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„Шампионите играят, дотогава, докато не получат това, което им трябва.” 
Били Джин Кинг

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЕЛПРОМ  ЕМЗ  ООД град Шабла
ТЪРСИ  ДА НАЗНАЧИ  СПЕЦИАЛИСТ
на длъжност  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Условия: Постоянен трудов договор на 8 часа, петдневна  
работна седмица, стаж по специалността  3 години,

Заплащане по договаряне.
Кандидатите да представят диплома, СV и молба 
за работа. С предимство са с висше образование  

специалност  „Счетоводство  и контрол“.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени 

на интервю.
Документи се подават в Елпром ЕМЗ ООД

от 8:00 ч. до 16:30 ч.  всеки работен ден или на 
E-mail: office@elpromemz.bg

 Информация на тел.: 05743 45 68           0885 137 654

УВАЖАЕМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИ,
ВОИНИ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

За мен е чест да Ви при-
ветствам по случай деня на 
Свети Георги Победоносец 
– Ден на храбростта и праз-
ник на Българската армия! 

В този празничен ден, 
приемете моите най-искре-
ни пожелания за здраве и 
благополучие, лично щас-
тие и успехи на Вас и Ваши-
те семейства!

 Нека Свети Георги По-
бедоносец закриля всички 
и да ни дава вяра, сили и 
надежда за едно по-добро и 
мирно бъдеще!

 Нека във всеки дом да 
има здраве, вяра и благоденствие!

На всички именици пожелавам да носят името си с гордост!
Честит празник!
Весел Гергьовден!

С уважение,
МАРИЯН ЖЕЧЕВ

Кмет на община Шабла

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ
И ГОСТИ НА ОБЩИНА ШАБЛА,

На 6 май честваме един 
от най-красивите и тачени 
български народни праз-
ници – Гергьовден! На него 
празнуват много именици, 
носещи името на Свети Ге-
орги Победоносец, както и 
животновъдите.  Той е из-
бран и за ден на храбростта 
и празник на Българската 
армия!

Свети Георги е христи-
янски светец и доблестен 
небесен воин! Той е за-
крилник на хората с добри 
помисли и благородни по-
стъпки. Нека се преклоним 
пред подвига на хилядите знайни и незнайни български воини, 
загинали за свободата и независимостта на България. Да сведем 
глави пред паметниците и знамената на нашата бойна слава! 

Поздравявам членовете на Съюза на офицерите и сержантите 
от запаса и резерва!

Желая на всички хора мирно небе, здраве, богата трапеза, пъл-
ни кошари! В този слънчев майски ден да бъдем усмихнати и щаст-
ливи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА
Председател на Общински съвет  Шабла

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО 
ЛЕКА АТЛЕТИКА „КОСТА ВАСИЛЕВ“
„Злато“ за Кремена на гюле, Коко – „бронзов“ в скока на дължина

На 30 април 2022 година, на 
Градския стадион в Шабла се 
проведе шестият национален 
международен турнир по лека 
атлетика, носещ името на учи-
теля и основоположник на ле-
коатлетическата школа в града 
ни, Коста Василев. В турнира 
се включиха почти 300 деца, 
юноши, девойки, мъже и жени  

от 24 български клуба по лека 
атлетика.

Турнирът бе организиран 
от СКЛА „Нефтяник 2014“ и 
БФЛА, със съдействието на об-
щина Шабла.

По традиция, спортната 
проява се откри от кмета на 
Общината – г-н Мариян Жечев. 

„Провеждаме този турнир 
за шеста поредна година. Сега 
броят на участниците в него 
показва, че той е неотменна 
част от календара на БФЛA и 
важен етап за българските ле-
коатлети от всички възрасти в 
борбата им за върхови пости-
жения. Поздравявам председа-
теля на нашия лекоатлетически 
клуб, „Нефтяник 2014“ – Веско 
Василев за труда, който влага 
в организацията на това пре-
красно и вече традиционно на-
чинание, и желая на себе си, и 
на всички шабленци турнирът 
все така да ни радва. Пожела-
вам надпреварата да протече 
в духа на феърплей и да няма 
контузии.“ – каза кметът, при-
ветствайки атлетите.

