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„Всеки се преобразява, когато почувства, че е обичан.”     
Петър Дънов

 МИСЪЛ НА БРОЯ

ИЗВЪРШВАМ
МЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, ДОПУСТИМИ В ДОМАШНИ 
УСЛОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ШАБЛА И ОБЩИНАТА.  

Манипулациите се извършват в дома на 
пациента или в пункта в с.Тюленово.

Телефон: 0893 66 31 98

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи 
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателнa 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

Уважаеми съграждани,
На 1-ви октомври 

отбелязваме Междуна-
родния ден на възраст-
ните хора.

С удоволствие се 
присъединявам към 
всички пожелания, 
отправени за здраве, 
дълголетие и достоен 
живот.

Уважението към 
възрастните хора е оп-
ределящо за нивото 
и културата на обще-
ството. Ние, Вашите 
наследници, Ви дъл-
жим внимание, обич, 
уважение и признателност – за Вашия труд, за Вашата роди-
телска грижа, за обществено-полезната Ви дейност. Те са в ос-
новата на опита и мъдростта, които притежавате и са безценни 
за нас.

С благодарност за подкрепата, за доверието в трудни и ре-
шителни моменти. Така ни помагате за израстваме, да съзря-
ваме.

Уверявам Ви, че и занапред община Шабла ще бъде съпри-
частна към Вашите проблеми с готовност да Ви подкрепи в 
търсенето на пътища за решаването им. Ще полагаме усилия, 
за да бъдат дните Ви, скъпи хора от третата възраст, по-спо-
койни и по–сигурни в това сложно и динамично време.

Подкрепяме и ще подкрепяме Вашите инициативи и пред-
ложения, за да създаваме по-добра среда тук, където живеем 
заедно – нещо, което ще завещаем на идващите след нас.

Пожелавам Ви преди всичко да сте здрави! Радвайте се на 
дълголетие и достойни старини! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме Ви , 

че на 27.09.2022г. от 9:00 ч. до 16:00 ч. 
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ СТРЕЛБИ 
със 7.62 мм автомат “Калашников“ и 

9 мм пистолет  „Макаров“ в района на 
Зенитен полигон – гр. Шабла. 

Забранява се влизането и движението 
на плавателни съдове северно от 

естакадата и южно  
от къмпинг „Добруджа“.

Началник на Военно Формирование 36780

РЕМОНТИРАТ ДВЕ УЛИЦИ В ДУРАНКУЛАК
Предстои основен ремонт на 

улица „Осма“ и част от улица 
„Петнадесета“ в с. Дуранкулак. 
Общината е обявила обществе-
на поръчка за реконструкция 
на двете улици, като прогно-
зната стойност на ремонта е 
194 000 лева без ДДС.

Офертите за избор на из-
пълнител на строително-мон-
тажните работи ще бъдат отво-
рени на 26.09.2022 година.

Улица „Осма“ води до гро-
бищния парк в селото.

Частта от ул. “15-та”, от 
кръстовището с ул. „1-ва“ до 
кръстовището с ул. “8-ма”, е с 
дължина 105 метра и е до хле-
бопекарната, където има доста 
интензивно движение. И двете 
отсечки са в много лошо със-
тояние, с дупки и повредена 
настилка.

Изгрев

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми съграждани, в изпълнение на чл. 37, 
ал. 1 и ал 2 от Наредбата за условията и реда 
за функциониране на Националната система 

за ранно предупреждение и оповестяването на 
органите на изпълнителната власт и населението 

при бедствия и за оповестяване при въздушна 
опасност , приета с ПМС №48 от 01.03.2012г., 
обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012г., изм. и доп. ДВ, 
бр.65 от 06.08.2021г. Националната система за 

ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) 
на населението ще тества функционалните 

възможности на сиренните системи на 03.10.2022 
г. от 11:00 ч. на територията на община Шабла.

Молим гражданите на община Шабла 
да запазят самообладание и недопускат 

паника по време на тренировката.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022 ГОДИНА
Платени публикации
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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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 октомври 2022 година 

се навършват
12 ГОДИНИ 

от смъртта на 

ЕНЧО ВЪЛЕВ КОЛЕВ
починал на 54 години

За един живот живян достойно.
За един човек прекрасен и обичан.
За едно сърце голямо, всеотдайно.

