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„Който се движи напред в науката, но изостава в нравствеността, повече върви назад.“
аристотел  

мисъл на броя

ВЕЛИКО ДИМОВ
ЛиЦензиран Лесовъд

кастрене полезащитни пояси;
озеленяване;
залесяване.

Телефон за връзка: 0886 31 62 69

ХотеЛ – ресторант „тЮЛеново“ 
обявява следните работни места по позиции:
сервитьор - 2 работни места – постоянен трудов 

договор, работа на смени, заплащане 800 лв. + 2% от 
оборота + бакшиш, осигурен транспорт .

Помощник-сервитьор -1 работно място  – сезонна 
работа на смени, заплащане 700 лв.+ 2% от оборота + 

бакшиш, осигурен транспорт.
Без опит на възраст до 50 години. 

Предлагаме обучение.
Телефон за контакт: 

0889 9210 17 - радослав русев

На 10 и 11 април 2017 го-
дина (понеделник и вторник) 
„Елтехресурс” АД, съвместно 
с oбщина Шабла, организират 
кампания за събиране на изля-
зло от употреба електрическо 
и електронно оборудване във 
всички населени места на об-
щината. 

Гражданите и фирмите могат 
да се освободят от неработещи-
те си електроуреди (печки, хла-
дилници, перални, телевизори, 
компютри и др.) с предварител-
на заявка за извозване, подаде-

на до 10 април 2017 година, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронни ад-
реси order@makmetal.eu и eco@
ob-shabla.org.

На всички граждани, пре-
дали неработещи електро-
уреди, ще се предоставят 
ваучери за отстъпки при па-
заруване във верига магазини 
«Технополис», а фирмите ще 
получат документи, съгласно 
Закона за управление на от-
падъците.

КамПаниЯ за съБиране 
на неПотреБни 
еЛеКтроУреди

Общинска администрация 
Шабла и НЧ „Зора 1894“ наби-
рат хористи за новосформира-
ния смесен хор.

Репетициите са под дири-
гентството на Силвия Ванге-

лова, всяка сряда от 17.00 часа 
в хоровата зала на читалището.

Телефон за записване: 0887 
716  910 - Тодор Димитров или 
стая 212 в Общинската админи-
страция.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ 
СМЕСЕНИЯ ХОР НА ШАБЛА

ПоздравитеЛен адрес 

Уважаеми съграждани,
Осми април е Ден на ромското пробуждане. На този ден през 

1971 г. започва първият Световен ромски конгрес в Лондон, който 
приема химна и знамето на ромите. От тогава го отбелязваме като 
символ на ромското движение, на това, че ромите от целия свят се 
обединяват в стремежа си за равноправно вписване в глобализи-
ращия се модерен свят.

Всички ние имаме щастието да живеем в епохата на ромското 
пробуждане и да допринесем за нейното случване. Това е и нашата 
отговорност!

Пожелавам Ви здраве, благоденствие и късмет. Нека с толе-
рантност и уважение един към друг, независимо от етническата 
ни вяра и принадлежност полагаме усилия и работим за проспе-
ритета на Община Шабла.

Кмет на оБЩина ШаБЛа
мариЯн ЖеЧев

ОБЩИНА ШАБЛА, ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
СУ „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ -  IV „Б“ И VIII КЛАС,

СКАУТСКИ КЛУБ „ЯСТРЕБИТЕ“,
ЕКОКОЛЕКТ АД И ДЛС-БАЛЧИК

ПО ПОВОД СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА -
ОРГАНИЗИРАТ

оБЩеСТвена каМПанИЯ „да СЪТворИМ Гора”

КОГА?
	07.04.2017	г.	(петък)

Познавате ли прекрасното усещане да засадите дърво? А споделяли ли сте го с 
други хора? А виждали ли сте радостта в очите на децата?
Искате ли да изживеете тази радост, която дава Живот?
Тази пролет ще добавим още стотици нови дървета за България и скоро ще мо-
жем да се гордеем със засадените от нас над  700 нови дървета и разчитаме на 
ВАС!
Теренът е много красив - в землището около фар Шабла и е относително лесен 
за работа. 

ЗАЩО?
Защото има смисъл, защото ние градим света, в който живеем! Защото можем и 
променяме нашата реалност и бъдещето на децата ни!

КАК?
Всичко ще Ви разкажем и покажем на място, лесно е и заедно с усмивки и лекота 
ще сътворим красиво добро! 

КАКВО	ЩЕ	ПРАВИМ?
Ще копаем дупки и ще засаждаме дръвчета, ще се смеем, надяваме се ще пеем, 
ще се забавляваме,... ще изпитваме удоволствие и радост от добре свършената 
работа! 

КАКВИ	ЩЕ	СА	ДРЪВЧЕТАТА?
Подходящи за терена, местни и устойчиви видове - черен бор, червен дъб, бряст, 
но ще има и други.

