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„Трябва да се даде правото на всеки народ, па и на всеки човек, който иска да живее почтено и свободно“. 
Васил Левски   

Мисъл на броя

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
21 февруари (сряда), 13:00 часа - Шабла

САЛОН ЗА КРАСОТА ГР. ШАБЛА
предлага на Вашето внимание козметични услуги, терапии, 
почистване на вежди, епилация, микродермабразио и др.

Плаващо работно време със записване на 
0897 488 384

Димитър Донев от Шабла 
стана новият цар на виното.

 Събитието се организира за 
шеста поредна година от Об-
щина Шабла и НЧ „Зора - 1984“.

Рано сутринта на площада 
пред НЧ „Зора 1894“ град Ша-
бла фолклорна група „Добру-
джанка“ с ръководител Жана 
Рачева пресъздаде изпращане-
то на нивата за зарязване, със 
стария цар, с песен  и посреща-
нето на групата мъже от нивата 
с пита, вино и хоро, с пожела-
ние виното да прелива през 
прага. Символично Царят на 
виното заряза една лоза и бла-
гослови лозите с думите:

„Трифон Зарезане, днес е 
твоят ден. Буйни филизи да 

растат, сладки грозда да зреят, 
руйни вина да се наливат. Да 

са бистри вината, да ги пием 
по сватби, кръщевки и с добри 

приятели.“
Лозовият масив беше ос-

ветен и благословен и от отец 
Павел Максимов, след което, 
кметът на община Шабла също 
се включи в зарязването. Той 
пожела берекет в домовете ни, 
в нивите, в сърцата ни. По-къс-
но участниците в празника се 
пренесоха на градския площад. 
Прозвучаха изпълнения на хор 
„Патриот“ при Съюза на офи-
церите и сержантите от запаса 
и резерва, включващи  песните: 
„Прекрасна си мила родино“ 
и „Ла малул мъре“, фолклор-
на група „Надежда“ гр. Шабла, 
фолклорна група „Добруджан-
ка“ при  НЧ „ЗОРА 1894“ - Ша-
бла и детски танцов състав 
„Бърборино“ към НЧ „Зора 
1894“ Шабла. 

В КАТЕГОРИЯ „МЕЗЕ“ 
-  първото място взе Атанас 
Атанасов, приготвил пастър-
ма по Шабленски и сланина 
по Тетевенски, второ място за 
Димитра Славова, представила 
се с мезе за вино и мезе за ра-
кия, и трето място за Павлина 
Лунгова и нейната пилешка 
пастърма.  

ПОБЕДИТЕЛИ В КОН-
КУРСА ЗА ДОМАШНО 
ВИНО – ШАБЛА 2018г. :

КАТЕГОРИЯ  РОЗЕ - първо 
място взе Георги Георгиев Геор-
гиев – гр. Шабла, второ място 
- Веселин Николов Лунгов – гр. 
Шабла и трето място Петър Ка-
рамилев – с. Езерец. КАТЕГО-
РИЯ БЕЛИ ВИНА – първо място 
Емил Пейчев – с. Езерец, на вто-
ро маясто - Савко Андонов Пе-
тров – гр. Шабла и трето място 
– Валентин Христов Христакиев 
– с. Крапец и КАТЕГОРИЯ ЧЕР-
ВЕНИ ВИНА - Димитър Донев 
– гр. Шабла – Цар на виното – 
Шабла 2018 г. , второ – Татяна 
Любенова Нейкова – гр. Каварна 
и на трето място – Алексей Алек-
сеевич – Русия / гр. Шабла.

Конкурса домашно вино- 14 
проби червено вино, 5 проби 
розе, 9 проби бяло вино. 

Традиционни домашно при-
готвени ястия от трапезата за 
Трифон Зарезан бяха част от 
Празника на добруджанското 
вино - погачи, обредни пити, 
безмесни ястия и такива с месо, 
от млечни продукти  и други.

Нона Станева

По стар народен обичай на 
14 февруари отбелязваме Три-
фон Зарезан – празник, посве-
тен на лозята, на виното и лю-
бовта!

Кметство с. Дуранкулак и 
НЧ „Дружба 1898” организи-
раха за поредна година чества-
нето на този толкова дълбоко 
навлязъл в бита на нашия на-
род и превърнал се в традиция 
празник. Гости ни бяха кметът 
на Община Шабла Мариян Же-
чев, председателят на Общин-
ски съвет д-р Йорданка Стоева, 
гости от съседна Румъния.

На импровизираната сцена 
пред кметството се изявиха са-
модейни състави от Дуранку-
лак, Граничар, Ваклино и Кра-

пец. Деликатеси, осигурени от 
домакините и сладкиши, при-

готвени от нашите съселяни 
допълваха гроздовите еликси-

ри, които събралото се множе-
ство имаше удоволствието да 
опита.

В конкурса за най-добро 
домашно вино реколта 2017 го-
дина взеха участие 16 винопро-
изводители от Дуранкулак и 
региона с бели, червени вина и 
розе.

Първа награда – буре - Кал-
чо Стоянов. Втора награда 
– бъклица - Антон Атанасов. 
Трета награда – лозарски но-
жици – Васил Димитров . 