На турнира, честта на род-
ния СКЛА „Нефтяник 2014“ 
бе защитавана от трима ат-
лети – роденият през 2013 г. 
Петко Франгов, доказаният 
боец Калоян Ялнъзов и спор-
тистът№1 на Шабла през по-
следните години – Кремена 

Димитрова. Шестима състеза-
тели на нашия клуб участваха 
на миналогодишното издание 
на надпреварата и като се има 
предвид, че  две шампионки 
на България и един трикратен 
Балкански шампион за ветера-
ни в хвърлянията нямаха въз-
можност да дойдат на 30 април 
в Шабла, нямаше как да бъдем 
максималисти откъм титли и 
медали. Настоящата нацио-
нална шампионка на България 
в хвърлянето на копие, Ноеми 
Плейминг лекува контузия, 
а шампионката на страната в 
тласкането на гюле, Стефани 
Крумловски се готви за дър-
жавни изпити в Люксембург. 
Потвърдилият участието си, 
балкански шампион за вете-
рани в хвърлянето на копие и  
сребърен медалист от минало-
годишния турнир - Костадин 
Тодоров, пък преди дни бе по-
вален от респираторно заболя-
ване. 

Но въпреки камерното си 
представяне, тримата млади 
шабленски атлети защитиха 
повече от достойно честта на 
родните си клуб и град.

В скока от място и в спринта 
на 60 м., Петко Франгов извою-
ва шестите места, но трябва да 
отбележим, че това стана в жес-
токата конкуренция на 24 деца! 
Двете дисциплини при роде-
ните през 2012-1013 г. момчета 
бяха едни от най-масовите на 
турнира. Друг е въпросът, че 
ако се състезаваше само със 
свои връстници (р. 2013 г.), 
резултатите на Петко му от-
реждаха бронзови медали и на 
пистата и в сектора за скок – 9.3 
сек. на 60 м. и 1.70 м. на скок от 
място...

В хвърлянето на вортекс,  
Коко Ялнъзов се нареди 4-ти 
с 34.61 м. Но Коко взе „своя“ 
бронзов медал в скока на дъл-

жина и то с убедителна пред-
нина от 40 см. пред четвъртия. 
В дисциплината „скок дължи-
на момчета р. 2010 г.“: 1. Явор 

Мирчев (СК „Супер Спорт“ 
Варна) – 4.71 м. 2. Радостин 

Георгиев (СКЛА „Добруджа“ 
Добрич) – 4.50 м. 3. КАЛОЯН 
ЯЛНЪЗОВ (СКЛА „Нефтяник 
2014“ Шабла) – 4.42 м. 4. Калин 
Цонев (СКЛА „Евър“ Варна) – 
4.02 м......

Възрастовата група на Кре-
мена Димитрова се качва, те-
глото на гюлето – също, но 
резултатите си остават все 
същите – „злато“ за Креми в 
сектора с метри пред конку-
ренцията! В четвъртия си опит, 

нашата атлетка тласна (вече) 
3-килограмовия уред на 9.36 
м. за златния медал за СКЛА 
„Нефтяник 2014“. В дисципли-
ната „гюле момичета под 16 
г.“:1. КРЕМЕНА ДИМИТРО-
ВА (СКЛА „Нефтяник 2014“ 
Шабла) – 9.36 м. 2. Ивелина 
Янгозова (АК „Георги Дъков“ 
Плевен) – 6.93 м. 3. Магдалена 
Христова (СКЛА „Добрич“) – 
6.24 м. 

Контузия в подбедрицата 
спря Кремена да участва в скока 
на дължина и спринтовите дис-
циплини. Треньорът й, Веселин 
Василев, правилно прецени, че 
травмата няма да попречи на 
Креми да покаже въжможност-
ите си в тласкането на гюле, но 
в последния опит на Кремена 
в сектора, болките се засилиха 
и това провали планираното 
участие на нашата атлетка във 
вече традиционната щафета на 
4х100 м., заедно с трите моми-
чета от ЛК „Виктория“ Варна.