Никога забрава няма!
Поклон пред светлата ти памет.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 октомври 2022 година 

се навършват 24 години от смъртта на

СТЕФАН ЙОРДАНОВ 
ГРАДИНАРОВ

Вечно жив си остана човекът,
който честно се трудил и скромно живял,

тихо минал по своята пътека
и в сърцето на всеки обич посял.

Поклон пред светлата ти памет!

От семейството

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГАБЪР И ДЪБ (ЦЕПЕНИЦИ)

200 лв./куб. м. 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

с газопламъчна хидроизолация.
Телефон за контакт: 0888/15-26-48

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!

Бръснаро-фризьорски салон
„ПРИ ПОЛИ“
  РАБОТИ ЗА ВАС:

от понеделник до петък – от 9:00 до 17:00 ч.
(без обедна почивка)

в събота – от 9:00 до 12:00 ч.

На Градския пазар в Шабла!

Моля, заповядайте!

КУПУВАМ „ЛАДА“
Модели – 2101, 1500, 1500S, 2105, 2107.

Телефон за контакт: 0878/709-653

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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ

ГРОЗДЕ
Телефон: 0878 818 544

ПРОДАВАМ
ЛОЗЕ И 1 ДКА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

НА ПЪТЯ ЗА С.ГОРИЧАНЕ.
Телефон: 0897 19 00 43

ДНЕВЕН РЕД

НА ЗАСЕДАНИЕ   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШАБЛА,  
КОЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ  НА   30.09.2022 Г.  (ПЕТЪК)  

ОТ 14.00  ЧАСА  
Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика  
1.  Докладна записка относно приемане на проектобюджет 

за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за местни дей-
ности в община Шабла за 2024 г. и 2025 година.

2. Докладна записка относно  поемане на краткосрочен об-
щински дълг от финансова кредитна институция.

Комисия по управление на общинската собственост, ико-
номическа и инвестиционна политика и земеделие

3. Докладна записка относно отдаване под наем на помеще-
ние – общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел.

4. Докладна записка относно продажба чрез търг на имот – 
частна общинска собственост в с.Горун.

5.  Докладна записка относно продажба на имот – частна 
общинска собственост.

6.  Докладна записка относно прекратяване на съсобстве-
ност, чрез продажба частта на общината.

7.  Докладна записка относно продажба на земя – частна 
общинска собственост на собственика на законно построена 
върху нея сграда.

8.  Докладна записка относно учредяване на допълнително 
право на строеж върху имот – частна общинска собственост.

Комисия по устройство на територията, благоустроява-
не, обществен ред и екология

9.   Докладна записка относно отчети за изпълнение на об-
щинските програми по Закона за енергията и възобновяемите 
източници (ЗЕВИ) и Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

10.  Докладна записка относно одобряване на Подробен ус-
тройствен план – Парцеларен план за изграждане на система за 
капково напояване за отглеждане на царевица в с.Захари Стоя-
ново, община Шабла.

11.  Други.                                                                                                                         

Свободно работно място за длъжността 
„Работник в библиотека“ 

в Читалищна библиотека при НЧ „Зора1894” – гр.Шабла
Обявление

 
Читалищното настоятелство на НЧ 
„Зора1894” – гр.Шабла обявява свободно 
работно място за длъжността „Работник 
в библиотека”.
Обявява подбор по документи и събесед-
ване за длъжността „Работник в библи-
отека“.
Изисквания към кандидатите:
• Образование –  висше или средно;
• Организационни умения;
 • Отговорност при изпълнение на поста-
вените задачи;
• Възможност за администриране на 
няколко задачи едновременно;
 • Находчивост и гъвкавост; способност 
за работа както самостоятелно, така и 
като част от екип;                                                                        
 • Отлични писмени и устни комуника-
ционни умения;                               
 • Физически и психически здрав;