Всички участници в конкур-
са получиха грамоти.

Николинка Георгиева,
секретар на НЧ  

„Дружба 1898“ 
село Дуранкулак

НА ПРАЗНИК, КАТО НА ПРАЗНИК!

Трифон Зарезан в Дуранкулак

ДИМИТЪР ДОНЕВ ОТ ШАБЛА 
Е НОВИЯТ ЦАР НА ВИНОТО

Кметът на Общината заряза за здраве и берекет

Новият цар на виното, Димитър Донев

Обхваща землищата на с. 
Тюленово (община Шабла), се-
лата Камен бряг, Свети Никола, 
Българево, Божурец и Топола и 
град Каварна (общ. Каварна) и 
град Балчик, съобщава БНР.

Общата площ на територия-
та е над 483 квадратни киломе-
тра, преобладаващата част от 
които (437 кв. км) са морски 
пространства.

Заповедта на министъра на 
околната среда и водите Нено 

Димов е от 12 декември мина-
лата година и не подлежи на 
обжалване. Документът е обна-
родван в Държавен вестник, а 
в края на януари 2018 г. – пуб-
ликуван и на сайта на Община 
Балчик. За сведение и изпъл-
нение копие е изпратено до 
Областна управа – Добрич, за-
сегнатите общини и общински 
съвети, както и земеделските 
служби в Добрич, Балчик, Ка-
варна и Шабла.

КОМПЛЕКС “КАЛИАКРА” 
ОФИЦИАЛНО Е ЗАЩИТЕНА ЗОНА 

ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА!
На 24.02.2018 година, се-
мейство Ангел и Зорка Пе-
трови празнуват 50 годи-
ни щастлив семеен брак.  
Поздравяваме ги им им 
пожелаваме много любов, 
разбирателство и усмив-
ки. 
Винаги да сте все така 
озарени заедно, устремени 
и романтични! 
Бъдете здрави! 

От приятели

ЧЕСТИТО!
Миналата седмица нашата колежка Цвете-
лина Димитрова стана майка на момченце. 
Втората рожба на Цвети носи името Мартин.
Честитим й голямата радост, а на малкия 
господин желаем да расте жив и здрав!

Колективът на общинска  
администрация-Шабла

ОБЩИНА ШАБЛА

КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА
ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ 

ПОСВЕТЕН НА

3 МАРТ
С УЧАСТИЕТО НА

Илия Луков

На 1 март (четвъртък)  
от 18 часа

В читалище „Зора“

ВХОД СВОБОДЕН

По случай 8-ми март 
кметът на община Шабла  

мариян Жечев
подарява на всички жени  кон-
церт на  ХРИСТО КИДИКОВ.
Начало 18:00 часа, на 7 март, 
в салона на читалище „Зора-

1894“.
Жените с късмет ще получат 

изкусителни награди от томбо-
лата, 

която ще се проведе веднага 
след концерта.
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ПРОДАВАМ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 75 лв. трупчета, 80 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 85 лв.трупчета и 90 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПРОДАВАМ 
Мерцедес С 250, 113 коня.

Цена 3 000 лв. и по договорка.
Телефон: 0885 890 691

Продавам дворно място, 
1 дка в град Шабла.

Цена по споразумение.

Телефон: 0887 704 255, Митева

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 февруари 2018 година 

се навършват 
18 години

от смъртта на 

ТОДОР НЕДЕВ КОСТАДИНОВ  
починал на 23.03.2000 г. 

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

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

От семейството

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо

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

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

Изкупуваме  земеделска земя в общИнИте
Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево.

Консултация и подготовка на документи. 
Телефон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

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

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 85 лв. за кубик

ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 90 лв. за кубик   цепеници –  

95 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла

Ул. „Чипровска“ №10
Телефон за контакт: 0888/ 850 925

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ 
НАЕМА И КУПУВА 

земеделска земя в района, 
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

На 10 март 2018 година (събота) 
от 10.30 часа в бившата 

ПОликлиника – Шабла  Прегледи  

При д-р ивайлО МаркОв - съдОв хирург.
Прегледът ще бъде на цена 30 лв. с включена доплер-соно-

графия на съдове на горни и долни крайници.
не работи с направления по нЗОк.

Прегледите ще се извършват на 2-ри етаж, кабинет 13.

Предварително записване на телефон: 0886 284 030

Общинската организация на 
ПП ГЕРБ-Шабла поздрави СУ 
”Асен Златаров” по повод па-
тронния му празник, който се 
състоя на 16 февруари.

На директора на училище-
то Петранка Валентинова бе 
връчен поздравителен адрес  
от народните представители 
от ПП ГЕРБ в 44-ото Народно 
събрание  Даниела Димитрова 
и вицеадмирал Пламен Ману-
шев, както и книги от българ-
ски автори, посветени на Васил 
Левски. Сред тях и „Тефтерчето 
на Левски“. В навечерието на 
145-та годишнина от гибелта на 
Апостола с книгите, посветени 
на неговото героично дело, ще 
бъде обогатена училищната 
библиотека.

