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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

ОБЯВА
КАЗАН ЗА ВАРЕНЕ НА РАКИЯ 

В СЕЛО ЕЗЕРЕЦ.
Предлагаме транспортни услуги.

Телефон за връзка: 0894 555 654

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
28 октомври 2020 година (сряда), 13:00 часа 

Читалището – българска обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски функции и самодейност. 
.

МИСЪЛ НА БРОЯ
Уважаеми учители,
Уважаеми дейци на обра-
зованието и културата,
Уважаеми съграждани,

Първи ноември е денят 
на народните будители. 
Ден, в който изразяваме 
своята почит към създате-
лите и пазителите на бъл-
гарската духовност, език, 
култура. Прекланяме се 
с гордост пред делото и 
паметта  онези достойни 
българи, които превърна-
ха словото в най-мощно-
то оръжие, пренесло във 
времето спомена за славното ни минало, за да стане идеал и 
съдба на цял един народ. Свеждаме глава пред първоучителите 
на националното Възраждане и освободителните борби, пред 
тези, които ни завещаха стремеж към знание, будност и нацио-
нално самочувствие. За всички нас имената на Свети Паисий 
Хилендарски и Софроний Врачански, на братя Миладинови, 
Иван Вазов, Добри Чинтулов и Любен Каравелов, на Георги 
Раковски, Христо Ботев, Васил Левски, са на личности, изгра-
дили историческата ни памет.

Затова днес наш дълг е, стъпили върху солидната основа 
на сътвореното, съхранено и пренесено през времето духовно 
наследство, да го утвърждаваме. И това ще се осъществи чрез 
нашите съвременни будители. Заедно с тях всички ние трябва 
да работим за полагащото ни се място в европейската цивили-
зация като нация  с богата културна идентичност. 

С искрено уважение и признателност поздравявам всички 
Вас, уважаеми учители, дейци на образованието и култу-
рата, с предстоящия празник на народните будители. Вие 
сте тези, които сеете семената на българската просвета и ду-
ховност в община Шабла. Определено Ваш е приносът за ут-
върждаване силата на българския дух. От Вас започват онези 
ценни уроци, които създават здравите мостове между минало, 
настояще и бъдеще. 

Бъдете здрави, творчески вдъхновени, отдадени като пър-
воучителите на ценности и идеали, които поддържат светли-
ната на знанието!

И нека винаги да помним пророческите думи на Васил Дру-
мев: „Един народ, който има съзнание, култура, писменост, на-
ука, непременно ще има светла и трайна бъднина!“

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

МАРИЯН  ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ПОКАНА
Община Шабла

и 
Сдружение с нестопанска цел

„Шабла 1900“

Ви канят на тържество
за откриване на изградения
„Паметник за бунта

от 1 юни 1900 година“
на 1 ноември 2020 година (неделя)

от 10.00 часа
в парка по ул.“Петко Българанов“.

ВАЖНО!
На 21 октомври 2020 година 

се състоя извънредно заседание 
на Общинския съвет. С гласове-
те на всички съветници бе при-
ета актуализацията на бюджета 

на община Шабла за 2020 година.
Изменен и допълнен беше 

разчета за финансиране на капи-
таловите разходи и общинския 
дълг на община Шабла.

СЪОБЩЕНИЕ
„Местни данъци и такси“ Шабла

СЪОБЩАВАТ, 
че до края на месец октомври изтича срокът за запла-

щане на втората вноска от задълженията за данък върху 
недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък 

върху превозните средства за 2020 г.

УКАЗАНИЯ НА ОБЛАСТНИЯ 
КООРДИНАЦИОНЕН ЩАБ

С цел ограничаване раз-
пространението на заразата 
Областен координационен 
щаб взе решение да се засили 
контролът по спазване на про-
тивоепидемичните мерки - в 
обществения транспорт, в об-
ществени закрити помещения, 
фирми и институции. Със за-
поведи на кметовете на общи-
ни да се въведе и контролира 
спазването на еднопосочно 

движение на кооперативните 
пазари, както и да се въведе 
задължително носене на мас-
ки от гражданите при посеще-
ния на кооперативните пазари. 
Областният координационен 
щаб препоръчва също да се 
прекратят обществените про-
яви на закрито и да се въведе 
ограничение на всички видове 
тържества - семейни и други, 
до 30 души.  

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
В края на месец октомври 

изтича срока за набирането 
на преброители и контрольо-
ри за преброяване на населе-
нието и жилищния фонд. То 
ще се проведе през месеците 
януари-февруари 2021 годи-
на.

За община Шабла ще са 
нужни 29 преброители и 12 

контрольори.
Желаещите могат да пода-

дат документи по образец в 
ст. 106 в сградата на Общин-
ска администрация Шабла. 
Документите са публикувани 
и на интернетсайта на „Пре-
брояване 2021“ в рубриката 
„Документи“.