• Компютърна грамотност;
• Владеенето на чужд език е предимство;                                                  
Обобщено описание на работата, която 
извършва изпълнителят на длъжност-
та:
Работа в заемна за възрастни. Работи с 
потребители на библиотеката над 14 го-
дишна възраст. Организира и съдейства 
при планиране и провеждане на култур-
ни прояви.
Организира посещенията в отдела за въз-
растни.  Участва в разработването и из-
пълнението на проекти. Участва активно 
в инициативите на библиотеката. 
Необходими документи:
• Автобиография (CV)                                                                              
• Молба (в свободен текст) с описание на 
трудовия стаж и мотиви за кандидатства-
не за длъжността;                                                                        
• Копие от документ за завършено обра-
зование.

• Копие от други документи, доказващи 
допълнителни компетентности, които по 
преценка на кандидата имат отношение 
към характера на работата.
Място на работа:
• Заемна за възрастни на читалищна биб-
лиотека при НЧ”Зора1894” – гр.Шабла
Начин на провеждане на подбора:
• По документи и събеседване: разглеж-
дане на заявленията и приложените 
документи от комисия, назначена със 
заповед на председателя на НЧ”Зо-
ра1894” и провеждане на събеседване с 
кандидатите.
Място за подаване на документи:
• НЧ”Зора 1894” – гр.Шабла , при чита-
лищния секретар
Срок за подаване на документите:
• Всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 
ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.   до 17.10.2022 
г. включително.

Телефон за справки и допълнителна информация: 
0877 813368 – секретар или 05743 4028

Датата и часът на събеседването с кандидатите ще бъде обявен допълнително.
Документите на кандидатите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и попадат под специален режим на защита по 

смисъла на Закона за защита на личните данни.

ДО 15 ОКТОМВРИ ГРАЖДАНИТЕ 
МОГАТ ДА ПРЕДЛАГАТ ПЪТИЩА 
ЗА РЕМОНТ ПО ПРОГРАМАТА 
НА АПИ ЗА 2023 ГОДИНА
Целта е Агенцията да получи 
обратна връзка от гражданите за 
неотложните според тях ремонти

До 15 октомври гражданите 
могат да правят предложения 
кои пътища да бъдат включени 
в  инвестиционната програма 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ за 2023 г. за текущ 
и основен ремонт на участъ-
ци от републиканската път-
на мрежа – автомагистрали и 
пътища първи, втори и трети 
клас. Това съобщава на своята 
интернет страница Агенция 
„Пътна инфраструктура“. От 
пресцентъра информират още, 
че в момента АПИ разработва 
процедура за приоритизиране 
на дейностите, изпълнявани 
по републиканската пътна мре-
жа със средства от държавния 
бюджет. Целта е да се подобри 
процесът по планиране на дей-
ностите за проектиране, строи-
телство и поддържане на път-
ната мрежа за всяка календарна 
година.

Гражданите могат да из-
пращат предложения и сиг-
нали, включително снимки и 
видеоматериали, чрез форма 
за подаване на предложения 
за пътища с необходимост от 
ремонтни дейности, на имейл 
адрес: signali@api.bg. Формата 
за подаване на предложения е 
публикувана на интернет стра-

ницата на АПИ, в рубриката 
„Предложения и сигнали“.

Целта е Агенцията да полу-
чи обратна връзка от гражда-
ните за неотложните според 
тях ремонти. Предложенията 
ще бъдат разгледани от по-
стоянно действаща комисия в 
АПИ, която ще приоритизира 
окончателните списъци с пъти-
щата за ремонт през 2023 г.

Припомняме, че при среща-
та на министър-председателя 
и министри от правителство-
то с областните управители 
Здравко Здравков постави на 
вниманието на премиера, ми-
нистъра на регионалното раз-
витие и благоустройството, ми-
нистъра на финансите острата 
нужда от ремонт на оставащия 
участък от пътя до ГКПП – 
Кардам, както и ремонт на са-
мия гранично-пропускателен 
пункт. Наред с това в по-дълго-
срочен план – за следващата го-
дина, областният управител на 
Добрич настоя да се планират 
ремонти на пътищата Добрич 
– Албена, Добрич – Балчик, от-
сечка от третокласен път, пре-
минаващ през урбанизираната 
територия на гр. Тервел.