КНИГИ ЗА АПОСТОЛА ДАРИ ГЕРБ ЗА ПАТРОННИЯ 
ПРАЗНИК НА СУ ”АСЕН ЗЛАТАРОВ” В ШАБЛА

Подготвя нов Закон за 
„ВиК“, заяви зам.-министъра на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството Малина Кру-
мов. На територията на цялата 
страна трябва да бъде въведена 
единна цена на водата, за да се 
гарантира достъпът на всеки 
човек до тази ценност, съоб-
щава БТА. Това поискаха след 
серия от протести срещу очак-
ваното поскъпване на водата 
в Добричкия регион граждани 
на среща в областната управа 
със заместник-министъра на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството Малина Кру-
мова.Цената на водата трябва 
да се уеднакви в цяла България, 
защото в Добруджа нямаме ни-
каква вина, че питейната теч-
ност се черпи с електрически 
ток от дълбоки сондажи, а по-
требителите в столицата са об-
лагодетелствани, че до тях дос-
тига от голям язовир, поясни 
архитект Емилия Добрева.Това 
е правилен подход и солидарен 
принцип, но не знам доколко 
може да се реализира в чист ви-
д,защото, например, във Видин, 
където водата се черпи по гра-

витачен път, веднага биха запи-
тали защо да плащат по-висока 
цена,заяви Малина Крумова. 
По думите й Министерството 
на регионалното развитие и 
благоустройството търси ре-
шение на проблема в междин-
ни варианти като въвеждане на 
такса „солидарност“. Не може 
физически обстоятелства в да-
ден регион да препятстват дос-
тъпа на потребителите до вода, 
каза заместник-министърът. 
Крумова добави, че се обмис-
лят промени в законодател-
ството така че „ВиК“, които са в 
подобна ситуация, макар да са 
търговски дружества, да бъдат 
подпомагани.

По думите й освен, че се 
подготвя нов Закон за „ВиК“ се 
обмислят и промени в наредба, 
която урежда плащането на т.
нар. обща вода в условията на 
етажна собственост. От граж-
данската инициативна група 
поискаха да бъдат въведени 
водомери с ваучери,които поз-
воляват потребление на вода до 
изчерпване на лимита в карти-
те.

Dobrich.utre.bg

ГРАЖДАНИ НА ДОБРИЧ 
ИСКАТ ЕДИННА ЦЕНА НА 
ВОДАТА В ЦЯЛАТА СТРАНА

На основание чл. 59, ал. 3, т. 2 
от Закона за защита на животни-
те, чл. 116 от Закона за местните 
данъци и такси и Глава втора от 
Наредбата за отглеждането на 
кучета и за овладяването на по-
пулацията на безстопанствените 
кучета на територията на общи-
на Шабла, уведомяваме всички 
физически и юридически лица – 
собственици на домашни кучета, 
че:

Всички домашни кучета, от-
глеждани на територията на об-
щина Шабла, се регистрират при 
ветеринарен лекар, съгласно чл. 
174 от Закона за ветеринарноме-
дицинската дейност.

За притежание на куче, еже-
годно до 31 март на съответната 
календарна година или в едноме-
сечен срок от датата на придоби-
ване, се подава декларация в от-
дел „Местни данъци и такси” при 
община Шабла и се заплаща го-
дишна такса от 5 лв., съгласно чл. 
36а от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на терито-
рията на община Шабла.

За куче, придобито през те-
кущата година, таксата се дължи 
в размер една дванадесета от го-

дишния й размер за всеки месец 
до края на календарната година, 
включително за месеца на придо-
биването му.

От годишна такса за притежа-
ние на куче се освобождават:
кучета на инвалиди;
служебни кучета в организации-
те на държавна издръжка;
кучета, използвани за опитни 
цели;
кучета, използвани от Български 
червен кръст;
кастрирани кучета;
кучета, които придружават или 
охраняват селскостопански жи-
вотни, които се отглеждат в реги-
стриран животновъден обект.

В седемдневен срок в „Местни 
данъци и такси” собствениците 
на кучета са длъжни да обявят 
за всички настъпили промени 
(смърт, промяна на местоживее-
не или продажба).

Приходите от събраните такси 
постъпват в бюджета на Община-
та и се използват за мероприятия, 
свързани с намаляване на броя на 
безстопанствените кучета.

Собствениците на кучета, 
които нарушават нормативните 
изисквания, носят администра-
тивно-наказателна отговорност.

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 8 от Закона за пчеларството, общинска 

администрация извършва регистрация и пререгистрация на 
пчелините в община Шабла.

Необходими документи:
* Заявление за регистрация по образец;
* Копие от удостоверение за регистрация/ пререгистрация, 

издадено от Областна дирекция по безопасност на храните.
Подаването на заявленията и получаването на 

удостоверенията за регистрация/ пререгистрация става в 
Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на общинска 
администрация – Шабла.

Срок за регистрация/ пререгистрация: 7 дни

СЪОБЩЕНИЕ
Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, 

че е изработен ПУП-ППЗ/Подробен устройствен план-план за 
промяна на регулация застрояване/  на УПИ ХХІV и УПИ ХХV 
от кв.73 по регулационния план на гр.Шабла община Шабла /
ул.Тузла/.

Подробният устройствен план може да бъде разгледан в об-
щинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служ-
ба/ и на официалната страница  на общината.

В четиринадесетдневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени  въз-
ражения, предложения  и искания по проекта за подробен ус-
тройствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 
РД-04-58 от 13.02.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен 
проект изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ VІІ и УПИ ХVІІ,  
кв.43 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. 

Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект 
в отдел „Устройство на територията и архитектура”.

   В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица 
могат да направят писменни възражения чрез Общинска адми-
нистрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

За заклетите градинари!
ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  

“СЕМИРАМИДА”, С.ЕЗЕРЕЦ 
 Вече предлага и зеленчукови семена на фирмата  
Флориан ООД- както за любителите така и за  

професионалните градинари.  
При нас може да поръчате и професионални семена- от бъл-
гарски сортове и утвърдени чуждестранни производители.

 Центърът се намира – от входа на селото, по улица-
та вдясно от гробищата, до първата отбивка вляво. 

Работно време: - понеделник - събота – 9 ч до 18 ч 
Почивен ден – неделя 

Телефон за контакти
0887 53 27 19, Атанаска Букорова
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ПРИЗИВ ЗА ДАРЕНИЕ
С настоящия призив се обръщаме към всички 

християни, които желаят да дарят средства 
за изграждането на храм „Св.вмчк Георги 

Победоносец” с.Тюленово.
БАНКОВА СМЕТКА:

BIC-STSABGSF
I BAN-BG74STSA93000024564008

Банка ДСК клон Шабла
Храм „Св.вмчк Георги Победоносец”

От Настоятелството

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ПОЕЗИЯ  
 Посветено на Васил Левски:

Идваш ти сред моите безсъници.
Светъл ангел и среднощен гост.
Да напомняш някак си за тръните,
впити във главата на Христос.

Аз не бих те питал колко просто е
на олтар сърце да принесеш.
И да светиш в тъмното, Апостоле,
както свети восъчната свещ.

Как се носи болката на клетите?
Как в сърце се сбира цял народ?
Как се помнят думите, заветните,
ако дух е впримчен от хомот?

Ако там, в килията ни, тясната
думите не стигат за зора...
И мълчи в кандилото, угаснала
даже и последната искра.

Расото захвърлил съм, Игнатие!
С вярата си сея семена.
Туй ми е свещеното занятие
в тази най-обрулена страна.

Доста беше робското протакане.
Стига за душите ни въжа.
Сплитат днес бесилките ни, Дяконе,
червеи, безродни от лъжа.

Остани ми блясък за кандилото.
Някой в своя мрак да те съзре.
Че дори увиснал на бесилото -
живият не може да умре...

Ясен Ведрин

ОБЩИНА ШАБЛА
НЧ „ЗОРА“ ГРАД ШАБЛА

КАНяТ ЖЕЛАЕЩИТЕ НА ПРЕДСТАВяНЕТО НА НОВАТА СТИхОСБИРКА
„Репетиция за живот“ 

на актрисата ЕМА ГЕОРГИЕВА.
Събитието ще се състои на 6 март т.г. от 16:00 часа в 

картинната галерия на читалище „Зора-1894“ гр. Шабла.
Входът за всички е свободен!

ОБЩИНА ВРАЦА
ЦПЛР „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА” ВРАЦА

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА и РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА

СТАТУТ
Национален конкурс за написване на

стихотворение и есе
“Живеем в земята на Ботев”

ЦЕЛИ:
Да се приобщят участниците в конкурса към делото на революционера 
Христо Ботев и към дълбоко – хуманното му творчество. Силата, с коя-
то Ботев присъства в националния пантеон на безсмъртието да помага 
за укрепване духа на патриотизъм и българщина в младото поколе-
ние. Конкурсът е посветен на 142 – та годишнина от подвига на Христо 
Ботев и неговата чета.
РЕГЛАМЕНТ:
Право на участие имат всички ученици от IV до ХII клас. Всеки участник 
в конкурса може да представи до две стихотворения и/или едно есе. 
Възможно е участие и в двата раздела.
Участниците в конкурса за написване на стихотворение и есе се разде-
лят в две възрастови групи:
 I – ва група – от IV до VIII клас
 II - ра група – от IХ до ХII клас 
Изисквания към есето – да бъде до 2 /две/ печатни страници.
Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено от аплика-
ционна форма към всеки екземпляр:
Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби написани в 3 
/три/ екземпляра до 27.04.2018г. на адрес:
гр. Враца 3000
ул. “Стефанаки Савов” №5, п.к.89 за Националния конкурс “Живеем в 
земята на Ботев”

За справка и допълнителна информация:
Враца – ЦПЛР „Център за работа с деца”
092/ 62 43 38 – Лилия Стоева – директор

092/ 62 62 95 - Илко Кръстев – организатор

Искра Урумова и Невелина 
Няголова  познати от телеви-
зионния екран гостуваха в Зе-
лен Образователен център гр. 
Шабла. Искра дебютира като 
автор на роман - трилогия „От-
краднато” и „Опазено”, а Неве-
лина  като майстор на ръчно 
изработени талисмани и инте-
ресни плетива вдъхновени от 
творбата. 

