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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

Из „Добруджа“ на Драгни Драгнев

МИСЪЛ НА БРОЯ
„Тази светла земя е съдбата ми.
Нероден съм минавал по нея.

А когато изгрях над житата й,
аз открих, че отдавна живея.“ 

В ШАБЛА СЕ ОТКРИ  ПАМЕТНИК 
ЗА БУНТА ПРЕЗ 1900 ГОДИНА

Датата 1 ноември 2020 година 
ще остане паметна в историята 
на Шабла. На този ден бе открит 
паметникът за бунта през 1900 
година.

Началото поставиха изпъл-
ненията на Градски духов оркес-
тър под диригентството на Пан-
ко Добрев.

Церемонията започна с хим-
на на РБългария, този на Евро-
пейския съюз, както и химна на 
Шабла.

Гост на събитието беше об-
ластният управител, Красимир 
Кирилов, кметове на общината 
и председатели на Общинския 
съвет през различни периоди 
на управление, общински съ-
ветници,  дарители, членове 
на Сдружение „Шабла 1900“ с 
нестопанска цел, инициатор на 
построяването на монумента и 
авторът на паметника - скулп-
торът Христо Илиев, посрещ-
нати от домакините - кмета на 
община Шабла Мариян Жечев и 
заместникът му Цветелин Йор-
данов. 

Водещият церемонията Ди-
митър Ялнъзов, припомни за 
драматичния период от исто-
рията на нашия край – селските 
вълнения и бунтът на селяни-
те. През далечната 1900 година 
Десетото обикновено народно 
събрание гласува Закона за на-
туралния десятък. Потърпевши 
са всички – земеделци, малои-
мотни и чифликчии. Започва 
масово недоволство – събрания  
и митинги, декларации се из-
пращат до Народното събрание. 
Последва митинг във Варна, раз-
пръснат със сила и арести. Към 
шабленско тръгва войска. На 1 
юни 1900 година на Грекова мо-
гила близо до Дуракулак падат 
посечени много мъже. Нивата е 
подгизнала от кръвта на защит-

ниците на насъщния. Убити, ра-
нени, осакатени завинаги.

В обръщението си към при-
състващите, кметът Мариян 
Жечев каза, че идеята за по-
строяване паметник в Шабла 
на загиналите и участниците в 
селския бунт от 1 юни 1900 годи-
на е подкрепяна през годините. 
Той благодари на всички, дали 
своя принос в реализацията 
на паметника: на „Сдружение 
„Шабла 1900“ -  основният дви-
гател на идеята, на дарителите, 
дали своята лепта, на скулптора 
Христо Илиев и неговия екип, 
на общинските ръководства и 
служители, на момчетата от об-
щинско предприятие „БКСТРО“, 
реализирали вертикалната пла-
нировка и на всички, уважили 
с присъствието си тук, в това 
пандемично време, откриването 
на паметника за бунта от 1 юни 
1900 година. „След 120 години и 
в Шабла вече има паметник, съ-
брал на едно място спомените  за 
събитията от бунтовната пролет 
на 1900 година и нашата почит 

към предците ни участвали в 
тях. Нека ги пазим и предаваме 
на поколенията след нас. Вечна 
памет на героите от 1 юни 1900 
година.“ – завърши речта си кме-
тът Мариян Жечев. 

От Сдружение „Шабла 1900” 
пръв говори Илия Белберски. 
Последва го председателят на 
Сдружението, Живко Славов 
– и двамата потомци на учас-
тници в събитията преди 120 
години. Те разказаха за идея-
та, довела до построяването на 
паметника, чието начало въз-
никва преди 17 години. Първо-
начално инициативен комитет, 
впоследствие регистриран като 
юридическо лице с  нестопанска 
цел. За дарителската кампания, 
свързана с построяването на 

паметника, за това кои са орга-
низациите, юридическите и фи-
зическите лица, включили се в 
нея, за искрената  благодарност, 
отправена към тях, беше отде-
лено специално място в словата 
им. 