Областна  
администрация - Добрич
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От 1 октомври стартира
новият творчески сезон 2022/23

на ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ШАБЛА

ЗА ВАС ДЕЦА
предлагаме следните

КРЪЖОЦИ, КЛУБОВЕ И СЪСТАВИ

1. „Ха да тропнем“ (народни танци с Гери) ... /ДГ “Дора Габе”/
2. Руски език  ...................................................... /ДГ “Дора Габе“/
3. „Игрите на баба и дядо“ ................................................. I клас
4. Английският – лесен и интересен ................................. I клас
5. Клуб „Славейчета“    ................................................... II-III клас
6. Клуб „Палитра“ ........................................................... IІ-III клас
7. Буратино ..................................................................... II-III клас
8. Мажоретен състав .................................................... II-IV клас
9. Клуб „Аз, малкият журналист“ ................................ III-V клас
10. Клуб „Природолюбител“ .......................................... III-V клас
11. Клуб „Пей с мен“ ....................................................... IV-VI клас
12.  Куклено-театрален състав ..................................IV-VI клас
13. Еко-арт ателие (изобразително и приложно 
      изкуство) ................................................................... IV-VI клас
14. Клуб „Млад огнеборец” ............................................V-ІX клас

ВСИЧКИ ФОРМИ СА БЕЗПЛАТНИ
Заявления за записване: 

ОДК тел: 05743/ 50-41

Щрихи от Празника на плодородието: Хубавица от Дуранкулак.
Красиво и вкусно беше на щанда на Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция Шабла.

НА ВНИМАНИЕТО НА 
РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ 
ПООТРАСНАЛИ МАЛЧУГАНИ
Общински детски комплекс – Шабла обявява акция 
по набиране на части от конструктор „Лего“

Ако Вашето дете е на въз-
раст, в която интересите му 
вече са надраснали любимите 
конструктори, нямате на кого 
да ги предадете и те стоят неиз-
ползваеми у дома, ние, кръжоч-
ниците от ОДК Ви даваме една 
добра алтернатива: може да 
донесете излишните части при 
нас и ние ще намерим приложе-
нието им в организирането на 
регулярни лего-работилници 
в Комплекса. Не е необходи-
мо да сте запазили кутията и 
инструкциите за изработване 

на определената фигура, как-
то и да имате всички части от 
изделието (въпреки че  - ако са 
налични – е добре да ги донесе-
те). Идеята ни е чрез събраните 
строители да стимулираме едно 
следващо поколение да се спра-
вя чрез творчество и изобрета-
телност с предизвикателствата 
на мини-строителството.

При желание – носете Ва-
шето старо Лего в ОДК-Ша-
бла, ул. „Комсомолска“ 12 
Забележка: Ще приемаме само 
конструктори на тази марка.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

* * * 
Остарявам вече, остарявам, 
все съм тъжен, все съм уморен,
а синът шестнайсет наближава
всичко вече върши вместо мен.

Вместо мен на дансинга танцува
и светът край него се върти,
вместо мен момичета целува,
вместо мене сваля им звезди.

Вместо мене вечер закъснява,
вместо мен е с модата във крак,
остарявам вече, остарявам
и ме сгърбва вечерният мрак.

И когато тихичко и кротко
насред пътя падна уморен,
моят син със своята походка
в моя път ще крачи вместо мен.

Из „На брега“, Стефан Жечев, 1988

ДВЕ ВТОРИ НАГРАДИ ЗА САМОДЕЙЦИ 
ОТ ОБЩИНАТА

От 22 до 25 септември се проведе Дванадесетият междуна-
роден фолклорен фестивал „Море от ритми” Балчик  2022. В 
конкурсната програма участваха и самодейци от общината 
– фолклорна група „Добруджанка“ при НЧ „Свобода 1940“ с.Гра-
ничар и детски танцов състав „Бърборино“ при НЧ „Зора 1894“ 
Шабла. В категория „Танцови състави и ансамбли – Втора въз-
растова група“ децата от „Бърборино“ с ръководител Гергана 
Дафова завоюваха второ място. Със същата награда се върна-
ха и самодейците от „Добруджанка“ с.Граничар с ръководител 
Невена Огнева.