Следва на стр. 4

Кремена Димитрова със своя баща и треньор, Веселин Василев 
– със златния медал на Креми и почит към патрона на турнира 
– Коста Василев.

Петко Франгов скача пред погледа на треньора си Веско Васи-
лев, който съдийства в сектора.

Коко Ялнъзов (вдясно на снимката) – доста по-дребен от съпер-
ниците си, но с медал от турнира.

Кметът на Шабла, Мариян 
Жечев открива турнира
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ПРОДАВАМ 
ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.

Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

ИЗКУПУВАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна, 
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и 

подготовка на документи.
 Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС“ – 2004
КУПУВА

земеделска земя и дворни места в общините 
Шабла, Каварна, Балчик и Генерал Тошево.

Телефон: 0888 90 88 91

НОВООТКРИВАЩО СЕ ЗАВЕДЕНИЕ
на селищно образувание „Кария“

(бивше „При Бай Пешо“)
ТЪРСИ ЦЯЛОСТЕН ПЕРСОНАЛ

Телефон за връзка:0876/90-55-31

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ “ДЕЛФИНА”  
С. ТЮЛЕНОВО 

НАБИРА ПЕРСОНАЛ В КАТЕГОРИИТЕ: 
сервитьор, готвач и барман. 

За информация: 0885 095 931

ПРОДАВАМ
 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ) – 130 лв./куб. м. 
АКАЦИЯ (ЦЕПЕНИЦИ) – 120 лв./куб. м.

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА.

Телефон: 0885 298 172

РЕСТОРАНТ „ FISHE GRILL“ ШАБЛА
НАБИРА ПЕРСОНАЛ 

бармани, сервитьори и кухненски 
работници.

Телефон: 0894 34 28 26

ПРЕДЛАГАМ
 РАЗСАД ДОМАТИ:

„Калина“, „Наслада“, „Биволско сърце“, „Розова магия“,  
„Ръгби“, „Идеал“ (едро червено);
РАЗСАД КРАСТАВИЦИ:

„Гергана“, „Саката“ (японски), „Мексикански крокодилки“  
(нов, най-крехък и за предпочитане сорт)

Телeфон: 0898 711 450, Стойчо Захов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
ШАБЛА
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 да има такъв имот, можете да се обадите на:

Телефон: 0886/22-85-99

„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА 
НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21

ТЪРСЯ
РАБОТНИК/ЧКА ЗА РАБОТА В 

ОРАНЖЕРИИ ЗА СЕЗОНА.

Телефон: 0887 80 79 81

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ 

ПО ЛИНИЯТА ШАБЛА-СОФИЯ

ШАБЛА-СОФИЯ:
Тръгване – 9:00 часа; Пристигане в София – 18:00 часа.

СОФИЯ-ШАБЛА:
Тръгване – 10:30 часа; Пристигане в Шабла – 19:05 часа.

Работно време на офиса на „Юнион Ивкони“ и „Етап Груп“ 
(в сградата на хостел „Шабла“), откъдето тръгват и 

където пристигат автобусите: 8:30 ч. – 13:00 ч., ежедневно.

Телефон за контакт: 0879/ 356-055

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИН-

ФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазва-

нето на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за 
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсек-
ционни дейности, Община Шабла уведомява:

1. На 3, 4 и 5 май 2022 г., от 06.00 до 10.00 ч. ще се проведе тре-
тиране на кестенови насаждения с продукт за растителна защита/
препарат – Децис 100ЕК в доза 100 г/л. Третирането ще се извърш-
ва срещу вредител листоминиращ кестенов молец.

2. Подлежащите на третиране площи са кестеновите насажде-
ния в гр. Шабла – централна градска част, Зелен образователен 
център, градски парк, гробищен парк и автосервиз на ул. „Равно 
поле” № 3 и в с. Крапец – централна улица.