ОА Шабла

80 ГОДИНИ НЧ „СВОБОДА 1940“ СЕЛО ГРАНИЧАР
На 25 октомври 2020 година се състоя 

юбилейния концерт посветен на 80-та го-
дишнина от основаването на НЧ „Свобода 
1940“ село Граничар.

В началото Невена Огнева-секретар на 
читалището разказа как през лятото на 1940 
година будни младежи са се събирали на 
вечеринки в Петър Пенгьовата къща. Яваш 
Керим, Пеньо Вълков, Димка Йорданова, 
Нюртян Османова и Дончо Минев са ос-
нователите на читалището, дали живот на 
библиотеката и творческите изяви на гра-
ничарци. Имало е театрална група, танцов 
състав, група за автентичен и обработен 
фолклор. Днес наследник на първите само-
дейци е певческа група „Добруджанка“.

Специален гост на граничарци беше 
кметът на общината, Мариян Жечев. Той 
поздрави юбилярите и пожела читалището 
да съществува и след още 80 години.

„Днешния вълнуващ празник е повод да 
изразим признателност на предците ни. 

Пожелавам на читалищното ръковод-
ство и на секретаря на читалището и в 
бъдеще да съхраняват, развиват и разпрос-
траняват българските духовни ценности, 
традиции и обичаи. Честит юбилей! – каза 
в приветствието си кметския наместник на 
селото, Донка Иванова.

Поздравителен адрес, почерпка и цве-
те бяха връчени от името на д-р Йорданка 
Стоева, председател на Общинския съвет.

Мили думи изрече и проф. Наталия 
Александрова, представител на най-стария 
женски клуб на Балканите „Сороптимист 
интернешънъл“ - „Витоша – Илина“ гр.Со-
фия. Тя имаше честта да връчи подарък от 
името на женската организация.

Поздравителен адрес и цвете връчи и 
секретарят на НЧ „Зора 1894“ Шабла, Геор-
ги Стефанов.

На площада в селото своя първи поз-
драв отправиха танцьорите от „Бърбори-
но“. Те изпълниха „Добруджански ритми“ 
и „Ха тропнете да тропнем“. В празничната 
програма взеха участие още певческа група 
при НЧ „Дружба 1898“ село Дуранкулак с 
ръководител Радка Иванова и танцов със-
тав „Карапчанка“ село Крапец, водени от 
Мария Дончева. Домакините, самодейци-
те от „Добруджанка“ също се включиха в 
програмата.

„Мили хора, нека да запазим жив огъня 
на духовността, разгорял се преди 80 лета в 
село Граничар. Да съхраним и предадем на 

идните поколения любовта към изкуство-
то и традициите!“ – каза Невена Огнева. 
Прозвучаха изпълненията на Елиза и Лю-
бов Пееви - малчугани от селото. 

Всички самодейни колективи получиха 
благодарствено писмо за участието си в 

юбилейния концерт.
Честит празник село Граничар!
Честит юбилей НЧ „Свобода 1940“!
Да бъдем живи и здрави, си пожелаваха 

всички на мегдана.
Йорданка Радушева

Кметският наместник, Донка Иванова 
приветства гостите на празничния кон-
церт.

Проф.Наталия Александрова.

Поздрав от “Бърборино“
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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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 31 октомври 2020 година 

се навършват 5 години  
от смъртта на

ЯНАКИ  ИВАНОВ  ЯНАКИЕВ
починал на 81 години

Щастието, че те имахме, 
превръща болката ни 

в смирена благодарност! 
Носим спомена за теб като  

ценен дар в сърцата си!
ДЪЛБОК ПОКЛОН!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 26 октомври 2020 година  

се навършиха 
25 години от смъртта на 

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ
(САШО)

починал на 59 години

Времето е безсилно да излекува 
тъгата и болката ни по теб.

Обичаме те и носим в сърцата си 
спомена за теб с много обич.

Поклон! Дълбок поклон!

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

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

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

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИКА В ШАБЛА
Събитието, което отразява този монумент е в 

ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ
в бунта на 1 юни 1900 година от община Шабла

По този проект работих че-
тири години…

В течение на времето на-
правих три различни проекта 
и се спрях на последния (който 
беше и одобрен от експертната 
комисия по паметниците към 
Министерството на култура-
та).

Потърсих нетрадиционен 
подход да изразя тази истори-
ческа драма от стремеж да дам 
едно ново тълкувание на това 
събитие – тълкувание, в съз-
вучие с нашето време. Защо-
то всяка скулптура трябва да 
носи както идеята за събити-
ето , което отразява, така и да 
бъде датировка, да носи печата 
на времето, в което е създаде-
на. Това е не само естетическо 
изискване, но и философски 
закон на развитието, който е в 
сила както за скулптурата, така 
и за всички сфери на живота, 
защото всяка сфера от него, 
постоянно се развива – наука, 
техника, медицина…Ако пре-
ди сто години нашите деди са 
орали с рало, сега го правят с 
К-700, затова вече не е естестве-

но и паметниците да се правят 
по същия начин както са били 
правени преди сто години…

Паметникът не е обременен 
идеологически с никаква па-
трийна доктрина - той е символ 
на на героизма и вечния стре-
меж на човешкия дух към спра-
ведливост.

