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„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“
Плутарх

МИСЪЛ НА БРОЯ

Коронясването на новия цар (наградата прие неговата съпруга). Димитър Донев заряза лозето, благослови за здраве и берекет.

За седма поредна година, 
по повод празника на лоза-
ря - Трифон Зарезан, Община 
Шабла и НЧ „Зора 1894“ в гра-
да, организираха конкурс за 
най-добро домашно вино, ре-
колта 2018 година.

Георги Георгиев от Шабла 
стана новият цар на виното. 
Поради служебни ангажимен-
ти той не успя да присъства на 
церемонията. Неговата награда 
получи съпругата му, Румяна.

Рано сутринта на площада 
пред читалището, фолклорна 
група „Добруджанка“ с ръково-

дител Жана Рачева пресъздаде 
изпращането на нивата за за-
рязване, със стария цар, Дими-
тър Донев, с пожелание виното 
да прелива през прага. 

Символично, миналогодиш-
ният Цар на виното заряза една 
лоза и благослови за здраве и 
берекет, и пожела:

„Гроздето да няма обиране, 
виното да няма изпиване.“

Примерът му последваха 
кметът на община Шабла, Ма-
риян Жечев и заместникът му, 
Цветелин Йорданов.

Лозовият масив беше осве-

тен и благословен и от отец Па-
вел Максимов. 

По-късно участниците в 
празника се пренесоха на град-
ския площад. 

Своите музикални поздрави 
отправиха Росица Кръстева-со-
лист на фолклорна група „До-
бруджанка“ и детски танцов 
състав „Бърборино“ към НЧ 
„Зора 1894“ Шабла, с ръководи-
тел Гергана Дафова.

Специални гости на праз-
ника бяха представители на 
Съюза на резервистите от град 
Мангалия, Румъния с предсе-

дател Константин Жива, както 
и членове на Съюза на офице-
рите и сержантите от запаса и 
резерва от община Шабла.

В категория „Мезе“ се вклю-
чиха 6 участника. На първото 
място бе класирана Галина Ди-
митрова от кравеферма „Овча-
рови“- Шабла. В село Езерец, 
при Атанаска Букорова, отиде 
втората награда. На трето мяс-
то бе наградено мезето на Елка 
Христова от Шабла. Журито 
присъди и една поощрителна 
награда на Димитра Славова.

Продължава на стр.4

ЗА СЕДМИ ПЪТ – ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ШАБЛА
Георги Георгиев от Шабла е новият цар на виното

Шабленското училище СУ 
„Асен Златаров“, отбеляза па-
тронния си празник на 15-ти 
февруари, ден преди рожденна-
та дата на патрона си – големия 
български учен и хуманист 
– проф. д-р Асен Златаров. 
Ученици, учители, родители 
и граждани бяха препълнили 
двата етажа на голямата зала в 
НЧ „Зора 1894“.

Да уважат тържеството бяха 
дошли още: кметът на община 
Шабла, Мариян Жечев; пред-

седателят на ОбС Шабла, д-р 
Йорданка Стоева; зам. кметът 
на Общината, Цветелин Йор-
данов; секретарят на Община-
та, Миглена Спирова; нач.отд. 
ОМДС, Таня Янакиева; пенси-
онирани учители от клуб „Бу-
дител“.

Залата стана на крака, ко-
гато прозвуча химнът на учи-
лището, изпълнен от вокална 
група „Веселите нотички“, с ръ-
ководител Силвия Вангелова. 

Подкрепени от Градския 

духов оркестър, наскоро де-
бютиралият Младежки такъв, 
изпълни няколко пиеси. Ръко-
водител и на двете формации е 
Панко Добрев.

В приветствието си, по слу-
чай празника, директорът на 
СУ „Асен Златаров“, Петранка 
Петрова наблегна на величие-
то, което стои зад благородно-
то дело да създадеш училище, 

да вградиш в него мечтите си, 
да му вдъхнеш неповторимия 
дух – да превърнеш всичко 
това в традиция и с любов 
да го предадеш на поколени-
ята. Петрова подчерта също 
и честта и гордостта, с която 
всички в СУ „Асен Златаров“ 
защитават достойно името на 
патрона си.