Всеки дарител получи бла-
годарствен адрес, подписан от 
Председателя на Общински 
съвет Шабла, кмета на община 
Шабла и Председателя на Сдру-
жение „Шабла1900“ и книгите: 
„Селските вълнения и бунтът на 
добруджанските селяни при Ду-
ранкулак 1900“ с автор Людмил 
Бешков, чието преиздаване 
се реализира от Сдружение с 
нестопанска цел „Шабла 1900“ 
по случай 117 години от исто-
рическите събития със съгласи-
ето на Людмил Бешков (син) и 
спонсорството на Илия Белбер-
ски и „Духовният символ на об-
щина Шабла“ на Живко Славов, 
издадена от Сдружение „Шабла 
1900“ и спонсорирана от него. 

Прозвучаха стихове на Сте-
фан Жечев, Драгни Драгнев и 
други български поети в из-
пълнение на Димитър Ялнъзов, 
Десислава Донева – учител в 
Общински детски комплекс и 
ученици от СУ „Асен Златаров“.

Дадена беше думата на ав-
тора на проекта за паметник 
скулптора Христо Илиев, по-
знат с монументалните си пана 
от керамика в Добрич, Балчик 
и Търговище. Негово дело е 
Паметникът на Васил Левски в 
Кубрат, Паметникът на Досто-
евски в Добрич, както и Паме-
тникът на Свети Киприян във 
Велико Търново. Илиев бла-
годари за възможността негов 
проект да се превърне в памет-
ник, след четири преработки. 
Паметник, който да напомня за 
събитията и саможертвата на 
селяните. Той разказа притча-
та, според която, всеки човек на 

този свят трябва да остави нещо 
след себе си, така че светът да 
стане по-добър.

Кметът на общината, Мариян 
Жечев, и председателят на Сдру-
жението, Живко Славов, имаха 
честта да открият паметника. 

С едноминутно мълчание 
беше почетена паметта на учас-
тниците в бунта от 1900 година.

Венци и цветя положиха Об-
ластният управител, Общински 
съвет Шабла, кметът на общи-
ната, земеделските кооперации 
„Шабленски фар“ гр. Шабла, 
„Изток“ гр. Шабла, „Приморец“ 
с. Тюленово, „Обединение“ с. 
Горичане, „Янтар“ с. Пролез“, 
Сдружение „Шабла 1900“, Об-
щинска организация на съюза 
на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва, образователни 
институции от общината, граж-
дани.

С изпълнението на хор 
„Патриот“ под ръководството 
на Стойчо Захов завърши це-
ремонията по откриването на 
паметника за бунта през 1900 
година.

Изгрев

С изпълнението на стихотворения за Добруджа, шабленските 
деца показаха приемствеността между поколенията.

Председателят на Сдружение „Шабла 1900“ и кметът на общи-
на Шабла, Мариян Жечев откриха паметника.

Авторът на проекта за па-
метника, Христо Илиев ино-
сказателно припомни на хора-
та за тяхното място в света.

На 31 октомври, когато отбелязваме Международния ден на 
Черно море, в НЧ „Отец Паисий 1901“ село Езерец беше пред-
ставена изложба-фотоси на Нанчо Нанев.

Името на Нанчо Нанев е добре познато на поколения ша-
бленци като един от пазителите на шабленския фар. Нанев от-
дава 25 години от своя живот на един фар и четвърт век запе-
чатва с фотообектива си морски пейзажи.

Изложбата може да бъде разгледана до 6 ноември 2020 го-
дина, петък.

СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА 
НА ОБЩИНА ШАБЛА
Мариян Жечев от 27 октомври 2020 година се ЗАБРАНЯВА:

* провеждането на органи-
зирани обществени меропри-
ятия на закрито за срок до 15 
ноември 2020 година;

* да се ограничи броя на 
лицата, участващи в групови 
празненства на закрито, (в т.ч 
сватби, кръщенета и други) до 

30 лица при спазване на физи-
ческа дистанция от 1,5 м. и съ-
гласно противоепидемечните 
мерки, разпоредени в Заповед 
РД-01-609 от 21.10.2020 година 
на Министъра на здравеопаз-
ването, считано до 15 ноември 
2020 година. 

БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ 
- СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА 
ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

В навечерието на 1 ноември 
- Деня на народните будители, 
Министерство на културата 
(МК) обяви одобрените проек-
ти за финансово подпомагане 
на обществените библиотеки 
при обновяване на фондовете 
им с книги и други информа-
ционни източници.

За поредна година читалищ-
ните библиотеки в Шабла, Ду-
ранкулак и Ваклино, участваха 
и се класираха в конкурсната 
сесия.

В проектната разработка, 
съобразно информационни-
те и културни потребности 
на гражданите в община Ша-
бла, са включени заглавия от 
следните области: художест-
вена литература,  литература 
за деца и младежи, справочна 
литература, научна (отрасло-
ва), литературна критика и 

литературна история, исто-
рия и краеведски изследва-
ния, издирени от  47 издател-
ства и издателски къщи.  Над 
50 % от проектните предло-
жения са книги от български 
автори. Включени са заглавия 
и за най-малките читатели 
на библиотеката, съобразе-
ни с техните предпочитания. 
Общата стойност на всеки 
проект на читалищните биб-
лиотеки, които обслужват на-
селено място до 5000 жители е 
до 1500 лв.

Целта на програмата на МК 
е насърчаване на интереса към 
книгата и четенето и съдей-
ствие за развитие на библио-
теките като основни центрове 
за духовност, придобиване на 
знания и информация.

Димитрина Стефанова - 
библиотекар-експерт
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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 7 ноември 2020 година 

се навършват 
6 години 

от смъртта на 

МИХАИЛ ЕНЧЕВ КАЛЧЕВ
(починал на 58 години)

Не можем да те върнем, туй е вярно, 
смъртта не може никой да възпре,

но в паметта ни благодарна
навеки няма да умреш.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 7 ноември 2020 година 

се навършват 
20 години  

от смъртта на 
АТАНАС ВЕЛИКОВ АТАНАСОВ

Дните минават неусетно,
а споменът за теб  

е все така скъп и мил.
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

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

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

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ

до градска болница – Добрич с площ 65 кв.м.  
Необходим ремонт. Цена 53 000 лв.

Телефон: 0895 068 185

КУПУВАМ 
лозя в района на Шабла – Горичане.

За контакти: 0888 844 269, 0887 532 719

ЗАПОВЕД
ОТНОСНО: Предприемане на действия по подготовката на 
община Шабла за работа при   усложнена зимна обстановка.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страцията, във връзка с чл. 65, ал.1,  т.3 от Закона за защита при бедствия и  в изпълнение 
на Заповед № РкД-20-100/08.09.2020 г. на Областен управител на област Добрич с цел 
намаляване на неблагоприятни последствия за населението и осигуряване на ефектив-
но функциониране на общинската инфраструктура, снабдяването и услугите в община 
Шабла  при усложнена зимна обстановка през предстоящия зимен период 2020-2021 г. 

НАРЕЖДАМ:

I. Щаба за изпълнение на общинския 
план за защита при бедствия:
1. Да бъде актуализиран състава на Щаба 
за изпълнение на общинския план за за-
щита
при бедствия. Да се актуализират списъ-
ците на длъжностните лица имащи отно-
шение към дейностите свързани с дейст-
вията при усложнена зимна обстановка 
– срок 06.10.2020 г. 
         2. Да се извърши преглед и се на-
прави налагащата се актуализации в об-
щинския План за защита при бедствия 
в частта ”Действие при снегонавяване и 
обледяване”. Копия от заповедта за актуа-
лизиране на Щаба за изпълнение на об-
щинския план за защита при бедствия  да 
се предостави на Областна администра-
ция и Областно управление ПБЗН - срок 
09.10.2020 г.
         3.На 20.10.2020г. от 14.00 часа да се 
проведе общинско съвещание с участие-
то на състава на Щаба за изпълнение на 
общинския план за защита при бедствия, 
кметовете и кметските наместници и 
представители на дружества и организа-
ции имащи отношение към подготовката 
на общината за работа в усложнена зим-
на обстановка, за готовността на община-
та за справяне с възникнали  усложнения 
през зимния период.