Като концепция за изграж-
дането на този паметник съм 
тръгнал от общите възгледи в 
различните философски уче-
ния, както в западната, така и 
източната култура – в които 
се говори за четирите основни 
и противоположни стихии в 
Природата - земя, вятър, огън 
и вода.

Страхът от стихиите на 
Природата е породил религи-
ите, а красотата на природата 
- изкуствата.

Основното пластично вну-
шение на монумента, това е 
драматизмът на въстанието и 
този драматизъм съм изразил 
с конфликта между двете сти-
хии: на твърдата земя и тази  
на вятъра, които като първоос-
новни стихии имат множество 

различни проявления. Земната 
твърд е изразена чрез бетон, а 
вятърът - чрез въздух, взривя-
ващ бетона.

Твърдият бетон е символ на 
статуквото, на силата на власт-
та, а въздухът - символ на на 
свободния човешки Дух (само-
то понятие „въз-дух“ – съдър-
жа в себе си и думата „дух“).

Вътрешният силут на памет-
ника има многопластов прочит 
- освен като взрив и като разпя-
тие, като полет на ангел. Вечер 
, светлината на прожекторите 
подчертава въздушния силует 
и взривената материя на бето-
на.

През деня стоманените лен-
ти, поставени в различни рав-
нини и ъгли, в един или друг 
момент хвърлят бликове като 
отразяват слънчева светлина, 
но те навяват и една асоциация 
за саби, за трагичния сблъсък 
между войска и народ.

Традиционно, в един памет-
ник, героите се представят чрез 
определена материална форма 
- бронз, мрамор, гранит, камък 
- чрез видимостта на някакъв 
материал.

Този проект е резултат на 
нова концепция. Аз пресъзда-
дох бунтовниците не в твърда 

Материя - а Аурата на героизма 
им. Чрез отсъствието на Ви-
димото, на тялото, целя да по-
кажа Невидимото, Духа. Чрез 
Отсъствието на едното - да 
постигна Присъствие на дру-
гото. Да покажа героите в бун-
та, не Физически - а Ореола на 
Духа им. Защото те физически 
отдавна са си отишли от този 
свят, но техният Дух е тук, на 
земята, за пример и кураж на 
техните потомци. Защото, при 
цялата си ефирност, за разлика 
от физическото цяло, Духът е 
този, който е нетленен и непод-
властен на времето и простран-
ството…

Този паметник е замислен 
НЕ САМО като илюстрация на 
един бунт. Той е и един голям 
въпрос към всеки от нас:

Имаме ли и ние куража, да 
живеем като предците си, с гор-
до вдигнати глави, или в името 
на оцеляването - сме ги свели 
покорно?

Правим ли разлика между 
Живеене и Оцеляване?

И колко струва един живот 
Без Чест и Достойнство?

Въпроси…на които всеки 
сам, трябва да си отговори.

Автор: Христо Илиев,
скулптор

НА РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ ОБСЪДИХА 
ГОТОВНОСТТА НА ОБЩИНАТА ЗА РАБОТА 
ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА

На 20 октомври се проведе 
работно съвещание с участи-
ето на състава на Щаба за из-
пълнение на общинския план 
за защита при бедствия и ава-
рии. То бе ръководено от Пе-
тър Атанасов – заместник-кмет 
„Финанси“, който заместваше 
председателя на Щаба, кмета на 
общината, Мариян Жечев.

На съвещанието присъст-
ваха кметове и кметски на-
местници, представители на 
дружества и организации има-
щи отношение към подготов-
ката на общината за работа в 
усложнена зимна обстановка, 
за готовността й за справяне с 
възникнали усложнения през 

зимния период.
Калоян Георгиев - мл.екс-

перт „Кризисни ситуации и 
ОМП“ в общинската админи-
страция запозна присъстващи-
те със Заповедите на Област-
ния управител и на кмета на 
община Шабла за предприема-
не на действия по подготовката 
на община Шабла за работа при 

усложнена зимна обстановка.
Към кметовете и кметски-

те наместници бяха отправе-
ни препоръки отнасящи се до 
техническата изправност на 
ел.уредите, осигуряване на ми-
нимум запаси от жизнено необ-
ходими продукти в магазините 
на селищата с трудно достъпни 

пътища и други. В селата Ду-
ранкулак, Ваклино, Езерец и 
Горун ще се осигурява подслон 
на бедстващи хора от закъсали 
и аварирали превозни средства 
по път Е-87. Ръководствата на 
кооперациите, частните земе-
делски стопани, фирми и ор-
ганизации развиващи дейност 
на територията на населеното 
място, които разполагат с тех-
ника за извършване на аварий-
но-спасителни действия ще 
сътрудничат на общината при 
почистването.

