-
зар Енчев, Виктор Валентинов, 
Дамян Кънчев, Росен Русев и 
Нанчо Нанев взе участие в над-

преварата.
Екипажът се представи 

блестящо, по-опитните ветро-
ходци предаваха своя опит на 
новото поколение в състезател-
ни условия. След дългогодиш-
но прекъсване в средата на тази 
година Морски клуб „Шабла“ 
възобнови своята дейност за 
радост на своите членове. Клу-
бът е насочил усилията си към 
развитие на водните спортове 
и увеличаване броя на прак-
тикуващите на територията на 
община Шабла.

Валентин Иванов, 
председател на  

МК „Шабла“

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

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ.

Телефон:0899 398 685, Иво Иванов

ПРОДАВАМ ЧЕСЪН
Телефон: 0876 786 152

Панчо Паскалев, село Пролез

ЗА ВАС РИБАРИ…

Стартира приемът по мяр-
ка 2.2 „Продуктивни инвести-
ции в аквакултурите“ – сектор 
„Малки проекти“ от Програма-
та за морско дело и рибарство 
/ПМДР/ 2014-2020, съобщават 
от земеделското министерство.

Зам.-министър Лозана Ва-
силева заяви, че мярката има за 
цел да подобри конкурентоспо-
собността на предприятията в 
сектора. Бюджетът по процеду-
рата е 500  000 лева. Минимал-
ният размер на безвъзмездната 
финансова помощ е  3 000 лева, 
а максималният – 48 895 лв. До-
пустими са кандидати еднолич-
ни търговци или юридически 
лица, регистрирани по Търгов-
ския закон или Закона за коо-
перациите, развиващи дейност 
в сектор „Аквакултура“.

До момента мярка 2.2 е обя-
вявана четири пъти за сектор 
„Малки проекти“. По нея са 
одобрени 11 проектни предло-
жения на обща стойност близо 

456 хил. лв. В процес на оценка 
са още 13 проекта. Крайният 
срок за подаване на проектни 
предложения е 7 януари 2021 г.

Заме с тник-минис търът 
припомни, че за обществено 
обсъждане са обявени услови-
ята за кандидатстване по още 
две мерки от Програмата. Пър-
вата е мярка 5.4 „Преработване 
на продуктите от   риболов и 
аквакултури”, която е с бюджет 
на приема 5,9 милиона лева. 
Втората е   2.2 „Продуктивни 
инвестиции в аквакултурите“ 
за сектор „Рециркулационни 
системи“ и сектор „Изграждане 
на нови, както и разширяване и 
модернизация на съществува-
щи аквакултурни стопанства“. 
Общият бюджет по процедура-
та е над 2,8 милиона лева. След 
приключване на общественото 
обсъждане, приемите и по две-
те мерки ще бъдат стартирани в 
най-кратки срокове.

Про нюз Добрич

ОТ ЕНЕРГО-ПРО СЪОБЩАВАТ…
Близо 14% от обектите на 

небитовите клиенти на ЕНЕР-
ГО-ПРО Продажби преми-
наха на свободния пазар на 
електроенергия през послед-
ните 3 месеца.

Съгласно приетите в на-
чалото на лятото промени в 
Закона за енергетиката, от 1 
октомври 2020 г. всички неби-
тови потребители на електро-
енергия в България следва да 
излязат на пазара по свободно 
договорени цени. От тази дата 
стартира преходният период 
на задължителната либерали-
зация, който ще продължи до 
30 юни 2021 г.

Към 01.10.2020 г. 56  000 
или 38% от небитовите обек-
ти в Североизточна България 
са регистрирани на свободен 
пазар с индивидуални дого-
вори. Останалите 62% пре-
минават от доставка на регу-
лиран пазар към доставка в 
условията на типов договор 
към ЕНЕРГО-ПРО Продажби, 
който ще е валиден по време 
на преходния период. За срав-
нение, средните цени в типо-
вия договор на компанията 
са по-ниски от досега запла-
щаните средни цени на неби-
товите клиенти на регулиран 
пазар.