За  своята книга  „Откра-
днато” която излиза края на 
2017 г.  Искра споделя, че „Това 
е една трилогия „Не знаех, че 
ще е трилогия, знаех, че искам 
да напиша тази книга. Открад-
нато е една от първата част на 
една история, история за чуде-
са”. История за магични съще-
ства, които  владеят магични 
сили, самодиви и овчари.Те 
воюват за златни съкровища, 
воюват помежду си за власт 
над природата и над хората и 
те са едновременно и врагове. 
Тази книга разказва за красиви 
наши български кътчета. Един 
път през самодивските порти , 
самодивата Неда трябва д пре-
мине, защото се обучава за па-
зителка. Историята започва на 
Еньовден, защото се смята за 
най- магичния ден  на народ-
ните вярвания.  Така започва 
всичко и се развива една лю-
бовна история  без да има в нея 
красива любов. Историята за 
забранената любов за самодива 
Неда и овчарят Марко. Развива 

се на територията на България 
и не само. 

За себе си Искра споделя, че 
четейки книгата точно този об-
раз от фолклорната митология  
е много интересен и този тип 
сюжети стават все по популяр-
ни. В книгата има текстове от 
песни и легенди, по този начин 
те остават запомнени. Над мо-
ята героиня власт иска да има 
един Марко в романа така на-
речените овчари. Според фолк-
лора самодивите и овчарите са 
представени като приятели. 
Марко и Неда се заплитат във 
вихър от преживявания , об-
вързаност и така целия сюжет 
върви около тяхната любовна 
история. Всеки, който се инте-
ресува от трилогията може да 
си закупи книгата онлайн, а ос-
таналите книги „Откраднато” и 
„Опазено” се очакват да изля-
зат Март месец като запалените 
читатели могат да проследят на 
фейсбук страницата

„Откраднато”. 
Следващата личност Не-

велина споделя, че обича да 
изработва ръчно направени 
талисмани, като работата с 
ръце я зарежда и пречиства. 
Занаята наследила от своята 
баба и така днес изработва 
красиви плетива и талисма-
ни като всеки от тях има свое 
символично значение, за здра-
ве и за любов.

Нона Станева

„КОНЦИ И ДУМИ“ С ИСКРА  
УРУМОВА И НЕВЕЛИНА НЯГОЛОВА  

„ПЧЕЛЕН РАЙ“ – СРЕЩА И ИЗЛОЖБА-
БАЗАР ЗА МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

Радио Варна организира 
конкурс за есе на тема „Море-
то в мен“. Идеята на конкурса 
е да провокира младежите на 
възраст от 14 до 19 г. да опи-
шат отношението си към мо-
рето.

Участниците в конкурса 
представят есе с обем до две 
номерирани печатни страни-
ци (30 реда по 60 знака на ред, 
включително интервалите). 
Изискванията за оформяне: 
формат А4, шрифт и размер 
Times New Roman, 12 pt. На 
отделен документ участниците 
изписват трите си имена, въз-
раст, адрес, телефон, електрон-
на поща и учебно заведение.

Творбите трябва да се из-
пращат от 01.02.2018 г. до 
01.03.2018 г. на e-mail адрес: 
events.varna@bnr.bg. В тема-
та на писмото трябва да бъде 
уточнено, че е за конкурса 
„Морето в мен“.

Жури от български писате-
ли ще определи и присъди на-
градите в младежкия конкурс 
на Радио Варна „Морето в 
мен“. Изискването на журито 
е текстът да е авторски. Пла-
гиатство не се допуска. Коми-
сията ще толерира кандида-
тите с високо ниво на езикова 
култура и ще поощрява ори-
гиналността на представените 
идеи.

„МОРЕТО В МЕН” 

Една среща за пчелите, за 
тяхната уникална общност, за 
създаването на медния елексир 
и за тайнството на симбиоза-
та между пчелните популации 
и предприемчивостта на едно 
семейство, което с много лю-
бов и възторг от удивителния 
свят на пчелите създава своя 
туристически продукт „Меде-
ната къща“. Поканили сме г-жа 
Недялка Михова - царицата на 
меда от добричкото село При-
леп, която ще ни въведе в свое-
то медено царство. Ще споде-
лим с нея наблюдения, изводи, 
интригуващи подробности за 

един малко познат свят с ог-
ромно значение за здравето на 
човека. 

За любителите на меда и 
пчелните продукти, ще бъде 
подредена изложба-базар на 
местни производители пчела-
ри, чиито продукти ще бъдат 
изложени в Зеления образова-
телен център от 23.02. до 01.03. 
Каним всички производители 
на мед да се включат в базара.                               

Такса участие – 5 лв.
ОЧАКВАМЕ ВИ на 23.02. 
(петък) от 17:30 ч., за да се 

насладим на  
най-сладкия лек – меда.

Всяка година училището в 
Шабла на 16 февруари, провеж-
да празничния концерт с учас-
тието на негови възпитаници.  
И тази година празникът бе 
отбелязан по случай патрона на 
СУ „Асен Златаров“. 

Началото на концерта за-
почна с приветстване към уче-
ниците и гостите от директора 
на училището Петранка Пет-
рова. 