Жури в състав проф. д-р Даниела Дженева, проф. д-р Антон 
Андонов, доктор Данислав Кехайов и проф. д-р Николай Ников 
оценяваха претендентите във фестивала.

Фолклорният фестивал 
«Море от ритми» е последния 
в културния календар на гра-
да. Той „разказва” за автентич-
ното, акцентира върху него, 
поднася го във вид съхранен 
и предаден от поколенията. 
Едновременно и конкурс, мо-
тивира и дава възможност за 
стремеж към съвършенство, 

съпоставя труд, амбиции и 
постижения, стимулира емо-
ционалното усещане на учас-
тници и публика. Фолклорът 
носи добрите спомени на ис-
торията и към това се стреми 
фестивала – да събира, показ-
ва и предава на поколенията. 
Фолклорният фестивал „Море 
от ритми” се организира от 

Сдружение с нестопанска цел 
„За Балчик”, гр. Балчик с из-
ключителната подкрепата на 
Община Балчик под патронажа 
на Кмета г-н Николай Ангелов  
и съдействието на партньори и 
спонсори.

Нашите цели са да насър-
чаваме, развиваме и поддър-
жаме ценностите, нагласите, 

приятелството и контактите 
между   народите; да стимули-
раме творчеството в областта 
на изкуствата, фолклора и за-
наятите; да усвояваме непре-
ходното фолклорно богатство, 
популяризиризацията на него-
вата автентичност и запазване 
на връзката с народните тради-
ции; организираме и реализи-
раме на международни конфе-
ренции, концерти, изложби и 
презентации за обмен на опит, 
идеи, научни и технически ино-
вации в различни области; да 
подобряваме условията и въз-
можностите за културен обмен 
между държавите от цял свят. 
Основна задача е да развиваме 
творческите възможности и 
потенциал на младите талан-
ти чрез използване на всички 
познати форми на изкуство и 
откриване на нови методи за 
творческо себеизразяване.

Изгрев

Самодейците от Граничар с д-р Данислав Кехайов – член на 
журито.

Възпитаниците на Гергана Дафова.

ОТ РЕДАКЦИОННАТА НИ ПОЩА…

Най-добрият Празник 
на плодородието

И други години сме празну-
вали деня на плодородието в 
Шабла, посещаван от много 
почитатели. Тази година за 
нас е най-добре организирана-
та с всички удобства за учас-
тниците. Възхитени сме от 
предоставените условия от 
общината за участниците с 
продукти за масите. Под бе-
лите шатри бяха разположе-
ни маси с имената на тези, 
които ще изложат своите 
ястия – кметства, клубове, 
читалища. Всеки си намираше 
мястото лесно без суматоха. 
Голямо впечатление напра-
ви присъствието на всички 
служители и работници към 
общинската администрация, 
които ни упътваха и пома-
гаха. Благодарности и на шо-
фьорите от общината.

И не на последно място 
благодарност към полицейски-
те служители, които с пре-
димство пропускаха колите 

с участниците, които носеха 
ястията и се справиха с по-на-
стоятелните шофьори, като 
ги насочваха къде да спрат.

Възхитени сме и от всички 
приготвени изненади – участи-
ето на кметовете, които при-
готвиха лютеница и раздадоха 
на посетителите; щандът с 
миди, от които всеки можеше 
да опита; от развлекателната 
програма.

Благодарим за учтивото 
отношение и оказаната помощ 
към клуба ни.

Накрая искам да благодаря 
на членовете на нашия клуб 
„Надежда“ - жените, които се 
отзоваха и с желание подгот-
виха вкусни ястия. Всички бяха 
разпродадени. Благодаря и на 
мъжете за тяхното участие в 
организацията.