II. Кметовете и кметските наместници на 
населените места в общината:
         1. Да анализират дейността си за 
предходни тежки зими, да се направят съ-
ответните изводи, и се приведат в изпъл-
нение  мероприятия, осигуряващи нор-
мален живот при зимни условия – срок 
21.10.2020 г.
         2. Да проверят състоянието на обек-
тите, оказващи влияние върху жизнената 
дейност на населеното място и се вземат 
мерки за нормалното им функциониране 
при  зимни условия:
●   привеждане в техническа изправност 
наличните ел. агрегати
●   осигуряване минимум запаси от жиз-
нено необходими продукти в магазините 
на
     отделните селища с трудно достъпни 
пътища.
●  зазимяване на всички агрегати, мрежи 
и др. съоръжения с възможност за авари-
ране
     при ниски температури.
●  съвместно с ръководството на район 
ВиК във всяко населено място да се из-
върши
преглед  и се осигури за ползване в зимни 
условия по един хидрант осигуряващ вода 
за пожарогасене при нужда, с необходи-
мата сигнализация и възможен достъп до 
него – срок 23.10.2020г.
         3. В селата Дуранкулак, Ваклино, Езе-
рец и Горун да се създаде организация 
за осигуряване на подслон на бедства-
щи хора от закъсали и аварирали пре-
возни средства по път №9 (Е-87). – срок 
27.10.2020 г.
         4. Съвместно с ръководствата на коо-

перациите, частните земеделски стопани 
и други фирми и организации развива-
щи дейност на територията на населено-
то място и разполагащи с годна техника 
за извършване на аварийно-спасителни 
действия да се определят правила за 
включването им в действие.
         5. Да се обърне внимание на самотно 
живеещите, трудно подвижни и социално 
слаби граждани и семейства и други таки-
ва в неравностойно социално положение, 
като  се осигури  периодично обхождане 
на домовете им в усложнена зимна обста-
новка.
         6. При усложняване на обстановката 
стриктно да се изпълняват задълженията  
за осигуряване, поддържане и предаване 
по установения ред актуална информа-
ция за обстановката и  мерките които се 
предприемат за ликвидиране или нама-
ляване на последствията от затрудненията 
възникнали в обстановката. Да се пода-
ва своевременна и точна информация за 
всяко събитие (земетресение, промяна 
на радиационния фон, пожари, пороища 
и наводнения, снегонавявания и обледя-
вания, градушки, гръмотевични и ветрови 
бури, свлачиша и срутища). Информацията 
която е необходимо да се предава трябва 
да е свързана с това: има ли пострадали 
хора, има ли затруднения със снабдяване-
то с основни хранителни продукти, има ли 
нарушения в електро и водоснабдяването 
на населеното място и съобщителната сис-
тема, състоянието на пътищата и тяхната 
проходимост, има ли закъсали автомобили 
и бедстващи хора нуждаещи се от помощ.
        7.  Определям следното време за пре-
даване на информация:
        - от кметовете , кметските наместни-
ци и фирмите поддържащи общинската 
пътна мрежа до Оперативен дежурен по 
Общински съвет по сигурност  (ОД по Об-
щСС ):
           до 06.30 
        Дежурен телефон: 05743 42 06 – 
Оперативен дежурен по Общински съ-
вет по сигурност (ОД по ОбщСС) и GSM 
0882299033.
        За всички извънредно възникнали 
ситуации в обстановката да се докладва 
на същите телефони по всяко време на 
денонощието.