През последните три ме-
сеца от промяната в Закона 
за енергетиката, 14  000 обек-
та на небитови клиенти на 
ЕНЕРГО-ПРО Продажби, 
подлежащи на либерализа-

ция, са предприели стъпки и 
са преминали към доставка от 
търговец на либерализирания 
пазар. Процесът е динамичен 
и този процент се увеличава 
на ежедневна база, като кли-
ентите правят избор измеж-
ду близо 50 доставчици на 
електроенергия, включително 
и търговското дружество на 
ЕНЕРГО-ПРО на свободен 
пазар.

Небитовите клиенти на 
ЕНЕРГО-ПРО Продажби, 
които до 10 юни 2021 г. не 
сключат договор за доставка 
на електроенергия на либера-
лизирания пазар, ще преми-
нат от 1 юли 2021 на Достав-
чик от последна инстанция.

Повече информация за 
типовия договор и достав-
ката на електроенергия след 
1 октомври за неизбралите 
търговец на свободния па-
зар е публикувана на ин-
тернет адрес  https://energo-
pro-sa les .bg/bg/za-k l ienta/
k l ient i-na-svoboden-pazar/
dostavka-na-e lekt r icheska-
energija-na-nebitovi-klienti-
sled-01-10-2020-g.

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ
ОТ И ДО АВТОГАРА ШАБЛА, КЪМ 13 ОКТОМВРИ 2020 Г.

Шабла – Варна - 9:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; Х. 
Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна - 12:20 часа (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, без събота и неделя)
Шабла – Варна - 16:15 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна – 17:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Варна – Шабла - 8:50 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, без събота и неделя)
Варна – Шабла - 12:30 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П.Чунчево;  Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла – 15:00 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла - 18:40 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно)  

Автогара Шабла, препоръчва преди да предприемете 
пътуване да потърсите информация за наличието на превози 

на телефон: 05743/ 4335 всеки делничен ден от 07.00 ч. до 
10.00 ч. преди обяд и  след обяд от 12:10 ч. до 17:10 ч.

Участниците в регатата.

Росен Русев и Нанчо Нанев.Отборът на Шабла.

КРЕМЕНА И КОКО С МЕДАЛИ И ОТ ВРАЦА
Кремена на стотни от златото, малшанс лиши Коко от титлата

На 10 октомври във Враца 
се проведе турнира „Лекоатле-
тите на Враца“.

В него участваха над 150 
деца от 12 клуба по лека атле-
тика от цяла България.

СКЛА „Нефтяник 2014“ се 
представи с двама участника – 
Кремена Димитрова и Калоян 

Ялнъзов, които за пореден път 
прославиха името на своя клуб 
и град Шабла.

Креми се включи в две (до-
пустими) дисциплини – 60 м. 
бягане и скок дължина, а Коко 
в 60 м. бягане и скок дължина 
от място.

В първата дисциплина 

Креми премери сили с 30 уча-
стнички, които бяха разделени 
на 5 серии по 6 момичета. Тук 
важното е, че тя бяга с атлетки 
година по-големи от нея. Това 
не уплаши нашето момиче, 
което бяга в последната пета 

серия, заедно с най-силните съ-
пернички. Само на две стотни 
от златния медал, Креми стана 
втора. Тя финишира за време 
8.36, първата за 8.34, а третата 
за 8.39.

В скока на дължина Креми 
направи личен резултат на със-
тезание – 4.49 и стана четвърта 
от 36 момичета.

Другият ни атлет, Коко, ста-
на пети сред 35 деца. Участни-
ците в турнира бяха разделени 
на 7 серии по 5 деца.

При скока на дължина от 
място Коко зае трето място от 
22 деца. При последния си опит 
прави фал, който му коства 
златния медал.

За „Изгрев“ Веселин Василев 
каза, че за втори път участват в 
турнира, като за първи път се 
включват през 2018 година.

Василев им честити медали-
те и изказва задоволството си от 
представянето им. Пожелава им 
да тренират все така усърдно.

Изгрев
Кменена Димитрова, първата оляво надясно.

Трето място за Калоян Ял-
нъзов.