Препоръки бяха отправени 
към  звената с общинско зна-
чение и към населението от 
общината.

Георгиев каза, че за тази 

зима са отделени 24  500 лв. за 
почистване и материали, като 
към днешна дата разполагаме 
със сол и пясък в наличност. 
Обясни, че общината е склю-
чила договори с 5 дружества за 
снегопочистване, като ще раз-
чита и на техника от общин-
ското предприятие „БКСТРО“. 
Републиканската пътна мрежа 
ще се почиства от областно 
пътно управление –Добрич.

Кметските наместници по-
ставиха въпроса кой ще поч-
иства в отделните села. Изка-
заха мнението си, че не само 
централните улици, а и по-мал-
ките такива трябва да се по-
чистват.

Изгрев

Отляво надясно: Калоян Георгиев и Петър Атанасов.
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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 не-
използваеми у дома, ние, кръ-
жочниците от ОДК ви даваме 
една добра алтернатива: може 
да донесете излишните час-
ти при нас и ние ще намерим 
приложението им в организи-
рането на регулярни лего-ра-
ботилници в Комплекса. Не е 
необходимо да сте запазили 
кутията и инструкциите за 
изработване на определена-
та фигура, както и да имате 

всички части от изделието 
(въпреки че  - ако са налични 
– е добре да ги донесете). Иде-
ята ни е чрез събраните стро-
ители 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.

По случай „Международния ден на Черно море“ - 31 октомври, 
жителите на Тюленово почистиха брега. Ентусиазъм в Тюле-
ново не липсва, затова съчетаха полезното с приятното: По-
чистване, поход, почерпка!

ПОЕТИЧЕН КЪТ

НА МОЯТА УЧИТЕЛКА
Навън  е  мрак,  звезди  потрепват  в  мрака,
а  купчина  тетрадки  още  чака.
В  очите  от  умора  зачервени,
надвесени  над  букви  разкривени,

оглеждат  се  душите  детски,  чисти,
излети  върху  чернобели  листи.
И  пак  с  любов  разгръщат  две  ръце,
тетрадка  не  -  разтворено  сърце

и  сякаш  между  белите  листа
е  сбрано  всичко  ценно  на  света.
Душата  преизпълнена  следи,
кое  дете  как  думите  реди,

и  грешките  внимателно  поправя,
но  винаги  на  всеки  подарява,
в  оценката  по  мъничко  отгоре,
с  едно  сърце  за  всекиго  отворено.

а  щом  те  срещне  утре  изгрев  нов,
ще  даваш  пак  от  твоята  любов
на  палавници  с  рошави  главици
и  на  девици  -  стройни  хубавици.

И  ще  ги  учиш  с  дух  и  светлина
на  разум,  мъдрост  и  човещина.
И  нека  път  поели  към  света,
успеят  да  запазят  любовта!

Където  и  да  идат  след  това,
докрай  да  пазят  твоите  слова,
що  с  обич  сложи  в  техните  сърца!
защото  те  са  -  твоите  деца!...

Цветан  Диковски

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894” -гр.ШАБЛА

ПРЕЗ НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН
НАБИРА УЧАСТНИЦИ

ЗА СЛЕДНИТЕ ФОРМИ:
1.Детски танцов състав за народни танци 
месечна такса – 8 лв., ръководител Гергана 
Дафова;
2.Младежки танцов състав за народни танци – 
ръководител Гергана Дафова; 
3.Школа по народно пеене – ръководител Жана 
Рачева;
4.Кръжок за народен фолклор – ръководител 
Жана Рачева;
5.Клуб за народни танци и хора – напреднали и 
начинаещи,
месечна такса – 10 лв. – ръководител  Даниела 
Кючукова;
От месец ноември НЧ ”Зора1894”-гр.Шабла 
възстановява Школата по пиано. 
Могат да се записват желаещи във възрастовия 
диапазон – 6 г. до 80 г. 
Ръководител на школата – г-жа Теофания Христова.
Набираме участници също за Детска вокална 
група и Градски хор. 
Ръководител на двете форми отново ще бъде г-жа 
Теофания Христова. 

За повече информация и подробности 
може да се обръщате на тел. 05743/40 28 или 

на телефона на читалищния секретар, 
Георги Стефанов - 0877 813 368В ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР “СЕМИРАМИДА”, 

С. ЕЗЕРЕЦ 

Можете да намерите:

* теменужки, градински карамфил;
* овощни дръвчета, плодни храсти, лози;
* есенни луковици;
* декоративни дървета и храсти;
* многогодишни градински цветя;
* торопочвена смес, саксии;
* семена за зеленчуци.