Следва на стр.3

КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 134 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА АСЕН ЗЛАТАРОВ
Богата програма и препълнена зала украсиха празника на училището

Младежкият духов оркестър (на преден план), подпомогнат от 
Градския духов оркестър.

Препълнената зала се наслади на изпълненията на учениците 
от СУ „Асен Златаров“.

Потребителите на Центъра за социална рехабилитация и ин-
теграция, от вчера предлагат на шабленци изработените от 
тях мартенички. Можете да си закупите празничните аксесо-
ари пред входа на Центъра, в сградата на Поликлиниката.

СИМФОНИЕТА – ШУМЕН
концерт

ЛЮБИМИ РУСКИ ПЕСНИ

романси, мелодии от незабравими руски филми, музика от 
Чайковски, Хачатурян, Свиридов, Шостакович
в изпълнение на РУСЛАН МЪЙНОВ

диригент Левон Манукян
На 6 март 2019 година от 18.00 часа в НЧ „Зора 1894“ - Шабла.

ОБЩИНА ШАБЛА

КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА
ТЪРЖЕСТВЕН 

КОНЦЕРТ 
ПОСВЕТЕН НА
3 МАРТ
С УЧАСТИЕТО НА

състави от община 

Шабла

На 1 март (петък) 

от 18.00 часа

в читалище „Зора“.

ВХОД СВОБОДЕН!

За големи и мънички...
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 90 лв. за кубик
ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 95 лв. за кубик   цепеници – 100 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

Телефон за контакт: 0888/ 94-35-26

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  
в общините Шабла, Каварна,  

Балчик и Г.Тошево. 
Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ
Ябълки и боб

Тел. за контакт: 0894/72-56-84

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

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

Цена по договаряне.
Телефон за контакт: 0889/95-00-08

НАЕМАМ ЗЕМЯ
В землището на община Шабла,  

срещу добра рента.
Тел. за контакт - 0888/85-29-54

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО,  

В ЛОЗОВИЯ МАСИВ НА ШАБЛА.  
(пътя за с. Горичане)

Тел. за връзка:0897/66-42-96

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 февруари 2019 година 

се навършва 
1 година 

от смъртта на 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАДЕВ
(Ферара)

починал на 61 години
Не можем да те върнем, туй е вярно,

смъртта не може никой да възпре,
но в паметта ни благодарна

навеки няма да умреш.
Почивай в мир!

От семейството и приятели

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 февруари 2019 година 

се навършват 
19 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 семейство Маркови

Идеята за издигане на па-
метник, посветен на събития-
та през юни 1900та година е на 
„Сдружение с нестопанска цел 
Шабла – 1900“, чийто членове 
възложиха изработката на про-
ект за паметник.

Паметникът ще бъде изгра-
ден върху общински терен в 
централна градска част – зе-
лената площ на триъгълника, 
който се оформя между ул. 
„Равно поле“, ул. „Петко Бълга-
ранов“ и снек-бар „Зодиак“.

Изграждането на паметника 
налага необходимостта от про-
дължаване на кампанията за 
набиране на средства.
Публикуваме новата банкова 

сметка на Сдружението: 

Сметка: 
BG45UBBS88881000672927

BIC BUISSGSF
ОББ АД клон Добрич

„Сдружение с нестопанска 
цел Шабла – 1900“

Предварително благодарим на 
всички, които ще се отзоват.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА

СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ШАБЛА”
ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Обединени за Шабла”, 
на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо отчетно събра-

ние на сдружението, на 26.03.2019 година от 18.00 часа в клуба 
на СОСЗР Шабла, ул.”Равно поле” №37 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на членове на Сдружение 

„Обединени за Шабла“.
2. Отчет за дейността на Сдружение „Обединени за Шабла” 

за 2018 година.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година.
4. Отчет на Контролния съвет.
5. Приемане на бюджета за 2019 година.
6. Приемане на годишна програма на сдружението за 2019 

година.
7. Вземане на решение за участие в програми и проекти на 

ЕС и общината.
8. Избор на УС, КС и председатели на УС и КС.
9. Други.