Зорка Петрова, 
председател на 

пенсионерски клуб „Надежда“
Шабла

ПРЕЗ НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН  
НЧ „ЗОРА1894“ - ГР.ШАБЛА 

набира участници за следните форми:
*ДТС «Бърборино»- понеделник, сряда и петък от 17.00 часа. 
- месечна такса - 15 лева
* Подготвителна група от 7 до 10 години - вторник и 
четвъртък от 17.00 часа. Започваме от 04.10.2022 г. - месечна 
такса - 15 лева
* Младежки състав «Българка» - сряда от 18.30 часа и неделя 
от 15.00 часа. - месечна такса - 15 лева
Младежкият танцов състав набира танцьори над 18 години. 
Не е необходимо да имат опит.
Телефон за информация и записване: 0887 618 533 - Гергана 
Дафова
* Школа по пиано - участници от 6 год. до 80 години 
- месечна такса за деца - 15 лева, за възрастни - 20 лева - 
ръководител Теофания Христова
* Участници за Детска вокална група и Градски хор - 
ръководител и на двете форми - Теофания Христова
* Школа по народно пеене - ръководител Жана Рачева
* Кръжок по фолклор - ръководител Жана Рачева
* Школа по народни хора - ръководител Даниела Кючукова

Повече информация можете да получите на телефони -  
05743 4028 и 0877 813 368 - читалищен секретар.
Новият творчески сезон започва от 04.10.2022 г.

Очакваме Ви !

ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ  
„ЯН МАТЕЙКИ“ ОТ ГР. КРАКОВ, ПОЛША
със специалности: Графика, 
реставрация и живопис Ви 
канят на изложба на картини 
в концертната зала при НЧ 

„Свобода 1940“ с.Граничар, 
общ. Шабла на 27.09.2022 годи-
на от 17.00 часа.

Очакваме Ви! Заповядайте!
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Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
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ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА
Каварна – Шабла – 7:30 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Добрич -  8:30 ч.; 16:00 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Горун, Поручик Чунчево, Хаджи 
Димитър, автогара Каварна,  Соколово, Сенокос)
Добрич – Шабла -  13:00 ч.; 18:30 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик, 
автогара Каварна, Хаджи  Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Варна – 9:00 ч.; 12:20 ч.; 16:15 ч.; 17:00 ч. – ежедневно; 
13:54 ч. – само събота и неделя (междинни спирки – Горун, 
Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Каварна, Балчик)
Варна – Шабла – 8:15 ч. – само събота и неделя; 8:50 ч.; 12:30 
ч.; 15:00 ч.; 18:40 ч. – ежедневно (междинни спирки – Балчик, 
Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Граничар – 10:16 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец,  Дуранкулак)
Граничар – Варна – 13:00 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки - Дуранкулак, Крапец, Езерец,  Шабла,  Каварна,  Балчик)
Шабла – Граничар – 6:50 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново)
Граничар – Шабла – 7:20 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, разклона на с. Крапец)
Шабла – Граничар – 17:00 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари 
Стояново)
Граничар – Шабла – 17:30 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец)
Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.

КОННИ НАДБЯГВАНИЯ В 
ПАМЕТ НА ПАНАЙОТ И 
КОНСТАНТИН КАРАМИЛЕВИ 

На церемонията „Спортист 
на годината на Шабла 2018“ Па-
найот Карамилев получи  пла-
кет „За спортно дълголетие“.

Повод за удостояването му 
с почетния знак бе неговият 
85-годишен юбилей – дни пре-
ди провеждането на церемони-
ята, той навършва достолепна-
та възраст! 

Панайот Карамилев безспор-
но е най-титулованият спортист 
в историята на конния спорт в 
Шабла. От 1952-та до 1993-та го-
дина, т.е до пенсионирането си, 
той активно се занимава с това. 
През 1963-та година, му е дадено 
званието „майстор на спорта“ 

– нещо, непостигано и до днес 
от наш съгражданин! Купите,  
медалите и отличията, които 
Панайот е печелил по хиподру-
мите на България и Европа, не 
могат да се изброят. Карами-
лев е 19-кратен републикански 
шампион, в  продължение на 13 
години е треньор на национал-
ния отбор на България в дисци-
плината “Стипълчейз”.

 Синът му Константин тръг-
ва по пътя на баща си и през 
1986 година става майстор на 
спорта, многократен окръжен 
и републикански шампион по 
прескачане на препятствия.