Работим целогодишно
понеделник - събота – 9.00 до 17.30 часа

Почивен ден – неделя 
Телефон за контакти - 0887 53 27 19, Атанаска Букорова 

www.semiramida-garden.com

С. ЕЗЕРЕЦ 

Танцов състав „Карапчанка“ на юбилейния концерт в Граничар.

ТАНЦОВ СЪСТАВ “КАРАПЧАНКА“ 
В СЕЛО КОНЕВО

На 17 октомври 2020 г., по 
покана на кметство село Коне-
во, община Исперих и НЧ “Нов 
живот-1940“,  самодеен тан-
цов състав „Карапчанка“ при 
НЧ “Слънце 1871“-с.Крапец 
участва във фолклорния събор, 
свързан с честването на 80-го-
дишнината на село Конево от 
Крайовската спогодба. На съ-
битието присъстваха и други 
жители на община Шабла, чий-
то корени тръгват от селото. 

Събора започна с  въз-

становка на преселването на 
бежанците от севернодобру-
джанското село Караманкьой, 
Тулчанска околия , така както е 
било с конски каруци и стадото 
с овцете, а 96 годишната баба 
Марина, която е пряк очевидец, 
разказа своите спомени от пре-
селването. Състави от различни 
населени места се включиха във 
фолклорната програма, която 
завърши с оркестър“Исперих“.

Мария Дончева,
читалищен секретар 

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, 
публикуваме размислите на Веселина Букурова - начален учи-
тел, за своя колега и директор на училището в Шабла Стойко 
Стойков. 

Тази година, на 13 октомври, се навършиха 100 години от 
рождението му.

ТОЙ  ЗА  УЧИТЕЛ  
БЕ  РОДЕН!

Всеки човек си спомня 
училищния живот, останал в 
далечното минало. Всеки чо-
век в сърцето си има място за 
първия учител, подал му ръка в 
най-крехка възраст, вдъхнал му 
увереност и сила, за да се учи и 
преуспява в живота.

Не сме забравили един от 
първите учители в Шабла – 
Стойко Стойков. Той е начален 
учител и идва от град Котел, за 
да учителства тук, в Добруджа, 
в нашия град, в нашето (старо) 
училище.

Млад, енергичен, пълен с 
идеи, той е избран за дирек-
тор на учебното заведение (от 
1947 – 1953 година). По-къс-
но става партиен секретар на 
учителския колектив. Като та-
къв, той се отнасяше с пълна 
отговорност и толерантност 
към всеки един от членовете. 
Поставяше своевременно за-
дачи и помагаше за тяхното 
изпълнение. Влизаше увере-
но на заседание, посочваше 
проблемите в работата и пътя 
за разрешаването им, като на 
първо място поставяше вина-
ги работата с децата.

В работата си на начален 

учител беше всеотдаен, подо-
бряваше своя стил на препо-
даване. Непрекъснато следеше 
за новостите в педагогиката, 
информирайки се от в-к „Учи-
телско дело“ и сп. „Народна 
просвета“. Обичаше и уважава-
ше своите ученици, разкрива-
ше пред тях по свой, уникален 
начин тайните на природата, 
отношенията на хората в обще-
ството, мястото на всеки ученик 
в живота на нашия град. Обича-
ше природата. Водеше децата 
често на кратки разходки, изле-
ти и екскурзии. Те му се отпла-
щаха с много обич и уважение!

За този свой труд и положи-
телни резултати в учебно-въз-
питателната дейност учителят 
Стойко Стойков бе удостоен с 
наградата орден „Кирил и Ме-
тодий“ II степен.

Това, което ни даде като 
личност, е нашето израстване 
като учители в педагогическия 
живот. Увличаше всички нас 
в работата не само в училище 
„Асен Златаров“, но и в дей-
ността с родителите. Той ни 
научи да разчитаме на тяхната 
помощ и съдействие. Така усво-
явахме успешно способи и ме-

тоди за правилното обучение и 
възпитание на подрастващата 
млада смяна.

Учителят Стойко Стойков 
казва:

„През целия си живот да-
вах частица по частица от 
душата си на учениците и ви-
наги съм ги поощрявал. Тога-
ва имаше дисциплина, децата 
идваха редовно на училище. 
Имаше безкрайна почит към 
учителя, уважение към ро-
дителите. Когато открихме 
новото училище, това се пре-
върна в празник на целия 
град. Моите ученици, техният 
живот, тяхната реализация – 
са моята гордост!...

Такъв живот е достоен за 
уважение!

Живот, отдаден на децата, 
училището, обществото! Жи-
вот на личност с протегната 
ръка към всеки, чието желание 
е да помогне на близки и по-
знати, да покаже сърдечност и 
доброта!

Защото той за учител бе ро-
ден!