КАК	ДА	ПОМОГНЕТЕ	И	СЕГА?
Поканете и Вашите приятели, имаме  безкрайно поле за изява :), ще има за всич-
ки дръвчета и ни е нужна помощ!

КЪДЕ	Е	СРЕЩАТА?
Пред сградата на община Шабла в 9:00 ч. Ако ще бъдете със собствен транспорт, 
елате до там и ще се движим заедно до терена. 

КАКВО	ДА	СИ	НОСИТЕ?
1. Мотика за валиране.
2. Ръкавици-ще са ви от полза.
3. Удобни и подходящи за сезона дрехи и обувки.
4. Подкрепителни закуски и храна.
5. Вода за пиене.
6. Добро настроение и усмивки.

ПОДХОДЯЩО	ЛИ	Е	ЗА	ДЕЦА?
ДА! Възпитателно е, вдъхновяващо, усмихващо, изграждащо, а въздухът е чист... 

БЛАГОДАРИМ	НА
www.gorata.bg,

IV „б“ клас, с кл. р-л г-жа Галина Александрова, при СУ „проф. Асен Златаров“, 
гр. Шабла,

VIII клас, с кл. р-л г-н Душко Дуков, при СУ „проф. Асен Златаров“, гр. Шабла,
Скаутски клуб „Ястребите“, гр. Шабла/с. Дуранкулак, с р-ли Живко Жечев и 

Доротея Панчева,
Екоколект АД,

Държавно Ловно Стопанство, гр. Балчик за инициативността и подкрепата.
Благодарим на всички Вас, които ще вземете участие в нашата инициатива. 

Чудесно е да можем да засадим няколко стотици дървета, ЗАЕДНО.
---

Следете страницата  www.gorata.bg и това събитие във фейсбук за още 
информация и добри дела! 

На 30 март се проведе ре-
довно заседание на Общински 
съвет – Шабла, на което при-
състваха 9 от 11 общински съ-
ветника.

Съветниците дадоха съ-
гласието си да се предоставят 
средства на МИРГ „Шабла – Ка-
варна – Балчик“ за разработва-
нето на Стратегия за месно раз-
витие по Програмата за морско 
дело и рибарство, 2014 – 2020 
година. Във връзка с необходи-
мостта от успешно изпълнение 
на проекта ще се предостави 
временна финансова помощ 
на Сдружението в размер на 
14 хил.лв. за изпълнение на за-
ложените в проекта дейности. 
Предоставените средства ще 
бъдат възстановени на община 
Шабла от бюджета на проекта, 
след неговото отчитане.

Кметът на община Шабла 
Мариян Жечев обясни,че през 
декември миналата година е 
входирано предложението за 
техническа помощ, което спо-
ред него ще получи безпро-
блемно финансиране. По този 
проект е необходимо и трите 
общини да осигурят финанси-
ране.

Бяха приети още изменения 
и допълнения на бюджета на 
община Шабла, касаещи ра-
ботни проекти за реконструк-
ция на водопровод по улици в 
Шабла. Кметът разясни, че към 
работните проекти са доба-
вени няколко улици, за които 
са осигурени средства от Ми-
нистерството на регионалното 
развитие и благоустройството. 
Рехабилитацията на уличната 
мрежа ще бъде по Програма 

Интеррег – България – Румъ-
ния. 

По програма „Морско дело 
и рибарство“, мярка 1.8 „Ри-
барски пристанища, кейове за 
разтоварване, рибни борси и 
покрити лодкостоянки” могат 
да се финансират проекти за 
реконструкцията на пристани-
щата във Варна и Балчик. До 
21 юни община Шабла може да 
кандидатства с работен проект 
за изграждане на лодкостоян-
ка при СО „Кария“ общо на 
стойност 800 хил.лв., като про-
ектната документация ще бъде 
в рамките на 20 хил.лв. С одо-
бряването на този проект ще се 
подобрят условията на труд на 
рибарите.

Местните депутати гласу-
ваха да се отпусне субсидия в 
размер на 1 500 лв. на Сдруже-
ние Ротари клуб – Каварна за 
осигуряване на участието на 
Общината, като партньор по 
проект „Доставка и инсталира-
не на системи за пречистване и 
филтриране на питейна вода в 
училищата на територията на 

град Каварна  и град Шабла“.
Според нормативната уред-

ба бяха приети промени в Пра-
вилата за ползване на мерите, 
пасищата и ливадите на тери-
торията на община Шабла при 
които се увеличават необходи-
мите площи за една животин-
ска единица. Предоставените 
мери, пасища и ливади ще 
бъдат предоставени на земе-
делските стопани за ползване, 
съобразно броя и вида на жи-
вотните. Одобрен бе списък с 
общинските мери, пасища и ли-
вади, и Годишен план за паша 
през настоящата година.