Изгрев

МОРСКИ КЛУБ ПОРТУС КАРИА – 6-ТИ В БЪЛГАРИЯ 
HA ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО В ПРИМОРСКО

След добро представяне и 
мъжка битка шабленският мор-
ски клуб „Портус Кариа“ стана 
6-ти в отборното класиране на 
54-то Републиканско първен-
ство по подводен риболов в 
гр. Приморско. Тимът в състав 
Венцислав Георгиев, Дилян Ге-
оргиев, Димитър Франгов, Пе-
тър Петров, Злати Димитров и 
Янаки Янакиев постигнаха това 
класиране в конкуренция с дру-
ги 9 отбора и 36 състезатели, 
като демонстрираха характер и 
упоритост.

Най-важната за сезона над-
превара на Българската феде-
рация по подводни спортове 
(БФПС) се проведе в периода 22-
24.09.2022 г. при отлична органи-
зация, приятно метеорологично 
време и приятелска обстановка в 

акваторията между нос Маслен 
нос на север и северния край на 
плаж Оазис на юг, с изходна точ-
ка пристанището на гр. Примор-
ско. Съдийството беше поверено 
на безкомпромисния и принци-
пен съдия и член на Управител-
ния съвет на БФПС г-н Ивайло 
Иванов. Дежурен делегат беше 
самия президент на БФПС г-н 
Марио Христов.

Регламента на 54-то Републи-
канско първенство предвижда  
участието само на един отбор 
от всеки регистриран български 
клуб. Всеки състав се състои от 
4-ма основни състезатели и ре-
зерви, разделени по двойки, като 
на всяка двойка се предвижда 
лодка за свободно придвижване 
из състезателната зона. Допуска 
се и участието на отбори с 2-ма 
или 3-ма участници. Надпрева-

рата се провежда в 2 дни в две 
различни състезателни зони, 
като резултатите се сумират и 
така се определя отборно и ин-
дивидуално класиране. 

Акваторията между Маслен 
нос и Оазис е изключително 
богата на рифове с най-разно-
образни дълбочини и скален 
релеф. Затова за момчетата на 

шабленския отбор беше органи-
зиран лагер-сбор няколко дни 
преди надпреварата, с цел да се 
тренира в състезателната зона, 
да се проследи поведението на 
рибата и да се набележат евенту-
ални продуктивни точки. Двой-
ките бяха разделени по следния 
начин Венцислав Георгиев-Ди-
митър Франгов, като на място-
то на Митко вторият ден влезна 
Петър Петров, и Злати Дими-
тров-Янаки Янакиев. Дилян Ге-
оргиев пък беше верен капитан 
на една от осигурителните лодки 
на местния клуб „Марлин“.

В първия състезателен ден 
главният съдия даде северна 
зона, а именно от нос Маслен 
нос до Боруна на Приморско 
и един риф пред южния плаж 
на града. Състезателното вре-

ме беше 5 часа. Шабленски-
те състезатели се разделиха в 
двете крайни точки на зоната, 
като Янаки и Злати тръгнаха 
от Маслен нос на юг, а Венко и 
Димитър гмуркаха на Боруна. 
Северната част на зоната е с 
по-дълбоки рифове, но се ока-
за по-продуктивна от южната, 
като Янаки  успя да предаде 5 
валидни морски врани и една 
морска хиена, а Злати отстреля 
също 5 врани, 1 хиена и 1 плате-
рина (за съжаление невалидна). 
Венко и Димитър много щател-
но и усърдно гмуркаха 5 часа по 
цялата южна страна на Боруна, 
но за съжаление там в този ден 
почти нямаше живот. Венко 
успя да прибере 2 морски вра-
ни, а Димитър се отчете с една 
валидна платерина. Важното 
за отборното класиране е, че и 

четиримата наши състезатели 
предадоха валидни риби. Част 
от другите отбори обаче също 
показаха много добра подготов-
ка и немалко състезатели пре-
дадоха прилични количества 
риба. Съответно във временно-
то класиране отборът на Портус 
Кариа беше на 6-то място. Фа-
ворит след този първи ден беше 