Веселина Букурова

Ето и спомените на Сийка 
Христова за любимия учител:

За мен учителят Стойков е 
най-добрият учител и възпи-
тател, за който си спомням с 
любов и преклонение. Имахме 
късмета да ни е възпитател в 
първи клас. Беше строг, но спра-
ведлив. Учеше ни, че училището 
е най-добрият учител в живота 
на всеки човек. Към него всички 
ние изпитвахме топли чувства 
и ходихме на училище с голя-
мо желание. Още помня как от 
пластмаса си беше направил 
едно приспособление, с което ни 
учеше как да сричкуваме и как 
след това да произнасяме цялата 
дума. Толкова бързо и лесно се 
научихме да четем. За съжаление 
следващата учебна година той се 
пенсионира, но споменът за него 
остана за цял живот!

Сийка Христова

Стойко Стойков заедно с учениците от набор 1972 година и учи-
телите Веселина Букурова и Керанка Аврамова.

Възстановката…
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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

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

Кооперация  „Граница”, с. Граничар, общ. Шабла
ПОКАНА

УС на Кооперация „Граница”, с. Граничар, общ. Шабла свиква 
общо събрание на член-кооператорите на 14 ноември 2020 г., 
от 9.00 часа, в сградата на читалище с. Граничар, при следния:

ДНЕВЕН РЕД
1. Вземане на решение за прекратяване на „АГРОСТРОЙ 

– ШАБЛА” ООД, ЕИК: 124617146, със седалище и адрес 
на управление обл. Добрич, общ. Шабла, гр. Шабла, ул. 
„Витоша” № 11 и за обявяване на дружеството в ликвидация.

2. Вземане на решение за даване на мандат на Председателя 
на Кооперация „Граница”, да участва в общото събрание 
на съдружниците на „АГРОСТРОЙ – ШАБЛА” ООД при 
вземане на решение  за прекратяване на дружеството и за 
обявяването му в ликвидация, за определяне на: срок на 
ликвидацията, ликвидатор и неговото възнаграждение, и за 
приемане на съответни изменения в дружествения договор.

При липса на кворум събранието ще се проведе  
1 (един) час по-късно (в 10.00 часа) на 14.11.2020 г.

УС на Кооперацията

О Б Щ И Н А  Ш А БЛ А
ЗАПОВЕД

гр. Шабла, 26 октомври 2020 година
На основание чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), 
чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 19 от Закона за упра-
вление на отпадъците (ЗУО) 
ОПРЕДЕЛЯМ
Границите на районите и вида на предлагани-
те услуги по събирането, извозването и обез-
вреждането на битови отпадъци в депа или 
други съоръжения, поддържането на чистотата 
на териториите за обществено ползване и чес-
тотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 
2021 година в община Шабла, както следва:
1. I район – гр. Шабла.
1.1. Събиране и извозване на битовите отпадъ-
ци до Претоварна станция – гр. Балчик, община 
Балчик и Регионално депо – с. Стожер, община 
Добричка с честота:
· 3 пъти месечно в периода 01.01.2021 г. – 
30.04.2021 г.;
· 4 пъти месечно в периода 01.05.2021 г. – 
31.05.2021 г.; 
· 6 пъти месечно в периода 01.06.2021 г. – 
31.08.2021 г.;
· 4 пъти месечно в периода 01.09.2021 г. – 
30.09.2021 г.; 
· 3 пъти месечно в периода 01.10.2021 г. – 
31.12.2021 г. 
1.2. Събиране и извозване на битовите биораз-
градими отпадъци до Претоварна станция – гр. 
Балчик, община Балчик с честота:
· 3 пъти месечно в периода 01.03.2021 г. – 
31.03.2021 г.;
· 4 пъти месечно в периода 01.04.2021 г. – 
31.10.2021 г.;
· 3 пъти месечно в периода 01.11.2021 г. – 
30.11.2021 г.
1.3. Поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване.
1.4. Обезвреждането в депа или други съоръ-
жения на битовите отпадъци. 
2. II район – с. Крапец и с. Дуранкулак.
2.1. Събиране и извозване на битовите отпадъ-
ци до Претоварна станция – гр. Балчик, община 
Балчик и Регионално депо – с. Стожер, община 
Добричка с честота:
· 2 пъти месечно в периода 01.01.2021 г. – 
30.04.2021 г.; 
· 4 пъти месечно в периода 01.05.2021 г. – 
31.05.2021 г.;
· 6 пъти месечно в периода 01.06.2021 г. – 