Приветствие към колекти-
ва на училището, учениците и 
гостите отправи и кметът на 

община Шабла Мариян Жечев. 
Празникът събра малки и 

големи – деца и техните се-
мейства, настоящи и бивши 
преподаватели и служители в 
шабленското училище, носещо 
името на големия български 
учен и общественик. На сце-
ната на читалището се изявиха 
много таланти. Подобни пово-
ди са възможност те да се раз-
виват и насърчават. След време, 
тяхното призвание ще бъде из-
куството, защото то извисява 
личността и прави живота ни 

по- красив.
Времето мина неусетно. 

Пред очите на публиката, която 
беше изпълнила залата на НЧ 
„Зора 1894” се редуваха песни, 
танци. Прозвучаха и музикал-
ни изпълнения. Мажоретният 
състав и танцовите групи към 
ОДК – Шабла за пореден път 
показаха своите умения. Уче-
ниците от първи клас се изя-
виха с изпълнението „Вълкът 
и седемте козлета“. Румънски 
състави се представиха с ня-
колко изпълнения като поздрав 

към училището. 
В чест на своя патрон, те два 

часа неуморно и вдъхновено 
пяха, танцуваха, свириха, изя-
вяваха своите таланти. Въпре-
ки тежката грипна вълна, която 
беше покосила част от участни-
ците в програмата, сцената на 
читалище „Зора 1894“ грейна 
в светлини и празнична укра-
са точно в десет часа, а всички 
малки артисти излязоха пред 
пълната зала с настроение и го 
предадоха на аудиторията.

Нона Станева

ПРАЗНИКЪТ НА УЧИЛИЩЕТО 

Поздрав от първокласниците Гостите от Румъния на шабленска сцена
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ЗА ДА ПРОДАДЕТЕ ЗЕМЯТА
си на посочена от вас пазарна цена:

Телефон: 0878 263 071

ПОКАНА 
 Управителният съвет на СК „Кария“ гр.Шабла на основание 

чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо отчетно събрание на 02.03.2018 
г. (петък) от 17 ч. в СУ „Асен Златаров“ при следния: 

ДНЕВЕН РЕД:  
1. Отчет на дейността на СК „Кария“ за 2017 г. 
2. Отчет изпълнение на бюджета на 2017 г. 
3. Отчет за изпълнение по „Програма за развитие на спорт-

ните клубове“ за 2017 г. към ММС и приемане на проект за 
кандидатстване по същата програма за 2018 г. по баскетбол. 

4. Утвърждаване на проект на бюджет за 2018 г.  
5. Приемане на основни насоки за развитие на сдружение-

то и програма за дейност на СК „Кария‘ за 2018 г. 
6. Информация на контрольора (приемане).
7. Утвърждаване на вътрешните правила за осъществяване  

на обществено полезна дейност и за баланс и разходване иму-
ществото на СК „Кария“ гр. Шабла. 

8. Други.
При липса кворум събранието ще се проведе един час по- 

късно на същото място по същия дневен ред. 

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ НА 
ВЕСТНИК „ИЗГРЕВ“ 

съобщаваме Ви, че освен в редакцията 
на вестника, в стая 324 на общинска 

администрация - Шабла, можете да подавате 
вашите обяви и съобщения и в стая 106.

В сградата на „Бивша поликлиника“ етаж 2
Д-Р БОНЕВ ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНИ 

СТОМАТОЛОГИчНИ ПРЕГЛЕДИ
всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и 

от 13.00 до 18.00 часа
Телефон за връзка: 0888 803 206

Българска федерация по 
лека атлетика (БФЛА) ще ад-
министрира пробезите Run 
Bulgaria, а целта им ще бъде да 
привлекат към активния начин 
на живот хората от по-малките 
населени места у нас, съобща-
ват от федерацията.

Избрани са малки градове, 
между които е и Шабла, защо-
то големите градове в България 
вече имат своите организирани 
мероприятия за любителите бе-
гачи.

От БФЛА са амбицира-
ни градовете от веригата Run 
Bulgaria да станат домакини не 
само на състезания, но и на се-
минари и активно да участват 
в организацията. Трасетата на 
новите състезания ще бъдат 
разположени около някои от 
забележителностите и красоти-
те на България. 

Началото на Run Bulgaria 
беше дадено със среща между 

президента на БФЛА Добромир 
Карамаринов и координатора 
на веригата от страна на БФЛА 
Антон Бонов с организаторите 
на състезанията.

Ето и домакините на Run 
Bulgaria: 

 18 март – Сунгурларе
24 март - Пазарджик
21 април – Шабла
5 май – Хисаря
2 септември – Долна баня
23 септември – Студентски 

град, София /bgathletic.com/    
Община Шабла бе предста-

вена на срещата от  Веселин Ва-
силев – президент на атлетиче-
ски клуб „Нефтяник“ – Шабла. 
„Нашето трасе за шосейния 
пробег също е емблематично

Любителите ще имат въз-
можност да бягат от стади-
она до фара на Шабла, който е 
най-източната точка на Бълга-
рия“ – подчерта Василев. 