III. Звената на общинско подчинение.
         1.Във връзка с подготовката на общин-
ската пътна мрежа за експлоатация при 
зимни условия, да се сключат договори 
за изпълнение на дейностите по зимното 
поддържане и снегопочистване. Да се из-
върши  почистване на банкетите, кастре-
нето на крайпътни дървета и отстраняване 
на  храсти и висока тревна растителност, 
където е необходимо. – срок 27.10.2020 г.
        2. Директорите на учебни заведения 
да приведат в изпълнение мерки обезпе-
чаващи нормалния учебно-възпитателен 
процес в зимни условия.
        3. Звеното за домашен и социален 
патронаж да организира обслужването на 
населението при зимни условия без пре-
късвания в изхранването на контингента. 
        4. Ръководителите на структури в 
общинската администрация, във своите 

ресори да приведат в изпълнение мерки 
и мероприятия гарантиращи нормално-
то функциониране на  управленческата 
структура на общината в  зимни условия и 
усложнена обстановка. 
         5. Оперативните дежурни по Общин-
ски съвет за сигурност   (ОД по Общ.СС ) и 
мл. експерта  по  КС да организират съ-
бирането, обобщаването, съгласуването и 
докладването по направление на инфор-
мацията както следва:
         - от Оперативен дежурен по Общин-
ски съвет по сигурност  (ОД по ОбщСС ) до 
Оперативен дежурен по Областен съвет 
за сигурност: 
-  до  07.00  ч
        6. Вестник “Изгрев” да запознават 
населението с актуална информация за 
метеорологичната обстановка, наложени-
те ограничения и предприеманите мерки 
наложени при зимни условия с особено 
тежки последствия.

IV. Организации с общинско значение:
        1. Ръководствата на дружества, коопе-
рации, фирми, еднолични търговци и дру-
ги осъществяващи дейност на територия-
та на общината да анализират готовността 
си за работа в зимни условия и приведат 
в изпълнение  мероприятия гарантиращи 
нормалната работа в ръководените от тях 
организации.               
         2. Почистването на сняг пред админи-
стративни и производствени сгради,  сто-
пански дворове, търговските обекти, офи-
си, културни, спортни и обслужващи обек-
ти на териториите на населените места в 
общината да става от собствениците или 
наемателите на обекта.  
          3. Ръководството на Район ВиК да 
определят хидрантите които могат да се 
използват  за водочерпане  за нуждите 
на автомобилите на РС ПБЗН в усложнена 
зимна обстановка.
         4. Районно управление „Полиция”, 
съгласувано с Общинска администрация 
и организациите осъществяващи снегопо-
чистването на улиците и пътищата, да ор-
ганизират спиране на движението на МПС 
в отделни участъци където проходимоста 
не е възможна или се извършват меро-
приятия по почистването.

V. Населението от общината:
          1.Да изпълнява указаните мерки  от 
органите осъществяващи изпълнителски 
и координиращи функции при тежки зим-
ни условия.
          2.Да се ограничи движението на 
лични МПС в условията на обилен сне-
говалеж и поледица. Движение в такава 
обстановка да се извършва само в изклю-
чителни случаи, с подходяща и обезпече-
на според случая техника.
          3.Да почиства снега по тротоарите 
прилежащи на личните дворове и пред-
блоковите пространства. 
         VI. Да се подготви и представи в Об-
ластна администрация доклад за извър-
шената подготовка за предстоящата зима 
в общината – срок 28.10.2020 г.
          Копие от настоящата заповед да се 
сведе до знанието на кметовете и кметски-
те наместници, ръководителите на ведом-
ства, дружества, органи и организации, 
имащи отношение по работата при услож-
нена зимна обстановка и населението на 
общината за сведение и изпълнение.

Мариян Жечев
Кмет на община Шабла
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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 813 368

ПОЕТИЧЕН КЪТ

МОЛИТВА ЗА ХЛЯБА
Каквото си посял на младини,
това и ще пожънеш през годините.
Съдбата много често се мени.
Като насън животът ще премине.
Откакто свят светува, ден и нощ
в очите една молитва свети:
да има хляб, да е благословен!
И да са чисти, Господи, ръцете ни
пред него и във лош, и в хубав час!
За да е сладък залъкът на дните ни.
За да пребъде светлото у нас,
не е достатъчно да сме заситени.
Каквото днес посеем, цял живот
ще жънем своя труд и ще се молим
децата ни да вкусят този плод,
криле разперили за дързък полет.
Дано да ги закърмим с любовта,
да знаят своя род във дни на слабост.
И да запомнят – никой на света
не може да е по-голям от хляба!