31.08.2021 г.;
· 4 пъти месечно в периода 01.09.2021 г. – 
30.09.2021 г.;
· 3 пъти месечно в периода 01.10.2021 г. – 
31.10.2021 г.;
· 2 пъти месечно в периода 01.11.2021 г. – 
31.12.2021 г.
2.2. Поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване.
2.3. Обезвреждането в депа или други съоръ-
жения на битовите отпадъци. 
3. III район – с. Граничар, с. Ваклино, с. Езерец 
и с. Тюленово. 
3.1. Събиране и извозване на битовите отпадъ-
ци до Претоварна станция – гр. Балчик, община 
Балчик и Регионално депо – с. Стожер, община 
Добричка с честота:
· 2 пъти месечно в периода 01.01.2021 г. – 
30.04.2021 г.; 
· 3 пъти месечно в периода 01.05.2021 г. – 
31.05.2021 г.;
· 5 пъти месечно в периода 01.06.2021 г. – 
31.08.2021 г.;
· 3 пъти месечно в периода 01.09.2021 г. – 
30.09.2021 г.;
· 2 пъти месечно в периода 01.10.2021 г. – 
31.12.2021 г.
3.2. Поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване.
3.3. Обезвреждането в депа или други съоръ-
жения на битовите отпадъци. 
4. IV район – с. Горун, с. Горичане, с. Пролез, 
с. Смин, с. Черноморци, с. Захари Стояново, с. 
Стаевци, с. Божаново и с. Твърдица.
4.1. Събиране и извозване на битовите отпадъ-
ци до Претоварна станция – гр. Балчик, община 
Балчик и Регионално депо – с. Стожер, община 
Добричка с честота:
· 1 път месечно в периода 01.01.2021 г. – 
31.03.2021 г.;
· 2 пъти месечно в периода 01.04.2021 г. – 
31.05.2021 г.;
· 3 пъти месечно в периода 01.06.2021 г. – 
31.08.2021 г.;
· 2 пъти месечно в периода 01.09.2021 г. – 
30.11.2021 г.;

· 1 път месечно в периода 01.12.2021 г. – 
31.12.2021 г.
4.2. Поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване.
4.3. Обезвреждането в депа или други съоръ-
жения на битовите отпадъци. 
5. V район – курортни зони – СО „Кария”, СО 
„Къмпинг Добруджа”,  къмпинг „Космос”, 
къмпинг „Карвуна”.
5.1. Събиране и извозване на битовите отпадъ-
ци до Претоварна станция – гр. Балчик, община 
Балчик и Регионално депо – с. Стожер, община 
Добричка с честота:
· 1 път месечно в периода 01.01.2021 г. – 
30.04.2021 г.;
· 3 пъти месечно в периода 01.05.2021 г. – 
31.05.2021 г.;
· 8 пъти месечно в периода 01.06.2021 г. – 
30.06.2021 г.;
· 15 пъти месечно в периода 01.07.2021 г. – 
31.07.2021 г.;
· 20 пъти месечно в периода 01.08.2021 г. – 
31.08.2021 г.;
· 5 пъти месечно в периода 01.09.2021 г. – 
30.09.2021 г.;
· 1 път месечно в периода 01.10.2021 г. – 
31.12.2021 г.
5.2. Поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване.
5.3. Обезвреждането в депа или други съоръ-
жения на битовите отпадъци. 
6. При необходимост честота на обслужване 
на съдовете за битови отпадъци в горепосоче-
ните райони може да бъде увеличавана.
Изпълнението на настоящата ми заповед въз-
лагам на Директора на Общинско предприя-
тие БКСТРО, а контрола по изпълнение на зам. 
кмет „Икономическо развитие“, гл. експерт 
„Екология”, кметовете и кметските наместници 
по населени места в община Шабла. 
Настоящата ми заповед да се постави на ин-
формационните табла в сградата на община 
Шабла и в кметствата, да се публикува във в. 
„Изгрев” и на официалната Интернет страница 
на Общината и да се сведе до знанието на го-
репосочените длъжностни лица, за сведение и 
изпълнение.

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
Кмет на община Шабла

„ПАЗИ МОРЕТО – БЪДИ МОРЕ“ 
В периода от 18 до 22 ок-

томври 2020 г., в изпълнение 
на „Повишаване на осведоме-
ността по въпроси на околна-
та среда, с участието на риба-
ри, във връзка с опазването и 
възстановяването на морско-
то биологично разнообразие, 
Сдружение „АСОЦИАЦИЯ 
СПЕКТЪР“ проведе информа-
ционна кампания „Пази мо-
рето – бъди Море“ в градовете 
Каварна, Шабла и Балчик. 

В поредицата събития, 
проведени в рамките на кам-
панията се включиха над 180 
участника, в това число пред-
ставители на местния бизнес, 
хотели, ресторанти и пред-
лагащи туристически проду-
кти, рибари, представители на 
държавната администрация и 
обществеността. Предоставе-
на бе информация, свързана с 
повишаване осведомеността по 
отношение на морските защи-
тени територии, повишаване 
знанията относно инвазивните 
чужди видове /IAS/ и методите 
за борба с тях, както и възста-
новяване на морските екосис-
теми. Инвазивни за определено 
място са такива видове, които 
не са естествено разпростра-
нени там, а са интродуцирани 
по един или друг начин и имат 
тенденцията да се разпрос-
траняват до степен да увредят 
местната екосистема, човешка-
та икономика и здраве.