3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на раз-
решените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, 
регистрирани торове и подобрители на почвата с Разрешение № 
01180-3/20.12.2017 г.

4. За изпълнител на пръскането е определен със сключен дого-
вор «Буболечкоубийци-1» ЕООД.

МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“ 
ОБЯВИ ДВА НОВИ ПРИЕМА ПО СВОМР

На 12.04.2022 г. стар-
тира прием по процеду-
ра за подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.104 МИРГ-
ШКБ-1.1.1 „Продуктивни ин-
вестиции в аквакултурите”. 

Ще се финансират дейности 
за продуктивни инвестиции 
в аквакултурите, диверси-
фикация на продукцията на 
аквакултурите и отглеждани-
те видове, модернизация на 
аквакултурните стопанства, 
повишаване на качеството на 
продуктите от аквакултури, за 
повишаването на енергийната 
ефективност и други. 

Размерът на безвъзмездна-
та финансова помощ за един 
проект е от 10 000 до 100 000 
лв., като съфинансирането е до 
50% от общите допустими раз-
ходи по проекта. Допустими 
кандидати по процедурата са 
еднолични търговци (ЕТ) или 
юридически лица (ЮЛ), регис-
трирани по Търговския закон 
(ТЗ) или Закона за коопераци-
ите (ЗК) с основен предмет на 
дейност рибовъдство или екви-
валентен в областта на произ-

водството на аквакултури. 
Допустими за финансира-

не са разходи за закупуване 
на нови машини, оборудване 
(включително компютърно) и 
съоръжения; специализирана 
складова техника и складови 
транспортни средства; ин-
вестиции във възобновяеми 
енергийни източници; въвеж-
дане на системи за контрол на 
качеството, безопасни условия 
на труд и опазване на околната 
среда и водите; специализира-
ни транспортни средства; сер-
визни плавателни съдове и др. 

На 13.04.2022 г. стар-
тира прием по процеду-
ра за подбор на проекти 

BG14MFOP001-4.107 - МИРГ-
ШКБ-1.2.2 „Диверсификация 
и нови форми на доход, и съз-
даване на работни места”. По 
процедурата ще се подкрепят 
инвестиции, допринасящи за 
разнообразяване на доходите 
на рибарите чрез развиване 
на допълващи дейности, вкл. 
инвестиции на борда на кора-
бите, риболовен туризъм, рес-
торанти, свързани с риболова, 
екологични услуги и образова-
телни дейности в областта на 
риболова. 

Безвъзмездната финансова 
помощ е от 10 000 лв. и може да 
достигне до 100 000 лв. Съфи-
нансирането е до 50% от об-
щите допустими разходи по 
проекта.

Финансова подкрепа могат 
да получат ЕТ и ЮЛ със седа-
лище на територията на общи-
ните Шабла, Каварна и Балчик, 
регистрирани по ТЗ или ЗК, 
които имат и регистрация съ-
гласно Закона за рибарство и 
аквакултури и да осъществяват 
основна стопанска дейност в 
секторите рибарство и/или ак-

вакултури. Ще се подпомагат 
дейности, които са насочени 
за обновяване на туристически 
обекти и развитие на турис-
тически услуги; производство 
или продажба на неземеделски 
продукти; развитие на услуги 
във всички сектори; образова-
телни дейности в областта на 
рибарството и аквакултурите; 
развитие на екологични услуги 
в областта на рибарството и ак-
вакултурите и производствени 
дейности.

Крайният срок за кандидат-
стване и по двете процедури 
е до 17:00 часа на 11.07.2022 
г. Документите се подават 
по електронен път чрез по-
пълване и подаване на уеб 
базиран формуляр и придру-
жителните документи чрез 
модула „Е-кандидатстване“ в 
Информационната система за 
управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на 
ЕС в България (ИСУН 2020) 
https://eumis2020.government.
bg. Това става единствено с ва-
лиден Квалифициран електро-
нен подпис (КЕП).