Петранка Божкова
Стихотворението прозвуча по време на тържеството по по-

вод откриването на паметника за бунта през 1900 г. в изпълнение 
на актьора Димитър Ялнъзов.

НЧ „ДРУЖБА 1898“ УЧАСТВА В 
ИНИЦИАТИВАТА „ЗАПОЗНАЙТЕ 
СЕ И ПРОГРАМИРАЙТЕ“

Благодарим на Профе-
сионална гимназия „Проф. 
д-р Асен Златаров“ Видин 
за проведеното онлайн съ-
битие, в което участваха над 
10 деца от Дуранкулак в две 
мероприятия (на 17 и 24 ок-
томври) в рамките на Евро-
пейската седмица на програ-
мирането.

Със съдействието и подкре-
пата на Фондация „Работилни-
ца за граждански инициативи”, 

SAP и TechSoup, в рамките на 
инициативата „Запознайте се и 
програмирайте“.

Нашата нова придобивка от 
участието ни в проекта е фото-
апарат, с който ще отразяваме 
събития, мероприятия, кон-
церти, фестивали и други кул-
турни дейности.

Николинка Георгиева,
секретар  

на НЧ „Дружба 1898“
село Дуранкулак

В Деня на народните будители, деца от ОбДК поднесоха цветя 
на паметната плоча на Георги Давидов.

НА ДИМИТРОВДЕН В ГОРИЧАНЕ

На 26 октомври -  Дими-
тровден, село Горичане от-
беляза своя храмов празник. 
Поради обявената извънредна 
епидемична обстановка в стра-
ната беше отложен традицион-
ния събор на селото.

Според народните поверия, 
на този ден започва зимата, но 
светецът, покровител на село-
то бе благосклонен към гори-
чанци – времето бе приятно и 
меко. Още от ранни зори, пред 

храма, а после и в него се събра-
ха десетки горичанци и техни 
потомци от Шабла, Каварна, 
Добрич, Варна. В църквата „Св. 
вмчк. Димитър Солунски“ в 
селото, Света литургия и праз-
ничен водосвет отслужиха отец 
Павел от църквата в Шабла и 
отец Василий от каварненската 
църква „Света Богородица“. Бе 
осветен и раздаден на миряни-
те празничен оброк. 

Изгрев

УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 
ОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

Месец октомври за ОУ „Св. 
Кл. Охридски“ започна с прият-
но вълнение. За поредна година 
ученици от училището участва-
ха  в областния кръг на между-
народния конкурс за рисунка 
„С очите си видях бедата“. Ор-
ганизатор на конкурса е Главна 
дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението” 
на МВР, в партньорство с Ми-
нистерство на образованието 
и науката, общините и БЧК. 
Инициативата е част  от Нацио-

налния календар за извънучи-
лищни дейности. Във връзка с 
епидемиологичната обстановка 
в страната областният конкурс 
за учебната 2019-2020 г. се про-
веде на 30 септември. С втора 
награда в първа възрастова 
група беше отличен четвърто-
класникът Давид Станков. За 
трети път ученик от училището 
печели първото място във втора 
възрастова група.  Този път то 
беше завоювано от Женя Пет-
рова.            Изгрев

 ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ  
В УЧИЛИЩЕТО НА ДУРАНКУЛАК

По традиция всяка година 
в ОУ „Свети Климент Охрид-
ски” тържествено се отбелязва 
1 ноември – Деня на народните 
будители. За първи път тази го-
дина това стана без тържество. 
За деня обаче се готвиха всички 
ученици по паралелки. Подпо-
могнати от класните си ръко-
водители, децата изработиха 
табла с различни будители, 
които поставиха пред класните 
си стаи. 

1 и 3 клас представиха д-р 
Петър Берон, 2 клас - Васил 
Левски, а 4 клас бяха нарису-
вали  Христо Ботев и напи-
сали богата информация за 
него, от пети клас  разказаха 
за Софроний Врачански като 
пряк продължител на Паи-
сиевото дело, 6-7 клас, със 
стилно изработено табло про-
славиха първия будител Па-
исий Хилендарски, написал 
„История славянобългарска”, 

с която повдига българското 
самосъзнание и призовава 
българите да не се срамуват 
от своя род и език.