При липса на кворум в съответствие с чл.37 от ЗЮЛНЦ, 
събранието ще се проведе един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред.

Сенка Стоянова
Председател на УС 

на Сдружение „Обединени за Шабла”

ПОКАНА
Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, 
кани своите членове  и симпатизанти на годишно отчет-

но-изборно събрание на 22.02 2019 год., при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за 2018 год.
2. Отчет на Контролната комисия.
3. Финансов отчет.
4. Приемане на годишен план за 2019 год.
5. Приемане и освобождаване на членове.
6. Други.

Общото събрание ще се проведе в клуба  
на организацията от 17:30 ч.

Общинско ръководство на СОСЗР Шабла

СЪОБЩЕНИЕ
Община Шабла на основание чл.129, ал.(2) от Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-68 
от 11.02.2019 година на кмета на община Шабла е одобрен проект 

за ПУП-ПР за УПИ IV, УПИ V част от кв.23 по плана на село 
Граничар, община Шабла, област Добрич.

Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в 
отдел „Устройство на територията и архитектура“, стая 105.

В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат 
да направят писменни възражения чрез Общинска администра-

ция – Шабла до Административен съд град Добрич.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Шабла на основание чл.129, ал.(2) от Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-67 
от 11.02.2019 година на кмета на община Шабла е одобрен проект 
за ПУП-ПР за УПИ III, УПИ IV, УПИ XVIII и УПИ XIX в кв.18 по 

плана на село Крапец, община Шабла, област Добрич.
Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в 

отдел „Устройство на територията и архитектура“, стая 105.
В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат 
да направят писменни възражения чрез Общинска администра-

ция – Шабла до Административен съд град Добрич.

  От 1 януари 2019 г. хора-
та, които сами внасят задъл-
жителните си здравни вноски 
(например трайно безработни, 
които не получават обезщете-
ние за безработица и не се оси-
гуряват от държавата и др.) и 
не са регистрирани като само-
осигуряващи се по смисъла на 
Кодекса за социално осигуря-
ване, дължат месечно по 22,40 
лева.

Със Закона за бюджета на 
държавното обществено оси-
гуряване за 2019 г. от 1 януари 
2019 г. е определен нов раз-
мер на минималния месечен 
осигурителен доход - 560 лв. 
и на максималния месечен 
осигурителен доход - 3000 лв. 
Според Закона за здравното 
осигуряване, неосигурените на 
друго основание се осигуряват 
върху доход, не по-малък от 
половината от минималния 
месечен размер на осигури-
телния доход за самоосигуря-

ващите се лица. Тоест за тях 
здравноосигурителната вноска 
се изчислява в размер на 8% 
върху не по-малко от 280 лв. и 
не повече от 3000 лв. месечно.

От НАП напомнят, че сро-
кът за внасяне на тези вноски 
е до 25-то число на месеца, 
следващ месеца, за който се 
отнасят. Здравната вноска за 
месец януари 2019 г. трябва да 
се внесе най-късно до 25 фев-
руари 2019 г.

От НАП напомнят също, 
че всички, за които възник-
ва задължение сами да вна-
сят здравноосигурителните 
си вноски, подават в НАП 
декларация Образец 7. Тя се 
подава в офиса на агенцията 
по постоянен адрес, в срок до 
25-то число на месеца, следващ 
месеца, за който е възникна-
ло задължението за внасяне 
на здравноосигурителните 
вноски. Тоест, ако от 1 януари 
2019 г. трябва сами да внасяте 

здравноосигурителни вноски, 
то следва да подадете декла-
рация Образец 7 до 25 февру-
ари. Санкцията за неподаване 
на тази декларация е от 500 до 
1000 лева.

Здравноосигу рителните 
права на гражданите, които се 
осигуряват за своя сметка, се 
прекъсват, ако не са внесени 
повече от три дължими месеч-
ни вноски за период от 36 ме-
сеца. Периодът се брои до на-
чалото на месеца, предхождащ 
месеца, в който лицето потър-
си медицинска помощ, платена 
от Националната здравноос-
игурителна каса. Здравнооси-
гурителните права на гражда-
ните, които са с прекъснати 
здравноосигурителни права 
се възстановяват, при условие, 
че заплатят всички дължими 
здравноосигурителни вноски 
за последните 60 месеца. Пра-
вата се възстановяват от да-
тата на заплащане на всички 

дължими здравноосигурител-
ни вноски за този период.