След задълбочени дебати 
съветниците взеха решение да 
се продаде чрез публичен търг с 
тайно наддаване имот – частна 
общинска собственост, за кой-
то през 2016 година е обявяван 
търг, но не е проведен, поради 
неявяване на кандидати.

В тази връзка Общински 
съвет Шабла одобри начална 
тръжна цена за имота 25 хил.
лв. без ДДС.

Съветниците допълниха 

приетата програма за управле-
ние и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 
година,  като дадоха съгласието 
си да се отдаде под наем, чрез 
публичен търг помещение с 
площ от 25 кв.м, намиращо се в 
сградата на Бившата поликли-
ника за срок от 5 години. Поме-
щението се отдава за разкрива-
не на стоматологичен кабинет.

На заседанието се прие и от-
четът за изпълнението на Про-
грамата за опазване на окол-
ната среда на община Шабла, 
в това число и на Общинската 
програма за управление на от-
падъците като неразделна част 
от нея, за 2016 година.

Кметът на Общината каза, 
че като цел си е поставил лик-
видирането на депото в Шабла 
през тази година, след заработ-
ването на регионалната систе-
ма за управление на отпадъци-
те през 2016 година.

Внесената от комисията по 
образование, култура, спорт, 
здравеопазване, социална по-
литика и вероизповедания 
докладна, касаеща социал-
ната политика бе последната 
разгледана точка от дневния 
ред. Тук беше приет годишния 
план за развитието на соци-
алните услуги на общинско 
равнище в община Шабла за 
2018 година. Беше коменти-
рано, че социалните дейнос-
ти са увеличени двойно през 
последните 10 години, защото 
интересът е голям и при въз-
можност за финансирането 
им ще бъде увеличен и капа-
цитетът им.

изгрев

за втори Път През месеЦ март заседаваХа 
оБЩинсКите съветниЦи в ШаБЛа
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 7 февруари 2017 година                        На 2 април 2017 година 
се навършиха 6 години                                се навършиха 20 години

от смъртта на                                                 от смъртта на 

Иванка МИлчева Трошева                       Иван нИков Трошев
  

За един живот живян достойно.
За хора прекрасни, обичани и всеотдайни.

Никога забрава няма!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 април 2017 година се 

навършват 
7 години 

от смъртта на 

анТон андреев Манев 
починал на 67 години

Никога няма да те забравим 
и вечно ще скърбим за теб.

Поклон пред светлата ти памет!

От семейството

Продавам тристаен аПартамент 
в град Шабла - блок „Пионер“ и  

дворно място на ул. „Стара планина“.
Телефон: 0888 196 288

Продавам „Форд есКорт“
Телефон за връзка – 05743/ 44-53

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
аКаЦиЯ ЦеПениЦи – 75 лв. за кубик

ГЛедиЧ, меШе, Ясен:
Трупчета – 80 лв. за кубик   цепеници – 85 лв. за кубик

Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

теЛеФон за КонтаКт: 0888/ 85-09-25

ПродаваМ
Почти нови мебели от дърво, 

включително дъб; таван – дърворезба;  
камина „Гергант“ без водна риза.

Тел. – 0885/72-10-56

Продавам рено 21, 
гаражно, в отлично състояние.
Цена 1200 лв., Телефон: 0885 11 70 51

Купувам къща в централна градска 
част или апартамент до 25 000 лв.

Телефон: 0885 11 70 51

отдавам Под наем 
Къща за гости в Шабла – целогодишно.

Телефон за контакт: 0988/ 79-75-84

ТЪрСЯ 
Продавачка за рибен магазин в Шабла, също така и шофьор.

Целогодишно!
Телефон за контакт: 0886/ 213-720

ПРОДАВАМ
Къща, перфектно поддържана, със сервизни 

помещения, гараж и двор – 2,4 дка в село 
Горичане.

Телефон за връзка: 052/ 34-12-29

ПродаваМ 
италианска ръчна 
моторна косачка 

„Кабрио - 390“  
и трифазен мотор  

5 kw/h.

За контакти: 
0889 015 568

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
аКаЦиЯ – 70 лв. трупчета, 

75 лв. цепеници
ГЛедиЧ, Ясен и меШе – 

80 лв. трупчета и 85 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон: 0888 78 12 66

всиЧКи видове 
застраХовКи

на най-добри цени
Шабла, ул.“Боровец“ №5

Телефон:0579 7 70 11, 0885 838 354

Продавам Прасета
малки и големи

Телефон: 0894 454 469

зП миЛен раЙЧев 
наема и КУПУва 

земеделска земя в района, 
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

ДОГРАМА PVC И AL
КОВАНО ЖЕЛЯЗО

Огради, порти, портали, интериорни
и входни (блиндирани) врати 

Шабла, ул. „Боровец“ №5
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
 на високи цени в общините Шабла, Каварна, 

Балчик и Генерал Тошево. 
Подготовка на документи.