На 29 октомври във връзка 
със спазване на противоепиде-
мичните мерки, учениците се 
строиха на двора пред входа на 
училището. 

Петранка Алексиева – ст. 
учител по БЕЛ, започна с думи-
те, че на 1 ноември се отбелязва 
Деня на народните будители, 

просветители, книжовници и 
национални революционери, 
които заслужават с делата си 
почит, уважение и преклоне-
ние. Тя връчи на всеки клас 
грамота за старанието и труда, 
който са положили при изгот-
вянето на таблата.

Г-жа Алексиева благодари 
на всички от името на ръковод-
ството на училището за поло-
жените усилия и пожела повече 
творчески успехи в такива из-

яви, както и в учебния процес.
Радостта и вълнението на 

учениците бяха големи и те ос-

танаха доволни, че трудът им 
беше възнаграден.

Изгрев

Учениците от прогимназиална степен прославиха Паисий

Първи и трети клас припомниха на съучениците си делото на 
д-р Петър Берон

 „…Българино, знай своя род и език!”
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ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

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

В 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 

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

ПОКАНА
Управителният съвет на СНЦ „Обединени за Шабла”, на 
основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква отчетно събрание 
на сдружението, на 09.12.2020 г. от 17.00 ч. в клуба на 
сдружение  „Обединени за Шабла”, ул. „Равно поле” № 37 при 
следния  
дневен ред:
1. Отчет за дейността на Сдружение „Обединени за Шабла”  за 
2020 година. 
2. Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 година
3. Отчет на Контролния съвет.
4. Вземане на решение да не се извърши пререгистрация на  
Сдружение „Обединени за Шабла” и се прекрати  дейността му, 
съгласно Устава на СНЦ  „Обединени за Шабла” чл. 20,  ал.1, т.7.
При  липса на кворум в съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе  един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред.
Събранието да се проведе  при спазване на изискванията за 
работа при  епидемиологична обстановка, съгласно заповедта 
на министъра на здравеопазването.

МИЛЕНА ТОДОРОВА
 Председател на Управителния съвет на 

СНЦ  „Обединени за Шабла” 

ЮБИЛЕЕН ТУРНИР  ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА 
ВЕТЕРАНИ В ШАБЛА
Генерал Тошево отново с купата, отборът на Шабла – трети

В Деня на народните бу-
дители – 1 ноември (неделя), 
ако не бяха засилените про-
тивоепидемични мерки и в 
Спортен комлекс „Шабла“ бяха 
допуснати зрители, то те не-
съмнено щяха да станат част 
от поредния спортен празник 
в града. В 50-ата юбилейна 
година откакто се провежда 
Областното първенство по во-

лейбол за ветерани, домакин 
бе нашият град. Първенството 
по принцип има пролетен и 
есенен турнир, като само през 
тази година, пролетният не се 
състоя, поради избухването на 
епидемията от Ковид-19. До-
макинствата на кръговете са на 
ротационен принцип. В есен-

ния турнир в неделя в Шабла, 
сили премериха шест отбора 
от област Добрич – домаки-
ните от „Шабла“, „Спортист“ 
(Генерал Тошево), „Вихър“ (с. 
Сенокос), „Славия“ (с. Гурко-
во), „Локомотив“ (с. Кардам) 
и „Сборен отбор“. Заявилият 
участие в турнира отбор на с. 
Росица (общ. Г. Тошево) не успя 
да пристигне в Шабла поради 
организационни проблеми. За 
да попълни схемата, органи-
заторът на турнира и капитан 
на „Шабла“, Даниел Похомов, 
сформира „Сборен отбор“ от 
резервите на останалите със-

тави, като той сам участва в 
него на състезанието. Турни-
рът по традиция се проведе 
във формат „2 от 3 гейма“, като 
победителите в двете предва-
рителни групи (сформирани 
след теглене на жребий) игра-
ха финал, а третото място се 
определи по допълнителни по-
казатели – геймово и точково 
съотношение между останали-