Гражданите могат да напра-
вят справка за здравноосигу-
рителния си статус, както и да 
проверят периодите, за които 
им липсват здравноосигури-
телни вноски, чрез електрон-
ната услуга на НАП на www.
nap.bg. Справка за здравния 
статус клиентите на админи-
страцията могат да направят 
и по телефона на 0700 18 700 
на цената на градски разговор 
от цялата страна. Услугата е 
автоматична и изисква само 
въвеждане на ЕГН чрез кла-
виатурата на телефона. Освен 
това системата дава данни и 
за всички месеци и години, за 
които не са платени задължи-
телните здравноосигурителни 
вноски. Справката за здравен 
статус по телефона работи 7 
дни в седмицата, 24 часа на 
ден.

Добрич онлайн

БЕЗРАБОТНИТЕ ДЪЛЖАТ МЕСЕЧНО 
ПО 22,40 ЛВ. ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ –  95 лв. цепеници

ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 100 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

 РЕСТОРАНТ „МОРСКИ БРИЗ“ СЕЛО КРАПЕЦ
 НАБИРА ПЕРСОНАЛ:

* готвачи – 1 600 лв.
* сервитьори – 600 лв.+3% от оборота
* миячки – 700 лв.

Осигурен транспорт.

Телефон: 0897 492 574

ПРОДАВАМ
Холова гарнитура в идеално състояние.

Тел. за контакт – 0897/24-13-28
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ТРИФОН ЗАРЕЗАН
В  деня  на  следзимна  тъга
и  пролетни  радост,
държан  на  въжета  си  сякаш  -  
и  пламнал,  и  див,

пресичаш  земята
на  всички  отминали  младости.
И  сладко  тече  по  ръцете  ти
сокът  тръпчив.

Умират  молитвено  
пръчките  -  мокри  и  голи,
но  в  живите  рани
горчилката  пак  ще  сладни.

Ще  лудна  и  аз,
като  светъл  филиз  в  ранна  пролет  -  
не  огън,  а  клада,
щом  искаш,  за  мен  запали.

След  теб  нека  крета
родата  ти  -  здрава  и  читава,
аз  пък  ще  те  чакам
на  края  на  късия  ден.

Лоза  ще  заплаче,
а  после  сълзата  ще  стихне,
до  мъртвите  бръчки  
на  стария  дънер  смирен.

Не  гледай,  че  рано  е  -  
бързо  се  свършват  сезоните,  
щом  трудната  гроздова  есен
избликне  в  искри  -  

отляво  на  младото  вино  съм  -  
тъничък  спомен...
Подвий  морен  крак
и  до  пролет  при  мен  остани…

Галена  Воротинцева

На 14-ти февруари, БЧК призова Шабленските ученици да бъдат 
влюбени - безопасно! Предоставените презервативи бяха раз-
дадени в класовете от горен курс. Пожеланията към всички в 
деня на винотото, бяха - да са пияни от любов!

Метално сърце за събиране 
на капачки с благотворителна 
цел постави община Шабла пред 
сградата на Поликлиниката в 
града. Сърцето е дарение от Але-
ксина и Александър Иванови 
собственици на фирма „Алек-
сандър пласт“ – гр. Каварна.  

Волята на дарителите е пре-
доставеното дарение да се из-
ползва за събиране на капачки 
в помощ на децата на България 
в подкрепа на кампанията „Аз 
Вярвам и Помагам“.

Могат да се събират всякак-
ви пластмасови капачки – от 
вода, безалкохолни, козмети-
ка, паста за зъби, перилни и 
почистващи препарати дори и 
пластмасовата част от шокола-
довите яйца.

Събираните капачки ще бъ-
дат предавани периодично, в 
обособените за целта пунктове 
за рециклиране,  от добровол-
ците на Скаутски клуб „Ястре-
бите“ в община Шабла.

Благодарим на дарителите!