Телефон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

СНЕК-БАР „ФАРЪТ“ 

търси сервитьор  
на постоянен трУдов договор, 

работа на смени.
Телефони за връзка: 0887 493 738, 0888 306 941

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
На 1 март 2017 година снек-бар „Фарът“ 

отвори врати с обНовеНа обстаНовка
Нека заедно да посрещнем предстоящите празници 

в най-източната точка на България.
Очакваме Ви всеки ден от 10.00 до 22.00 часа.

Телефон за резервации: 0887 493 738, 0888 306 941

О Б Я В А
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия и в 
изпълнение на Решение № 352 от Заседание на Общински 
съвет Шабла от 22.10.2008 година,

ОБЩИНА ШАБЛА
1. Набира кандидати за създаване на доброволно формирование 

за защита при бедствия.
2. В съответствие с чл. 40, ал.1 от ЗЗБ, доброволец може да е 

всяко дееспособно лице навършило 18 години, и независимо 
от трудовото или служебното си правоотношение към 
момента. 

За подробна информация може да се обръщате 
в Общинска администрация Шабла, на тел. 5037 в. 308, 
GSM 0882299012. Лице за контакт: Стоян Стоянов –  

мл. експерт „Кризисни ситуации” в ОбА, стая 308. 

Продавам „Симсон“ S51 
изправен, с регистрация.

За връзка: 0884 672 474, 0889 087 926
УС НА ПТК “ШАБЛЕНСКИ ФАР” гр.Шабла

свиква Годишно отчетно събрание            
              на 22 април 2017 г. от 9,00 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 2016 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет  за 2016 г.
4. Отчет на КС за  дейността на кооперацията през 2016 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

Последните данни за избор-
ната активност в област Добрич 
сочат 47,07%  активност на вота 
за 44-ти Парламент. Отново 
най-активни бяха жителите на 
община Шабла-56,17%. 
Втори по брой гласу-
вали са генералтоше-
вци-50,56%. На трета 
позиция по активност са 
гражданите на Добрич 
- 49,03%. На изборите 
за Народно събрание са 
излезли с 6 хиляди души 
повече от изборите за 
държавен глава.

Избирателна актив-
ност в община Шабла.

Със заповед на кмета 
на община Шабла бяха 
преобразувани изби-
рателните секции и две 
от тях имаха нов адрес. Гласо-
подавателите от секции № 2 и 
№3, съответно с адреси гр. Ша-
бла, ул. „2-ри юни“  (общински 
клуб) и гр. Шабла, ул.“Примор-
ска“ (общински клуб) имаха 
нов адрес - ул. Добруджа“ №2, в 
сградата на СУ “Асен Златаров“.

В четирите секции, в гр.Ша-
бла 1551 жители са дали своя 
вот и 834 са гласували в 16-
те села от община Шабла или 
общо 2  385 човека са посети 
урните в изборния ден.

 По данни на Районната из-
бирателна комисия-Добрич, 
БСП за България е първа во-
деща партия в община Шабла 
следвана от ПП ГЕРБ. Само в 
селата Горун, Захари Стояново 
и Крапец резултатите са в пол-
за на ПП ГЕРБ. В село Езерец 
две партии си поделят първото 
място: това са БСП за България 
и Обединени патриоти (ОП) – 
НФСБ, Атака и ВМРО.

8-ми МИР – Добрич ще по-
лучи 6 мандата:

*ГЕРБ –2: Пламен Манушев 
и Живко Мартинов;

*БСП – 2: Красимир Янков и 
Даниел Петков;

*ОП – 1: Йордан Йорданов и 
ДПС – 1: Хасан Адемов.

От избирателна секция №1 
– в Клуба на пенсионера в Ша-
бла се похвалиха с интересни 
гласоподаватели: най-възраст-
ният жител, упражнил правото 
си на вот е била 94 годишната 
Тошка Рускова и Живко Дафов 
– един млад човек, навършил 
пълнолетие ден преди Деня на 
изборите.

Баба Тошка отиде до урните 
пеш, въпреки студеното време. 
Тя казва, че всеки трябва да 
гласува, въпреки възрастта си 
и здравословното си състояние 
и с младежки дух допълва, че 
„където са другите, там съм и 
аз.“

Живко Дафов – „Както все-
ки един гражданин на Бълга-
рия, така и аз имах правото да 
пусна своя глас. Ние младите 
хора, определяме бъдещето на 
България. Мисля, че в страната 
ни корупцията е голяма и дър-
жавата ни върви надолу. При 
първа възможност бих заминал 
да уча в чужбина и там да се ре-
ализирам професионално.“

Йорданка радушева

НАЕМАМ ЗЕМЯ
в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

ОБЯВА
Продавам дворно място в село Горичане – 800 кв. м.
Също така продавам или отдавам под наем барака за 