те 4 отбора. В групите се полу-
чиха следните резултати: група 
„А“ – „Локомотив“ – „Шабла“ 
-  2:0 гейма (25:16, 25:23); „Ло-
комотив“ – „Сборен отбор“ 
– 2:0 (25:20, 25:12) „Шабла – 
„Сборен отбор“ – 2:0 (25:10, 
25:12) и в група „Б“ – „Спор-
тист“ – „Славия“ – 2:0 (25:21, 

25:10); „Спортист“ – „Вихър“ 
– 2:0 (25:11, 25:14); „Вихър“ - 
„Славия“ – 2:0 (25:17, 25:16). С 
пълен актив от по 2 победи от 
2 мача, от групите си излязоха 
„Спортист“ (Генерал Тошево) 
и „Локомотив“ (Кардам), и оп-
ределиха победителя в турнира 
във финален мач помежду си. 
На финала, доминаторът в по-
следните 7 турнира състав на 
Генерал Тошево бе категоричен 
над съперниците си от Кардам 
с 2:0 гейма (25:10, 25:13) и отно-
во преходната купа остана в ге-
нералтошевци. Третото място 
заслужи отборът на Шабла. На-

шият тим бе в състав: Николай 
Николов (капитан на отбора на 
турнира), Георги Панчев, Пе-
тър Атанасов, Стоян Иванов, 
Ивайло Насков, Никола Ни-
колов, Йордан Калчев, Христо 
Маринов, Виктор Славчев и 
Делян Георгиев. 

Организаторите бяха 
подготвили и три индивиду-
ални награди. Като най-въз-
растен играч на турнира бе 
почетен Христо Маринов 
(69 г.) от състава на Шабла. С 
приз за най-добър нападател 
бе награден Тодор Весели-
нов от Кардам. Отличието за 
най-добър разпределител за-
служи Валентин Димитров 
от Генерал Тошево. Освен 
че дирижира вещо играта на 
отбора си на волейболното 
игрище, г-н Димитров умело 
ръководи и  Генерал Тошево 
като кмет на общината. Ето 
какво каза Валентин Ди-
митров за “Изгрев“ минути 
след награждаването: „Вече 
четвърта  година, за осми 
пореден път печелим тази 
купа. Мисля, че вече сме я за-
служили за постоянно и е редно 
тя да остане в нашия отбор, а 
ние от Генерал Тошево ще оси-
гурим нова. Отправих това 
предложение към г-н Похо-
мов...През тази година този 
турнир навърши 50 години 
и е прекрасно, че запазихме 
тази традиция. Радва ме 
това, че повече млади мом-
чета се включват в нашите 
редици и спортуват, защото 
спортът е здраве, и от това 
печелим всички! Поздравя-
вам кмета на Шабла, Мари-
ян Жечев за това прекрасно 
спортно съоръжение. Това е 
модерна европейска зала и за 
нас е удоволствие да играем 
тук...“

Главен съдия на състеза-
нието бе доайенът Кръстю 
Омеров. Началото на тур-
нира е поставено през 1970 
г. от Иван Джилянов от с. 
Гурково. Поради достолеп-
ната си възраст, бай Иван 

не успя да дойде в Шабла за 
юбилейното издание на над-
преварата. През последните 5 
години, главен организатор на 
Областния турнир по волейбол 
за ветерани е Даниел Похомов, 

а негов заместник – Костадин 
Паунов от Кардам. Съоргани-
затор на турнира в неделя бе 
община Шабла.      Йордан Енев

Отборът на Шабла в един от таймаутовете

Мачът на нашия състав срещу Кардам (шабленци са вдясно на 
снимката) бе най-оспорваният в групите и победата в него бе 
с цената на финал.

Капитанът на „Шабла“ в турнира, 
Николай Николов получава купата 
за третото място от титулярния 
капитан и главен организатор на Об-
ластния турнир – Даниел Похомов.

Капитанът на Генерал Тошево и 
най-добър разпределител в тур-
нира,  Валентин Димитров -  с 
преходната купа. Според кмета 
Димитров, тя трябва да остане в 
ръководения от него град…