МЕТАЛНО СЪРЦЕ ЗА КАПАЧКИ 
ПОСТАВИХА И В ШАБЛА

Правителството прие из-
менение и допълнение на На-
редбата за условията и реда за 
прилагане на схеми за предос-
тавяне на плодове, зеленчуци, 
мляко и млечни продукти в 
учебните заведения – „Учили-
щен плод“ и „Училищно мля-
ко“.

С промените в наредбата се 
опростява избора на заявител, 
отпада служебния избор, пре-
доставят се по-големи права 
на директорите на учебните 
заведения при избора на дос-
тавчици. Предвижда се ясна 
и публична процедура за про-
веждането на процедурите за 

избор на заявители от учеб-
ните заведения - обявяване 

на интернет страницата им на 
обявлението за набирането на 

предложения за доставка на 
продуктите по съответна схе-
ма, изискваните документи, 
реда за провеждането на избо-
ра и обявяването му.

С промените ще се постигне 
подобряване на хранителните 
навици на децата и ученици-
те чрез повишаване консума-
цията на плодове, зеленчуци, 
мляко и млечни продукти при 
спазване на здравните изиск-
вания, включително и чрез 
разнообразие на доставяни-
те продукти и повишаване на 
ефективността на прилагане 
на схемата. 

МС

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

В дух на почит и уваже-
ние към делото на патрона си, 
проф. д-р. Асен Златаров, про-
ведоха седмицата преди па-
тронния си празник, учениците 
от средното училище в Шабла. 
В проведените от 11-ти до 15-ти 
февруари мероприятия, децата 
от СУ „Асен Златаров“ показа-
ха знанията, уменията и волята, 
с които постигат своите успехи 
на областни, републикански и 
международни форуми.

„Златаровите дни“ започна-
ха с празничен „Час на класа“ 
във всички класове на учили-
щето. Той бе посветен на люби-
мия патрон. Второкласниците и 
третокласниците подредиха из-

ложба – краснопис на химна на 
СУ „Асен Златаров“. Най-мал-
ките, първолаците, бяха изра-
ботили табло със снимки на 
тема: „Моят първи ден в учили-
ще“. Четене на произведения на 
български автори се проведе в 
I-ви и II-ри класове. На първия 
етаж, бяха изложени рисунки 
на тема „Нашето училище“. Те-
хни автори бяха децата от I-ви 
доVI-ти клас. Четвъртоклас-
ниците, заедно с трети клас, 
показаха своите сила, ловкост 
и скорост в състезанието „Бър-
зи, смели, сръчни“. Победители 
бяха всички, разбира се! IV-ти 
клас се изявиха и като худож-
ници – в класната си стая, те 

бяха подредили експозиция на 
рисунки, които показваха тра-
диционните български носии 
в различните райони на нашата 
страна. 

Учениците от VII-ми и X-ти 
клас, изработиха и изложиха 
интересни и забавни постери 
– „Химичните елементи като 
анимационни герои“,  „Хими-
ята в кухнята – любопитни 
факти за храната“, „Най-стран-
ните елементи, които човечест-
вото познава“.

Пана, пластики и цветя, 
украсяваха коридорите на СУ 
„Асен Златаров“ – празникът 
бе завладял училището…

Изгрев

ЗЛАТАРОВИ ДНИ В ШАБЛЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ

В СУ „Асен Златаров“, коридорите и фоайетата са 
празнично украсени.

Трети клас, с класен ръководител Ваня Иванова и четвъртокласниците 
на Милена Тодорова – заедно, след състезанието „Бързи, смели, сръчни“

Продължава от стр.1
Бяха прочетени и три поз-

дравителни адреса. Кметът на 
община Шабла, Мариян Жечев, 
завърши поздравителното си 
слово към колектива на учили-
щето и учениците с думите: „Бъ-
дете здрави и жизнерадостни! 
Желая ви дух и воля за успехи. 
Защото те са истината за силата 
на нашето училище!“

Председателят на ОбС Шабла, 
д-р Йорданка Стоева, пожела 
на преподавателите в СУ „Асен 

Златаров“, да бъдат здрави, за 
да възпитават бъдещото младо 
поколение на община Шабла. 
Също така, да се радват на мно-

гото успехи на своите ученици и 
че в всички в града се гордеем с 
успехите на училището, което 
често е сочено за пример в об-
ласт Добрич. На учениците, д-р 
Стоева пожела да носят духа на 
проф. Златаров и да следват за-
ветите му.