Дарик Добрич

ШАБЛА Е СРЕД ШЕСТТЕ ГРАДА В 
СТРАНАТА, КОИТО СЛАГАТ НАЧАЛОТО 
НА ВЕРИГАТА ПРОБЕЗИ RUN BULGARIA

Веско Василев, вторият в дясно

Поредица от срещи прове-
доха в община Шабла народни-
те представители от ПП ГЕРБ 
Даниела Димитрова и вице-
адмирал Пламен Манушев. В 
тях участваха също членовете 
на областното ръководство 
на партията Васил Василев и 
Живко Спасов, който е общин-
ски ръководител на ГЕРБ.В 
офиса на ГЕРБ в Шабла П. Ма-
нушев, който е и областен коор-
динатор на партията, се срещна 
с граждани. Той разговаря и 
с кмета на общината Мариян 
Жечев, издигнат от ГЕРБ, кой-
то го запозна с текущите проек-
ти, по които Общината работи. 

Кметът благодари за подкре-
пата на народните представи-
тели от ГЕРБ за реализацията 
на такива важни за общината 
инициативи, като Местната 
инициативна рибарска група 
Шабла-Каварна-Балчик, про-
екта за ремонт на тротоари, 
финансиран от Министерски 
съвет с 500 000 лева, както и 
други.

Кметът на Дуранкулак Ве-
селин Йорданов, издигнат от 
ГЕРБ, информира депутатите 
за състоянието на инфраструк-
турата в селото и ги запозна с 
необходимостта от разкриване-
то на филиал на аптека в селото.

Членовете на Сдружението на 
рибарите в Дуранкулак потър-
сиха съдействието на депута-
тите за решаване на някои от 
важните проблеми за бранша, 
който е ключов за региона. 
Сред тях са узаконяването на 
винтерите и облекчаване на до-
кументацията, която трябва да 
се води на малките риболовни 
кораби. Живко Спасов, който е 
и общински съветник, съобщи, 
че пред МИРГ Шабла-Кава-
рна-Балчик сдружението вече 
ще има възможност да канди-
датства за рибарско оборудване, 
както и за транспортна лента.От 
държавния бюджет са заделени 

2 млн. лева за брегоукрепване-
то на къмпинг Шабла, а други 
300 000 лева за проектиране на 
укрепване на най-рушащия се 
бряг по родното Черноморие 
Крапец юг. Държавата се е зае-
ла сериозно с този проблем и се 
очаква през следващата година 
да бъдат отпуснати средства  за 
укрепването му, посочи Спасов.
Изграждането на лодкостоянки 
е другият ангажимент, който е 
поела Общината, съобщи той 
по време на срещата с жителите 
на село Крапец. В нея участваха 
народният представител Дание-
ла Димитрова и Васил Василев.  

dobrich.utre.bg

В ОФИСА НА ГЕРБ В ШАБЛА ПЛАМЕН МАНУШЕВ, СЕ СРЕЩНА С ГРАЖДАНИ

На 13.02. 2018 г. в гр. Шабла 
гостува Театърът на Българска-
та армия. По случай  145 г. от 
обесването на Апостола пред-
ставиха постановката „Тайната 
вечеря на дякона Левски”  на 
Стефан Цанев. В нея участват 
бележити български артисти. 
А ние сме четири момичета от 
осми и девети клас със задача 
да проведем интервю с гостува-
щите артисти. Преди срещата 
бяхме силно развълнувани.

 В стаята влязоха младите 
артисти Луизабел Николова 
и Тигран Торосян и сърдечно 
поздравиха нас, репортерите 
дебютанти. Притесненията от-
паднаха и разговорът продъл-
жи с настроение.

Първият ни въпрос беше от 
Дария Казанлийска: „От колко 
години играете това предста-
вление и как го възприема 
публиката?“ 

Луизабел Н.: „ Представле-
нието ни е младо, играем го от 
година и половина. Трудно е да 
се каже, че публиката го приема 
по един и същи начин.  Убежда-
ваме се, че то докосва зрителите. 
Играли сме го на места, където 
Левски е създавал комитети. На-
пример в Ловеч. Там хората го 
възприемат сигурно различно от 
други места. Днес ми е интересно 
как ще се приеме тук. За първи 
път го играем на толкова крайна 
точка. Но вярвам, че всеки от-
крива  близки за себе си теми. „

Т.Торосян: „Например във 
Варна миналата вечер се нало-
жи да играем второ представле-
ние, поради големия интерес на 
хората. Защото самият Левски 
е важна фигура в нашата ис-
тория. Всеки иска да види как 
ще бъде представен този герой. 
Всеки от нас има своя предста-
ва за Апостола и му е интересно 
да разбере каква нова инфор-
мация ще му предложат.“  

В разговора ни се включи 
заместник-директорът на теа-

търа, Йордан Алексиев, който 
припомни за първото предста-
вление пред ученици. 

Т.Торосян :„Наистина при 
това представление беше мно-
го вълнуващо. В началото има 
клетва, която всички съзакля-
тници са полагали. На сцената 
също я изричаме колективно. 
Тогава чухме детски гласчета 
да се включват. Беше странно и 
приятно.“ 

Ивет Георгиева: „Днес, 145г. 