отборът на „Черноморец“, гр. 
Бургас, следван от несебърски-
те „Месембрия“ и „Несебър“. 
В индивидуалното класиране 
Димитър Катрафилов от „Ме-
сембрия“ взе преднина пред 
Анастас Бачваров от „Марлин“, 
гр. Приморско и Данаил Едрев 
от „Черноморец“. След добрия 
си улов Янаки Янакиев успя да 
влезе в 10-ката, като се класира 
на 9-то място. Разликите меж-
ду отборите от 2-ра до 5-та по-
зиция бяха малки, така че това 
гарантираше много оспорван 
втори състезателен ден. За ша-
бленци основната задача беше 
да задържат 6-тата позиция и да 
се опитат да се издигнат в кла-
сирането.

Във втория ден от 54-то Ре-
публиканско първенство беше 

дадена южна зона – от Белите 
камъни на Атлиман до носа пред 
плажа на Оазис. При добро ме-
теорологично време стартът 
беше даден 10:05 часа. В този ден 
на мястото на Димитър Фран-
гов, който се включи в помощ 
на организаторите и главния съ-
дия, влезна Петър Петров. Вед-
нага след старта и двете двойки 
поеха към предварително на-
белязани точки в търсенето на 
добър улов.. При Злати и Янаки 
вторият ден се оказа по-слаб по 
улов, частично и заради липса на 
късмет в точния момент. Янаки 
е имал сериозна борба с турук 
около 2,5 кг., но след като рибата 
изтегля над 30 метра от макара-
та на харпуна, за съжаление се 
къса. Все пак в края на деня Яна-
ки предаде 2 валидни платерини 
и 1 морска врана. Злати пък ня-
маше късмет пред кантара, тъй 
като от предадените му 6 риби – 
2 морски хиени и 4 морски вра-
ни, влезнаха само 3 врани. Петър 
и Венцислав също имаха липса 
на късмет след няколко пропу-
ска на хубави риби. Липсата на 
шанс стига дори дотам, че Вен-
ко изгубва една солидна врана 
от кукана си. На кантара и при 

тях нещата не протекоха глад-
ко, като при Петър 3 от 5 риби 
бяха валидни над 300 грама, а 
при Венко влезна само едната 
от двете му врани. Въпреки този 
по-слаб 2-ри ден шабленският 
отбор задържа 6-та си позиция, 
което предвид трудната аква-
тория и обстоятелствата е едно 
много достойно класиране. 

Категоричен победител в 
надпреварата с видно превъз-
ходство и от двата дни бе отбо-
рът на „Черноморец“, гр. Бургас, 
2-ри с много силно представяне 
бе клуб „Месембрия“, а бронзът 
в крайна сметка отиде при мест-
ния клуб „Марлин“, който след 
отлично представяне във 2-рия 
състезателен ден успя да се изка-
чи от 5-тото място в първия ден.

Честито на победителите!

В индивидуалното класи-
ране също имаше обрати, като 
след силния втори ден Анастас 
Бъчваров от „Марлин“ успя да 
изпревари в общото класиране 
с минимална разлика водача от 
първия ден Димитър Катрафи-
лов. Данаил Едрев от „Черномо-
рец“ след стабилно представяне 
и в двата дни взе бронза. От на-
шите състезатели най-напред се 
класира Янаки Янакиев, следван 
от Злати Димитров, Петър Пет-
ров, Венцислав Георгиев и Дими-
тър Франгов.

Поздравления за призьорите!
Приключването на Държав-

ното първенство ознаменува и 
края на състезателния сезон по 
подводен риболов за 2022 годи-
на. Награждаването се състоя 
на гала вечер в ресторант Корал 
с много усмивки, настроение и 
танци.

Поздравления на момчетата 
от „Портус Кариа“ за упори-
тостта и доброто представя-
не през сезона! След зимната 
пауза очаквайте техните нови 
подвизи!

Димитър Франгов
Председател на СНЦ 

„Морски клуб Портус Кариа“

Петър Петров.

Димитър Франгов и капитана Венцислав Георгиев.

Злати Димитров и Янаки Янакиев.

Отборът-гордост на Шабла.
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