По време на събитията при-
състващите бяха запознати с 
дейностите по проекта, както и 
беше направен обзор на прове-
дената изследователска работа 
по проучването на инвазивни-
те видове в Черно море, и тях-
ното въздействие върху био-
разнообразието там. Обстойно 
бяха представени отделните 

видове и тяхното въздействие, 
като в заключителната част 
на събитията бяха споделени 
възможностите за превенция, 
както и съществуващи добри 
практики в тази област. 

Познаването на разпростра-
нението на инвазивните видове 
улеснява тяхното наблюдение, 
приемането на ефективни мер-
ки за превенция, ранно откри-
ване и контрол, което от своя 
страна способства за намаля-
ване на екологичните и иконо-
мически щети, които те причи-
няват.

Основната цел на проект 
BG14MFOP001-1.006-0003-C03 
„Пази морето – бъди Море“ е 
запазване и превенция на мор-
ското и биологично разнообра-
зие, както и възстановяване на 
видовете и територии/водни 
площи, експлоатирани от чове-
ка. Стойността му е в размер на 
301 310,90 лв., безвъзмездно оси-
гурени от Програмата за мор-
ско дело и рибарство 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския 
съюз, чрез Европейския фонд 
за морско дело и рибарство. По 
изпълнение на проектните дей-
ности Сдружение „Асоциация 
спектър“, бенефициент по про-
екта си партнира с Института по 
рибни ресурси-Варна и Местна-
та инициативна рибарска група 
„Шабла-Каварна-Балчик“. Пла-
нирано е проекта да приключи 
на 27 ноември 2020 г.

ОИЦ – Добрич  е част от 
мрежата от 27 информацион-
ни центрове за популяризира-
не на Кохезионната политика 
на Европейския съюз, създаден 
с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европей-
ския социален фонд
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КРЕМЕНА ДИМИТРОВА – С ПОРЕДЕН МЕДАЛ 
И ЛИЧЕН РЕКОРД
Коко, Алекс и Петко – също на високо ниво в Стара Загора

На 24-и октомври, състеза-
телите на  СКЛА „Нефтяник 
2014“ Шабла, взеха участие в 
лекотлетическия детски тур-
нир „Берое“ – силния турнир 
за деца от 6 до 14-годишна въз-
раст в Стара Загора. 

В спринта на 60 метра, Кре-
мена Димитрова извоюва сре-
бърното отличие с 8.22 сек. 
– нейно лично постижение в 

дисциплината. Само 7 стотни 
не достигнаха на Креми за злат-
ния медал. 84 момичета, родени 
през 2008 г. , разделени в 7 се-
рии влязоха в надпреварата на 
късия спринт. Кремена спечели 
своята серия с 8.42 сек., което 
бе седмо от осемте момичета 
във финала. До 40-ия метър 
във финалното бягане нашата 
лекоатлетка водеше, като на-
края бе изпреварена с малко от 
състезателката от Сливен. Кре-
ми направи страхотен спринт, а 
с резултата си се нареди в топ 3 
на България във възрастта си!

Калоян Ялнъзов (р. 2010) 
също спечели серията си на 60 
м., а на финала се класира 5-и 
от общо 56  свои връстници (8 
серии от по 7 състезатели)

Родените през 2013-а г. 
Александра Панова и Петко 
Франгов отново мериха сили с 
лекоатлети, повечето от които 
са с година по-големи от тях. 

На 60 м., Алекс спечели сери-
ята си, като в нея надбяга „ка-
ките“ си, а на финала бе 5-а от 
64 момичета (8 с. от по 8 уч.) В 
същата като количество учас-
тници и възраст конкуренция, 
Петко се класира 5-и в серията 
си и 11-и в крайното класиране. 
При преглед на стартовия лист 
на участниците в спринта на 60 
м. при момичетата и момчетата 
2012-2013 г., става ясно, че ако 
се бяха конкурирали само със 
своите връстници, както Алекс, 
така и Петко щяха да се завър-
нат в Шабла окичени с медали...

Точно 300 млади атле-

ти взеха участие на турнира, 
проведен в града на липите на 
най-модерното съоръжение за 
лекоатлетически състезания в 
България – стадион „Берое“.

Треньорът на младите ле-
коатлети на СКЛА „Нефтяник 
2014“, Веселин Василев, спо-
дели пред „Изгрев“, че е из-
ключително доволен от своите 
състезатели на старозагорския 
турнир. Василев каза още, че 
им трябват още официални 
състезания, в които те да реа-
лизират безспорния си потен-
циал.

Йордан Енев

Веско Василев със своите със-
тезатели.