УС НА ПТК “ШАБЛЕНСКИ ФАР” гр. Шабла
свиква общо годишно отчетно събрание

на 28 май  2022 г. от 8,00 часа
в сградата на ПТК  “Шабленски фар”  

гр. Шабла при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2021 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет  за 2021 г.
4. Отчет на КС за  дейността на кооперацията през 2021 г.
5. Избор на пълномощник за общото събрание на ОСЗК.
6. Текущи.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един 

час по-късно на същото място, при същия дневен ред - 
на основание чл.17 ал.2 от Закона за кооперациите.

УС на ПТК “Шабленски фар” гр.Шабла

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 № 

299/30.12.2021  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед 
№ РД-04-207/26.04.2022 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)

299/30.12.2021 ПИ 17782. 
501.144

с. Граничар 7 076 90 000,00 18 000,00

Търгът ще се проведе на 19.05.2022 г. (четвъртък) от 10:00 
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 18.05.2022 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 10.05.2022 г. до 16:00 часа на 18.05.2022 г., след 
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 10.05.2022 г. до 
18.05.2022 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 18.05.2022 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 18.05.2022 г.

Допълнителна информация в служба  
„Общинска собственост”, стая 108 или  

на тел.05743/40-45, вътр.108. 
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

НА ГЕРГЬОВДЕН
(На невъстаналий град К.)

 
„И го пиет оно благо вино,
благо вино со люта отрува...“
Народна песен
 
 
Дойде Гергьовден, а християни
по стар обичай колат курбани,
всякой се радва честит и ясен,
че е дочакал такъв ден красен.
 
По трева мека черги послани
и по них гозби слагат избрани:
ягнета мазни кат позлатени,
бъклици тежки с вино налени.
 
Редом попове с патрахил ходат,
тлъстите плешки набожно сбират,
тъпани блъскат, свирците свират,
весел пирува тамо народът.
 
„Налейте! – викат, – дайте да пинем,
светаго Гьоргя с радост да минем,
трезви да бъдем каква облага?
С винце тъгата по-скоро бяга.
 
Да даде господ и догодина
пак да сме сбрани тука дружина!”
Ядат и пият мъже, невести...
Здравици стават йоще по-чести!
 
Пийте да пийме, роби заспали,
цяла година туй сме чакали!
Нашите грижи нека разсейме,
с вино ядът си ний да залейме.
 
Не щем да знайме що бяхме вчера,
нито за утре имаме вера;
пийте, па ако зло ни нагази –
други да мислат заради нази!
 
С многото мисъл нищо не стая;
в трудове, в мъки утре ще капнем.
Щото попийнем, щото похапнем,
полза най-после то ни остая.
 
Чуйте ли тамо що се случава?
Този вик силен, дет се раздава?
Знайте ли вие кой ден настана?...
Напусто викам, сган неразбрана!
 
В вашите гърди сърца се крият,
дето от завист и от страх бият...
Дрямка мори ги, вино бълнуват,
чувства по-горди тях не вълнуват!
 
Днес е Гергьовден! Дайте да пийме!
Сили душевни в нас да убийме:
тъй се теглата леки представят,
тъй се по-лесно клетви забравят!

 
Иван Вазов, 1876 г.

 

Малка част от събраните по време на акцията отпадъци…

ДОБРОВОЛЦИ ПОЧИСТИХА ПЛАЖА В ШАБЛА НА 1 МАЙ
Навръх празника на труда 

- 1 май, централният плаж на 
Шабла бе почистен от отпадъ-
ците, които морето е изхвър-
лило през зимата. В 10.30 ч., 
автобус осигурен от Община-
та извози събралите се добро-
волци  за почистване на плажа 
на Шабла. На самия плаж, ор-
ганизаторите от „Място Езе-
рец“ бяха разположили пункт 
за раздаване на чували за съ-
браните отпадъци, ръкавици, 
вода. Инициативата беше на-
чална точка за тазгодишната 
кампания на „Място Езерец“ 

за запазване на прекрасния 
див бряг в нашата Община. 
Една от целите на инициати-
вата  беше и  почистването  
по труднодостъпната част на 
плажната ивица преди Фара. 
Там, покрай защитената мест-
ност на лагуната и едно от 
последните места със запазе-
ни диви дюни в България,  от 
морските течения и вятъра се 
събират доста отпадъци.  