„В този празничен за всички 
ден, бъдете горди от постигнато-
то и смело отправете поглед към 
бъдещето! А то е предизвикател-
ство, за което са нужни много 
сили, знания, умения и всеот-

дайност!“ – се казваше в поздра-
вителния адрес на ОУ „Климент 
Охридски“ Дуранкулак.

В празничната  програма, 

танцуваха мажоретките от ОДК, 
с ръководител Надя Иванова. 
Пяха и най-малките ученици 
– първокласниците, „Веселите 
нотички“ изпълниха и две ше-
говити песнички. III-ти „б“ клас, 
също поздравиха залата. Възпи-
таниците на Костадинка Стоя-
нова изпълниха песента „Рапно-
вини“. Христо, Виктор, Ивайла 
и Мира, от VI-ти клас изиграха 
сценката „Доброто дете“. Учени-
ците от IX-ти клас, с ръководи-
тел, Павел Дюлгерски, изиграха 
„Тервелско хоро“. Моника Пет-
рова от II-ри клас, изпя „Мари 
Доне“, неин ръководител е Жана 

Рачева. Поредното изпълнение 
на танцьорите от ОДК Шабла 
бе „Веселите клоуни“,преди тях, 
най-малките им „колежки“ - вто-
рокласничките, бяха изпълнили 
„Ой, Вася Васильок“.

Празничният концерт завър-
ши с един от последните танци 
на тазгодишните абитуриенти – 
XII-ти клас се раздадоха на сце-
ната в изпълнението си на „Пус-
тото лудо и младо“!

Между изпълненията, воде-
щите, Виктория и Никола, при-
помняха на публиката факти от 
живота и делото на големия Асен 
Златаров.                    Йордан Енев

КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 134 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА АСЕН ЗЛАТАРОВ

Дванадесетокласниците – с прощално изпълнение пред родна 
публика

И първолаците поздравиха шабленци.

Витрината с изложените от-
личия, които училището е из-
воювало през годините.
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На празник като на празник! 
14 февруари е деня на св. Три-
фон. Традиционно се празнува 
от лозарите, соколарите, гради-
нарите и кръчмарите. 

Центърът на с. Дуранкулак 
събра винопроизводители, жи-
тели и гости на селото, които 
въпреки студеното време от-
пиваха с удоволствие от до-
машните еликсири и опитваха 
кулинарни изкушения. 

Атракция на празничната 
трапеза бе витата баница с ди-
аметър 120 см. Приготвена от 
сръчните ръце на Веселин Йор-
данов, Вела Монева и Павлина 
Иванова. Продуктите за която 
бяха осигурени от ЗКПУ Ду-
ранкулак. 

В началото на празника бе 
отслужен водосвет от отец Ата-
нас. 

Веселин Йорданов – кмет 
на Дуранкулак, Калю Стоянов 

и Цвятко Неделчев извършиха 
ритуално зарязване на лозите. 

Цветелин Йорданов – за-
местник-кмет на община Ша-
бла бе наш гост на празника. 

На импровизираната сце-
на пред кметството се изявиха 
състави от Дуранкулак, Грани-
чар, Ваклино и Крапец. Благо-
дарим Ви, приятели за прекрас-
ното настроение на празника. 

Жури в състав: Димитър 
Стефанов, Веселин Малев 
и Христо Панов оценяваше 
най-добрите бели и червени 

вина - 23 на брой от 14 винопро-
изводители в Дуранкулак. 

След дегустацията бяха от-
личени и наградени: 

Първо място - Васил Иванов 
- Акумулаторна гръбна пръс-
качка 

Второ място - Стефан Мар-
чев - Клещи за връзване на дър-
вета и лозя 

Трето място - Георги Велич-

ков- Дамаджана 
Всички участници в кон-

курса получиха грамоти, както 
и участниците в празничната 
програма. 