търговия в идеалния център на Шабла  
(до ресторант „Стара къща“).
Тел. за връзка: 0884/054-533

56,17% аКтивност в оБЩина 
ШаБЛа на изБорите за 
44-то народно съБрание

Най-младият гласоподавател в 
Общината
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Пето  издание на 
наЦИоналнИЯ лИТераТурен конкурС  

„ГеорГИ давИдов“
август  2017  година

Статуетката - Пегас,
награда на литературния конкурс 

ЦЕЛ: 
Стимулиране творческите изяви на младите поетични 
дарования, които пишат на морска тематика за живота и 
вълненията на хората, живеещи край морето.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ 
се обявява от община Шабла, с решение на Общински съвет 
№ VII.I, 2.1; № VII.1.2,2; № VII.I, 2, 3 от 27.08.2004 г., изм. с 
решение № 452 от 29.01.2014 г. 

2. Конкурсът се провежда на три години, като първият е през 
2005 година по повод 50-годишнината от рождението на Георги 
Давидов. 

3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се 
организира и провежда от община Шабла.

4.  Конкурсните произведения се журират от утвърдени 
литературни творци и критици. Журито е с 5-членен състав, 
единият от които е представител на община Шабла 

/ кмет или заместник кмет по култура /.
5.  Наградният фонд за наградата на името на Георги 

Давидов се осигурява от община Шабла. Наградата включва 
малка пластика “Пегас”, специално изработен диплом /грамота/ 
и парична премия /2000 лв/.
РЕГЛАМЕНТ:
•	 В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст 

до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и 
вълненията на хората, живеещи край морето. 

•	 Всеки участник в конкурса може да представи до 5 
стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга 
ръкопис по посочената тематика.

•	 Конкурсът е явен. Материалите, придружени от следната 
информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с 
препоръчана кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680,  
ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация за 
Националния литературен конкурс „Георги Давидов“, 
e-mail: obshtina@ob-shabla.org, culture@ob-shabla.org
Краен срок за изпращане на материалите, придружени от 

изискваната информация за авторите им:  20 юни 2017 година. 

община шабла 
и 

Центърът за обществена подкрепа 
оргаНизира коНкурс за 
детска рисуНка На тема: 
„Моята любима приказка от  

Ханс Кристиан Андерсен“. 
 Посветен на  международния ден на детската книга 

(02.04.2017г.)

конкурсът ще се проведе в три възрастови групи: 
   I група-до 6 години 
   II група-от 7 до 11 години
   III група- от 12 до 16 години

•	 Във	всяка	възрастова	група	ще	се	присъдят	грамоти	и	
награди	за	I,	II,	III	място,	както	и	поощрителни	награди.	
Предвидена	е		специална	награда	от	кмета	на	община	
Шабла.

•	 Творбите	ще	се	оценяват	по	оригиналност	и	подход	към	
темата	от	сформирано	за	целта	жури.	

•	 Крайният	срок	за	подаване	на	творбите	е	04.04.2017г.
(петък)	в	Центъра	за	обществена	подкрепа	в	гр.Шабла.

•	 Имената	на	победителите	ще	бъдат	обявени	във	вестник	
„Изгрев“	на	10.04.2017г.

•	 Нека	се	потопим	в	чудесата	на	приказките,	защото:	
„Целият свят е пълен с чудеса, но ние сме дотолкова свикнали с 

тях, че ги приемаме за нещо обичайно.“
За контакт: ЦОП- гр.Шабла, ул. „Равно поле“ № 37,  

тел. 0882116299, e-mail:copshabla@abv.bg 

На 13 април /четвъртък/ от 
16.00 часа на Градския площад 
в гр. Шабла ще се проведе бла-
готворителен великденски ба-
зар. В него участие ще вземат 
читалища от община Шабла 
и фирми, които се занимават 
с производство на хлебни и 
сладкарски изделия от нашата 
и съседни общини – Каварна, 
Балчик и Добрич. На базара 
ще се предлагат великденски 
козунаци, сладки, сувенири и 
други подходящи артикули за 
празника. 

В празничната програма 
участие ще вземат детски тан-
цов състав „Бърборино”, фол-
клорна група „Добруджанка”, 
състави и групи от читалищата 
в с. Крапец и с. Ваклино. Ще 
бъде обособен и щанд за боя-
дисване на великденски яйца 
със деца от цялата община. 

Каузата за набирането на 

средства, ще бъде насочена към 
подпомагане на хора с тежки 
онкологични заболявания и за 
семейството от с. Смин , което 
загуби дома си в следствие на 
пожар. 

Очакваме Ви на великден-
ския базар, за да помогнете 
в тази кауза и да се заредите 
с положителни емоции и на-
строение в навечерието на този 
голям християнски празник – 
Възкресение Христово !