 До 14.30 ч, ентусиасти-
те-еколози събраха 96 чувала 
с боклуци от плажната ивица, 
като 82 от тях бяха с пласт-

масови отпадъци. Около 50 
доброволци взеха участие в 
акцията. На този празничен 
ден, хората съчетаха споде-
лената разходка по любимия 
си бряг, любовта си към мест-
ната природа, и изразяването 
на своята гражданска пози-
ция.   Най-масовите отпадъ-
ци си остават пластмасовите 
бутилки  и капачки. Веднага 
зад тях по „популярност“ на 
плажната ивица се нареждат 
строителната пяна и стъкле-
ните бутилки… В тревата на 
дюните  се събират и мно-

го дребни боклуци,  понеже 
всичко, носено от вятъра 
се закача в тревите.  Меж-
ду мидите много цветни 
пластмасови парченца шарят 
картината. Има и голямо ко-
личество микро-пластмаса, 
изгоряла и невъзможна за 
почистване. 

Доброволците в акцията 
бяха основно жени с   деца, 
които дойдоха от Варна, Бал-
чик,  Шабла - всеки от тях с 
нагласата да  комбинира при-
ятното с полезното.

Елен Сабатини

ВАКЛИНО ПРАЗНУВА 80 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНА 
ДЕЙНОСТ

В деня на традиционния съ-
бор на селото и Деня на труда и 
международната работническа 
солидарност, на 1 май ваклин-
ци отбелязаха 80 години от 
създаването на читалище „Зора 
1942“ в селото. 

Читалището е създадено на 
8 февруари 1942 г. от група ен-
тусиасти. По-късно е оформена 
библиотеката, а през 1974 г.  е 
построена и сградата. В годи-
ните, когато селото е наброява-

ло над 380 човека, а в училище-
то са учили 200 деца от Ваклино 
и околните села, тук е кипяла 
художествена самодейност. В 
концертната зала на читали-
щето са извисявали глас Георги 
Христов, Христо Кидиков, дует 

„Ритон“, Мая Нешкова. 
Сега в читалището репети-

рат два самодейни състава – 
певческа група и танцов клуб.

„Нашите деди са запалили  
тази светлинка и пренасяйки 
я от миналото към настоя-

щето, ние можем да съхраним 
културата си, просветата 
и националната си идентич-
ност“, отбеляза в словото си 
читалищният секретар – Га-
лина Петкова.

Гости на тържеството бяха 
певческа група при Народно 
читалище „Дружба 1898“, с.  Ду-
ранкулак, певческа група „Бон-
ка Добрева“ при пенсионерски 
клуб, с. Крапец, и фолклорна 
група „Добруджанка“ при На-

родно читалище „Зора 1894“, 
Шабла. Китка от песни на Бо-
рис Машалов изпълни народ-
ната певица Росица Кръстева. 

Подаръци от Общински 
съвет Шабла и поздравителен 

адрес от ръководството на Об-
щината получиха самодейците.

Читалищният секретар 
благодари на община Шабла и 
почетния член на читалището 
Ангел Илиев за финансовата 
подкрепа за осъществяването 

на този празник.
Ваклинската певческа група 

изненада присъстващите с из-
пълнение на „Свети Георги“ – 
една песен-молитва, изпълнена 
с надежда за бъдещето.

Формация „Чар“ от Генерал 
Тошево весели гостите на село-
то с изпълненията си на гайда, 
гъдулка и акордеон. След кон-
цертната част, естествено, се 
извиха кръшни хора.

Изгрев

Ваклинската група изпълнява „Свети Георги“

Фолклорна група „Добруджанка“ при НЧ „Зора 1894 Шабла

Певческата група при НЧ „Дружба 1898“, с.  Дуранкулак

Певческа група „Бонка Добрева“ при пенсионерски клуб, с. Крапец
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ТУРНИРЪТ - ПАЛИТРА

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН 
„ПРИ ПОЛИ“
Ви очаква с

работно време: от понеделник до петък
08:30 – 18:00 часа.