след обесването на Васил Лев-
ски, какво трябва да носят и 
да пазят всички българи от 
заветите му?“ 

Т.Торосян: „Да бъдат хора. 
Той е приканвал именно към 
това, борил се е не за да вземе 
властта, а за да се постигне сво-
бода и равенство между хората, 
никой да не живее с чувство за 
превъзходство над другите.“

Саня Цонкова: „Изисква 
се апостолска преданост към 
професията, за да тръгнете в 
тези зимни дни да играете на 
студените провинциални сце-
ни. Какви качества са необхо-
дими, за да станеш актьор?“

Луизабел Н.: „Първо трябва 
много работа, както във всяка 
професия. Това е професия, в 
която нон стоп се изграждаш 
и работиш над себе си. Винаги 
трябва да си задаваш въпроси 
и да си любопитен към себе си. 
Трябва да се вълнуваш от сре-
дата, в която живееш и от хора-
та около теб, да четеш, защото 
качествата понякога ги имаш 
като даденост, но не ги разви-
ваш. Има хора, които не са тол-
кова даровити, но пък са много 
трудолюбиви и постигат много 
повече в работата си.“

Т.Торосян: „1% талант и 99% 
труд. Това е стара истина.“

Зорница Трифонова: „Как-
во е театърът за вас и какво 
научихте от него?“

Т.Торосян: „Много често 
съм се замислял, ако работех 

нещо друго, какво щеше да е? 
Чрез театъра успявам да правя 
много неща едновременно. Да 
бъда много хора едновременно. 
Докосвам се до проблемите на 
хората. Например, подготвяй-
ки тази пиеса, научихме мно-
го нови неща за Левски, които 
не са ни били известни досега. 
Чрез професията си мога да 
бъда много неща едновремен-
но, а понякога нищо.”

Зорница Трифонова: „Какво 

ви вдъхновява?“ 
Т.Торосян: „Сега да речем аз 

се вдъхновявам от тази среща и 
може би ще играя по-различно 
тази вечер.“

Луизабел Н.: „Например 
сега, като влязохме, усетих как 
сърцето ми бие лудо, защото за 
нас е неочаквана тази среща. Тя 
променя графика ни и излязо-
хме от зоната си на комфорт, 
възбуди сетивата ни и принесе 
нещо ново. Щяхме да се 
подготвяме за предста-
влението в гримьорната 
както всеки път, а сега 
е различно, но все пак е 
приятно.“

Саня Цонкова: „Има 
ли роли, в които откри-
вате себе си?“

Луизабел Н.: „Има 
роли, при които изхож-
даш от себе си, а в дру-
ги-откриваш нещо ново в себе 
си, за което дори не си подози-
рал. Разширяваш мирогледа си, 
порастваш с тях.“

Т.Торосян: „Работейки над 
даден образ, придобиваш друга 
гледна точка към живота и ако 
на теб тя ти харесва, я правиш 
част от себе си. Осъзнаваш се 
как досега си мислил грешно.“

Ивет Георгиева: „Кое ви на-
кара да изберете тази профе-
сия?“

Т.Торосян: „При мен е мал-
ко по-странно, защото аз съм 
4-то поколение актьор. В нача-
лото бях забавил избора си, но 

отидох да гледам едно предста-
вление на брат си, който беше в 
школа, и се запалих по това. За-
почнах да се занимавам с тази 
професия и за нищо на света не 
бих я заменил.“

Луизабел Н.: „Не съм си ми-
слила от малка да ставам актри-
са, но по-късно, като се връщах 
назад, осъзнах, че е имало та-
кива знаци, които са ме водели. 
По-скоро професията ме на-
мери. Случайност след случай-
ност стигнах до кандидатства-
не в НАТФИЗ и ме приеха.“

Дария Казанлийска: „Кое е 
най-голямото предизвикател-
ство да бъдеш актьор днес?“ 

Т.Торосян: „Когато влязох 
в Академията, първото нещо, 
което ни каза нашият препода-
вател, Атанас Атанасов, беше: 
„В тази работа хляб няма! Ако 
искате да станете богати, още 
сега се насочете към нещо дру-
го.“ Предизвикателството е да 
имаш огромно желание да ра-
ботиш това, без да получаваш 
необходимото от държавата. Да 
работиш тази професия въпре-
ки спънките, които ти предла-
гат условията.“

Разговорът ни продължи с 
разменени роли. Младите ак-
тьори проявиха интерес към 
живота в градчето ни, към нас 
самите и нашите занимания. 
Поощриха ни, казаха ни, че 
това, с което се занимаваме, в 
никакъв случай не ни вреди, а 
ни развива.

В края на интервюто актьор-
ите оставиха своето послание: 

„Не губете огъня в себе си! 
Горете за мечтите си и бъде-
те смели! Тигран и Луизабел”. 
Също така ни пожелаха в бъде-
ще да видят наши материали в 
софийски вестник. За нас беше 
изключително вълнуващо да ги 
интервюираме и с удоволствие 
бихме се срещнали отново.

Дария Казанлийска, Зорни-
ца Трифонова,  Ивет Красими-
рова, Саня Цонкова

Бел.ред: Редакционният 
екип на вестник „Изгрев“ благо-
дари на „бъдещите си колеги“ и 
техният преподавател Мария 
Недялова за това интервю.

РАЗГОВОР ПРЕДИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО