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН 
ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

ПоетиЧен Кът

ПРОЛЕТ
Ти чул ли си как свири чичопей,
когато пролетта се кичи в бяло,
синигерът със страстните му трели,
цвъртеж на лястовичка полетяла.

Упойван ли си с мирис на трева,
с ухание на теменужки диви,
куп бисерчета в тъмната гора,
с които се закичват самодиви.

Целуван ли си ти във ранно утро
от слънцето окъпано в росата,
когато леко тих ветрец подухва
и нежно те погалва по косата.

Заспиваш ли си вечер уморен,
когато вънка влюбен славей пее,
от пролетта погълнат, покорен,
в далечната луна очи зареял.

Кирил Христов

На 28 март се състоя среща 
на читалищните секретари от 
9-те читалища в община Ша-
бла с представители на регио-
нално експертно-консултант-
ски информационен център 
(РЕКИЦ) – Добрич към Ми-
нистерството на културата.

Темата, по която разисква-
ха беше относно попълването 
на информационни карти на 
читалищата по електронен 
път към Регистъра на народ-

ните читалища.
Георги Стефанов – секре-

тар на НЧ „Зора 1894“ – Ша-
бла и Мария Костадинова 
– председател на „Народно 
читалище Победа-2014“ село 
Горичане бяха избрани за де-
легати на 34 - ят Национален 
конгрес на Съюза на народ-
ните читалища, който ще се 
проведе на 20 май в столица-
та.

изгрев

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА РЕКИЦ

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДУРАНКУЛАК 
СЕ СРЕЩНАХА С ПСИХОЛОГ 
ОТ МВР – ДОБРИЧ

По идея на читалищната 
библиотека – детски отдел, на 
29 март се проведе литературно 
четене на поезия, по случай 130 
години от рождението на Дим-
чо Дебелянов. 

Специално за събитието бе 
подреден кът с творби на поета, 
аранжиран от библиотекаря 
Мартин Желязков

В четенето се включиха уче-
ници от 6 клас на СУ „Асен Зла-
таров“, с класен ръководител 
Станка Костова и преподавате-
ля по Български език и литера-
тура Мария Недялова.

Учениците започнаха с чете-
нето на  биографията на поета, 
след което Недялова им разказа 
за жизнения и творческия път 
на Дебелянов.

Проявата завърши с реци-

тирането на знакови творби от 
големия български символист.

ДЕЦАТА ОТБЕЛЯЗОХА 
РОЖДЕНИЕТО НА ДЕБЕЛЯНОВ

По плана на Координацион-
ния съвет за справяне с учи-
лищния тормоз в ОУ „Св. Кл. 
Охридски“ на 30 март се прове-
де лекция на тема „Тормозът и 
наркотиците – до какво водят 
те“ с ученици от ІІІ до VІІІ клас.

По изключително увлекате-
лен начин лекторът Камелия 
Калчева – психолог от МВР 
Добрич, проследи с помощта 
на учениците как се заражда 

агресията при децата и кои са 
причините за това. Запозна ги 
с видовете тормоз и наркотици, 
както и с резултатите от тяхно-
то приложение. Показател за 
интересното изложение беше 
изразеното желание на учени-
ците лекторът да продължи да 
им разказва и след определено-
то време от 1 астрономически 
час.

изгрев

Ключово място в ценност-
ната система на всеки човек е 
националната принадлежност. 
Осъзнаването и преоткрива-
нето на идентичността е дълъг 
процес, който променя свето-
гледа ни и ни дава нов поглед 
върху това, кои сме, кои сме 
били и кои ще бъдем. Въпросът 
„Гордост или проклятие е да си 
българин?” е обект на не една 
дискусия в общественото прос-
транство и като че ли по своята 
противоречивост се доближава 
до въпроса за това, кое е първо- 
яйцето или кокошката...

Истината е, че българите сме 
изумителна нация. Притежа-
ваме хиляди поводи за гордост 
за това, че сме част от такъв 
народ. Многовековната исто-
рия, постиженията в много 
области на живота в наши дни, 
природата, за която много дру-
ги нации мечтаят- множество 
поводи за това да произнася-
ме името „българи” с особено 

чувство. Сякаш в тази дума са 
побрани едновременно гор-
дост, възхита, преклонение към 
всичко, което сме имали, но и 
ще имаме. Миналото не е един-
ствената причина да се гордеем 
с идентичността си. Съвреми-
ето, макар и подлагащо бълга-
рина на множество изпитания 
от политическо, икономическо 
и социално естество, ни пред-
лага достатъчно възможности 
да изявим себе си, заставайки 
зад името „българи”. Вероятно 
доста хора гледат песимистич-
но на бъдещето на нацията, а 
може би дори и се съмняват в 
нейното просъществуване в 
бъдещето. Но щом фолклорът е 
жив и продължава да привлича 
последователи, щом все още се 
опитваме да пазим природни-
те красоти, с които България 
разполага, щом продължаваме 
да се борим за извоюването на 
по-справедлив, щастлив и спо-
коен живот за нас и бъдещите 

поколения, значи България ще 
съществува още дълго време и 
ще продължи да се развива във 
всички сфери на живота.