събота – 09:00 – 14:00 часа.
Салонът се намира на Градския пазар в Шабла 

(срещу аптека „Вита-КА).
Моля, заповядайте!

Студио за красота

„FANTASY“
работи от понеделник 
до събота, с и без 
предварително записване.
За записване на час:
Донка - фризьор, тел.: 0886/22-85-99;
Габриела – маникюр и педикюр, тел.: 0883/37-12-47

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО 
ЛЕКА АТЛЕТИКА „КОСТА ВАСИЛЕВ“
Продължава от стр. 1

След медалите за СКЛА 
„Нефтяник 2014“, ще ви инфор-
мираме и за още един медал, 
спечелен от млад шабленец на 
турнира. В бягането на 400 м. 
при момчетата под 16 г., Денис-
лав Дафов извоюва сребърното 
отличие. В дисциплината: 1. 
Алекс Андреев (ЛК „Викто-
рия“ Варна) – 59.0 сек. 2. ДЕ-
НИСЛАВ ДАФОВ (СК „Супер 
Спорт“ Варна) – 61.4 сек. 3. Си-
меон Вълчев (СКЛА „Евър“ Ва-
рна) – 63.1. Родителите на Дени 
са наши съграждани и подкре-
пяха сина си на стадиона в съ-
бота, а иначе живеят във Варна, 
където Денислав тренира в СК 
„Супер Спорт“.

Ето и шампионите във всич-
ки дисциплини от шестия на-
ционален турнир по лека атле-
тика „Коста Василев“ в Шабла и 
резултатите им:

Скок от място момчета 
2012-2013 г. – Максим Мута-
фов, „Локомотив“ Русе – 1.90 м.

Скок от място момичета 
2012-2013 г. – Милица Николо-
ва,„Добруджа“ Добрич – 1.72 м.

Скок дължина момичета 
2010 г. – Мирела Минчева,– 
„Добруджа“ Добрич - 4.41 м.

Скок дължина момичета 
2009 г. – Веселина Белчева, ЛК 
„Виктория“ Варна – 4.88 м.

Скок дължина момчета под 
16 г. – Боян Перов, СК „Супер 
Спорт“ Варна – 5.78 м.

Скок дължина момичета 
под 16 г. – Габриела Христова, 
СКЛА „Евър“ Варна – 4.65 м.

60 м. момчета 2012-2013 г. 
– Теодор Стефанов, ЛК „Викто-
рия“ Варна – 8.3 сек.

60 м. момичета 2012-2013 г. 
– Радина Маркова, СК „Супер 
Спорт“ Варна – 9.3 сек.

200 м. момчета 2010 – Радо-
стин Георгиев, СКЛА  Добру-
джа“ Добрич – 27.7 сек.

200 м. момичета 2010 - Ми-
рела Минчева, СКЛА „Добру-

джа“ Добрич – 28.1 сек. 
100 м. момчета под 16 г. – 

Християн Касабов, СК „Супер 
Спорт“ Варна – 11.6 сек.

100 м. момичета под 16 г. – 
Виктория Чанкова, СК „Супер 
Спорт“ Варна – 12.6 сек.

200 м. момчета под 16 г. – 
Алекс Андреев, ЛК „Виктория“ 
Варна – 24.1 сек.

200 м. момичета под 16 г. – 
Виктория Станчева, СК „Супер 
Спорт“ Варна – 26.1 сек.

400 м.момичета под 16 г. – 
Каролина Иванчовска, „Лудо-
горец“ Разград – 62.9 сек.

1500 м. момчета под 16 г. 
– Радослав Русин, ЛК „Викто-
рия“ Варна – 5.13 мин.

400 м. юноши под 18 г. – 
Димитър Панделиев, СК 
„Супер Спорт“ Варна – 
52.2 сек.

400 м. девойки под 18 
г. – Вероник Жекова, СК 
„Супер Спорт“ Варна – 
61.8 сек.

Щафета 4х100 м. моми-
чета под 16 г. СК „Супер 
Спорт“ Варна в състав: 
Ема Войнова,  Виктория 
Чанкова, Виктория Стан-
чева и Тея Алексиева – 
54.2 сек.

Вортекс момчета 2010 
г. – Кристиян Киров, 
„Спартак“ Стара Загора – 
48.56 м.

Вортекс момичета 2010 
г. – Михаела Михайло-
ва,СЛАК „Дунав“ Русе – 
38.52 м.

Вортекс момчета 2009 
г. – Димитър Воденичаров, 
КЛАСА София – 60.74 м.

Вортекс момичета 2009 г. 
– Катрин Кирова, „Спартак“ 
Стара Загора – 55.79 м.

Гюле момчета 2009-2010 г. - 
Димитър Воденичаров, КЛАСА 
София – 13.38 м.

Гюле момичета 2009-2010 
г. - Михаела Михайлова,СЛАК 
„Дунав“ Русе – 10.58 м.

Гюле момчета под 16 г. – 
Мартин Митков, СК „Олим-
пия“ Враца – 13.88 м.

Гюле момичета под 16 г. 
– КРЕМЕНА ДИМИТРОВА,-
СКЛА „Нефтяник 2014“  – 9.36 
м.

Гюле юноши под 18 г. – 
Преслав Вълев, СКЛА „Черно 
Море“ Балчик – 14.86 м.

Гюле мъже – Христо Банков, 
СКЛА „Черно Море“ Балчик – 
15.21 м.

Копие момчета под 16 г. – 
Станимир Велчев, СК „Мизия“ 
– 52.41  м.

Копие юноши под 18 г. – Те-
одор Янкулов, СК „Мизия“ – 
45.54 м.

Копие девойки под 18 г. – 
Ема Милчева, СКЛА „Хамер“ 
Трявна – 40.46 м.

Копие жени – Михаела Пет-

кова, КЛАСА София – 46.38 м.
Копие мъже – Радослав Ива-

нов,СЛАК „Дунав“ Русе – 56.01 
м.

Главен съдия на турнира бе 
Десислава Стоянова, а в секре-
тариата – Силвия Йорданова и 
Венцислава Атанасова.

Завършихме минало-
годишния обзор на тур-
нира „Коста Василев“ с 
впечатленията си от това, 
как 92-годишният  тре-
ньор-ветеран от Варна, 
Пенчо Пенев дава пече-
ливши указания на малки 
лекоатлети от морската 
ни столица. В събота пък, 
на стадиона  открихме 
91-годишният Марин 
Димитров  – заслужил 
терньор и почетен граж-
данин на Варна, който 
все още помага на млади-
те си колеги от местните 
лекоатлетически клубове. 
През годините, бай Ма-
рин е обучил 17 майстори 
на спорта и двама заслу-
жили майстори. Радос-
тина Щерева  (родом от 
Каварна) - световна ре-

кордьорка на 400 м. с препят-
ствия и европейска шампион-
ка и  уникалната в девическата 
си възраст спринтьорка, и ска-
чачка Лиляна Панайотова – са 
само част от възпитаниците на 

Димитров, които са прослави-
ли България.

В шестото издание на тур-
нира „Коста Василев“ своите 
лекоатлети  за пръв път в Ша-
бла доведоха клубове от Хар-
манли, Велико Търново, Кой-
наре, Нова Загора. С всяко свое 

издание, турнирът разширява 
своето влияние на лекоатле-
тическата карта на България и 
значението си в календара на 
БФЛА.

Изгрев

Бай Марин Димитров инспектира сектора за скокове, преди 
най-малките за започнат опитите си

На работното място на секретариата на турнира вреше и ки-
пеше…

Денислав Дафов (вляво на снимката) 
– с медал на гърдите в родния  град 
на баща си

Главният съдия на турнира – Десис-
лава Стоянова лично измерваше в 
сектора за хвърляне на копие
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