Българският фолклор е жи-
вителна сила, която облагоро-
дява и възпитава. Създаденото 
през вековете културно наслед-
ство изумява с мащабността си 
и предизвиква страхопочита-
ние. Повод за гордост е и това, 
че предците ни, както и ние 
успяваме да го запазим и го 
превръщаме в еквивалент на 
съвършенството. Обичаите и 
традициите, запазени до днес, 
са първоосновата на български-
те народни танци, които будят 
възторг у всеки, който ги гледа.

Българската природа, нами-
раща своето сакрално място в 
не една и две поетически твор-
би, кара всеки, който има въз-
можност да й се наслаждава, да 
размишлява за това, дали при-
съствието ни на тази земя не е 
част от земния рай.

Друг повод за гордост е това, 
че в днешно време все още жи-
веят хора, които следват свет-
лите примери от историята, и се 

борят за общото благоденствие 
на българския народ. Пример 
за това са Слави Трифонов и 
екипът му. Организираният от 
тях референдум получи значи-
телна подкрепа на предходните 
избори. Родолюбието у бълга-
рите съществува, желанието 
за промяна на начина, по кой-
то обществото функционира, 
също, но българинът винаги 
търси водача, който да го пове-
де по пътя на промените.

Съществуват още много по-
води за гордост за това, че сме 
българи. В това есе не намериха 
място негативните страни на 
нашата национална идентич-
ност не защото е опит за иде-
ализация, а защото считам, че 
трябва да се фокусираме върху 
положителното и това, което ни 
прави горди. В несигурни вре-
мена единствено оптимизмът 
по отношение на бъдещето ще 
промени погледа ни за начина, 
по който нацията ще се развие 
занапред.

Луиза Карамилева
12 клас на  

сУ”асен златаров” 

Гордост иЛи ПроКЛЯтие 
е да си БъЛГарин?

днес ви представяме последното есе, изпратено до редак-
ционна ни поща. то е написано в учебния час „свят и личност“, 
с преподавател сминка Филчева.
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ЗАСИЛВА СЕ КОНТРОЛЪТ 
ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧАЛОТО НА 
ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН

Със заповед на министъ-
ра на околната среда и водите, 
периодът от 1 април до 31 oк-
томври 2017 г. е определен за 
пожароопасен сезон. Заповедта 
цели вземането на мерки за не-
допускане възникването на по-
жари, ограничаване на тяхното 
развитие и разпространение в 
защитени територии – изклю-
чителна държавна собственост. 

В изпълнение на разпореж-
дане на директора на РИОСВ 
– Варна община Шабла преду-
преждава всички земеделски 
стопани да спазват забраната за 
палежи на стърнища, слогове, 
крайпътни ивици и площи със 
сухи треви. Обществеността се 
призовава да опазва природата 
от пожари и да спазва всички 
противопожарни мерки.

На нарушителите на разпо-
редбите ще се налагат админи-
стративно-наказателни мерки, 
като предвидените глоби са от 
200 до 20 000 лв. за физически 
лица, а за юридически лица, 
санкцията е от 5 000 до 500 000 
лв.

За палежи в защитените те-
ритории незабавно да се уве-
домява РИОСВ-Варна на теле-
фон: 052 /678 848 (от 9.00 до 
17.30 часа) и 052 /634 582 (след 
17.30 часа), GSM 0884 290 634.

На 23 март в спортната зала 
на СУ „ П.Р. Славейков“ До-
брич се проведе ученическо 
областно първенство по бад-
минтон. Първо място спече-
лиха отборите 8-10 клас при 
СУ „Асен Златаров“ Шабла, с 
треньор Калинка Цанева. Да 
им пожелаем спортни успехи, 
повече ентусиазъм и успехи на 
зоналното първенство, което 

ще се проведе през месец май 
във Варна.

Отборите бяха в състав:
Девойки – Саня Цонкова, 

Виктория Петрова, Десислава 
Пенчева,Мария Пеева и Мире-
ла Василева.

Юноши – Димитър Павлов, 
Тодор Иванов, Калоян Дими-
тров и Николай Николов.

Лилия Петкова

ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА, 
БРАВО ШАМПИОНИ!

Деян Димитров спечели 
първо място в категорията за 
състезатели с рейтинг до 2000 
на традиционния шахматен 
турнир „Мемориал Александър 
Хаджипетров”. Той завърши с 
4 победи, 2 ремита, 1 загуба и 
общо 5 точки от 7 възможни. 
Кръг преди края, нашият шах-
матист си бе осигурил призово-
то място в своята група. Мемо-
риалът в памет на изтъкнатия 
местен състезател и деятел, се 
проведе от 24 до 26 март в х-л 
„Аква”, Бургас. Участваха 82 
шахматисти от цяла България 
и Гърция. Това е втората значи-
ма награда, която Деян печели 
от началото на състезателната 
година. През февруари, той по-
стигна един от най-значимите 

успехи в кариерата си досега – 
1 място в открития шампионат 
на България „Мемориал Георги 
Трингов”.

Междувременно, „Хармо-
ния” Шабла поведе във времен-
ното класиране на 18 Държавно 
отборно първенство по корес-
пондентен шах. Съставът ни 
спечели важна партия на първа 
дъска срещу „Мат” Мездра и 
даде заявка за призовата трой-
ка, като цел минимум. Припом-
няме, че тимът ни е шампион 
на страната през 2014 година. 
В настоящия състав не играе 
Деян Димитров. Той се състеза-
ва за „Бургас 64” – отбор, който 
също води битка за титлата и 
медалите.

Христо Жечев   

деЯн димитров с 
Поредна наГрада 
отБорЪт нИ по Кореспондентен ШаХ  
се прИЦеЛИ вЪв втора ИсторИЧесКа тИтЛа

Как посрещнахме 1 април – 
четете в следващия ни брой

дисЦиПЛини:
мъже: гюле и копие
Девойки до 20 години (родени 1998 и 1999 година):400 м и копие
Юноши до 20 години (родени 1998 и 1999 година):  гюле (6 кг)
Девойки до 18 години (родени 2000 и 2001 година): 400 м и гюле (3 кг)
Юноши до 18 години (родени 2000 и 2001 година): 100 м
Момичета до 16 години (родени 2002 и 2003 година): 100 м, 200 м  и 
скок дължина
Момчета до 16 години (родени 2002 и 2003 година): гюле,100 м и 200 м
Момичета до 14 години (родени 2004, 2005 и 2006 година): трибой (60 
м, скок дължина и 600 м)
Момчета до 14 години (родени 2004, 2005 и 2006 година): трибой (60 
м, скок дължина и 800 м)
Момичета родени  2007, 2008 и 2009 година: 60 м и скок дължина (3 
опита)
Момчета родени  2007, 2008 и 2009 година: 60 м и скок дължина (3 
опита)

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН
ТУРНИР ПО ЛЕКА

АТЛЕТИКА
„Коста васиЛев“

за деца, юноши,  девойки, мъже и жени
29 април 2017г.     (Събота)

градски стадион „Шабла“
09:30 часа

Организатор СКЛА „Нефтяник 2014“  
със съдействието на БФЛа и община Шабла

Участие само с предварителна заявка  
по формата на БФЛА на  

email: silvijordanova@abv.bg
до 22 април 2017 г.

 Час дисциплина Група кръг
  Мтел атлетика за младежи      
9:30 60 м   Момичета трибой
9:45 60 м Момчета   трибой
10:00 60 м   Деца момичета (родени 2007, 

2008, 2009)
Финал

10:10 Скок дължина   Момичета-сект.В трибой
10:15 60 м Деца  момчета  (родени 2007, 2008, 

2009)
  Финал

10:25 Скок дължина Момчета-сект.А   трибой
11:15 Скок дължина   Деца момичета (родени 2007, 

2008, 2009) сект. В
Финал

11:30 Скок дължина Деца  момчета  (родени 2007, 2008, 
2009) сект. А

  Финал

11:40 600 м   Момичета трибой
11:55 800 м Момчета   трибой
12:15 Гюле (3 кг)   Девойки до 18 години (родени 

2000 и 2001)
Финал

12:30 Скок дължина   Момичета до 16 години (родени 
2002 и 2003)

Финал

12:25 
– 12:55

Награждаване – Мтел атлетика замладе
жи и Откриване на Турнира

     

13:00 100 м Момчета до 16 години (родени 
2002 и 2003)

  Финал

13:00 Гюле(4 кг) Момчета до 16 години (родени 
2002 и 2003)

  Финал

13.15 100 м   Момичета до 16 години  
(родени 2002 и 2003)

Финал

13:30 Копие   Девойки до 20 години (родени 
1998 и 1999)

Финал

13:30 100 м Юноши до 18 години (родени 2000 
и 2001)

  Финал

13:45 Гюле (6 кг) Юноши до 20 години (родени 1998 
и 1999)

  Финал

13:50 200 м Момчета до 16 години (родени 20
02 и 2003)

  Финал

14:05 200 м   Момичета до 16 години (родени 
2002 и 2003)

Финал

14:20 Копие Мъже   Финал
14:30 400 м   Момичета до 18години (родени 

2000 и 2001)
Финал

14:40 Гюле Мъже   Финал
14:45 400 м Момчета до 16години (родени200

2 и 2003)
  Финал

За информация на желаещите да подпомогнат спортното събитие : тел. 0889908370 