Кметство с. Дуранкулак и 
Народно читалище „Дружба 
1898” Ви пожелават здраве и 
берекет през 2019 година.

Николинка Георгиева, 
читалищен секретар
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НЕЩО НОВО!
За по-тържествено откриване и провеждане на Ва-
шето мероприятие (събрание, родова и земляческа 
срещи, бележита за вас дата или тържество), смесен 
хор “Патриот“ при Съюза на офицерите и сержанти-
те от запаса и резерва (СОСЗР)  и от името на чи-
талище „Зора 1894“ Шабла, ви предлага за начало на 
тържеството ви, изпълнение на патриотични и ста-
ри градски песни, за повдигане духа и настроението 
на присъстващите.
Драги съграждани, от община Шабла, 
поканете ни, ние ще се отзовем!
Превозът е осигурен от общинска администрация - 
Шабла.

За контакти:
0888 630 045 – д-р Йорданка Стоева,  
заместник-председател на СОСЗР;

0898 711 450 – Стойчо Захов,  
ръководител на групата.

ЗЛАТАРСКО АТЕЛИЕ „ЮВЕЛИР” ГР. ШАБЛА
(срещу банка ДСК)

Предлага изработена на място златна и сребърна 
бижутерия - богат асортимент пръстени, гривни, 

колиета, обеци, медальони и други.

Цени на новоизработени бижута:
- Злато 14 карата - от  58 до 60 лв. за грам
- Сребро проба 925- от 2.50 до 3.50 лв. за грам 

Клиентът получава  от 10 до 15 %  отстъпка, която не е 
включена предварително в цената и е  в зависимост от 
стойността на покупката. 
Камъните по бижутата са подарък за клиента. 
Не се заплащат фири и изработки.
В ателието се извършва и обмяна, или изработка на 
бижута по идея на клиента, надписване и гравиране 
върху злато, сребро, всякакви други метали, и стъкло.

Телефони за контакти: 
0887 864 871, 0879 325 572  

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог

27 февруари (сряда), 13:30 часа - Шабла

На 12 февруари в Зеления 
образователен център гр. Шабла 
се проведе обучение на педаго-
гически специалисти на тема: 
„Основни моменти в прилагане 
на Наредбата за приобщаващо 
образование“. В него участваха 
учители от ДГ „Дора Габе“ гр. 
Шабла с изнесените й групи в с. 
Крапец и с. Дуранкулак, от СУ 
„Асен Златаров“ гр. Шабла.

Обучението е по инициатива 
на Регионален център за под-
крепа на процеса на приобща-
ващо образование /РЦПППО/ 
гр. Добрич. Целта е повишаване 
квалификацията на педагогиче-
ските специалисти за прилагане 
в работата им на дейности, свър-
зани с провеждане държавна по-
литика в процеса на личностно 
развитие на децата и учениците. 
Лекторите: Валентина Стоя-
нова – помощник-директор на 
РЦПППО и Анна Сивева – ло-
гопед в Центъра, към които се 
присъедини и Яница Калинко-
ва – ресурсен учител в община 
Шабла, акцентираха върху фи-
лософията на приобщаващото 
образование и подчертаха, че 
системата трябва да се адаптира 
към потребностите на детето/ 
ученика. Те запознаха присъст-
ващите с обществените нагласи 
по отношение на процеса и под-
робно се спряха върху видовете 
подкрепа  за личностно развитие 
– обща и допълнителна в различ-
ните възрастови групи.

Учителите дискутираха по 
групи конкретни педагогически 
казуси, отнасящи се за деца в 
предучилищна възраст и за уче-
ници.

Регионалният център е дър-
жавно обслужващо звено - из-
вънучилищно педагогическо 
учреждение в системата на об-
разованието.

Създаден е в началото на 
учебната 2006/2007 година със 
заповед на Министъра на об-
разованието и науката в гр. 

Добрич като Ресурсен  център 
за подпомагане на интегрира-
ното обучение и възпитание на 
деца и ученици със специални 
образователни потребности в 
общообразователна среда. С 
приемане на Закона за предучи-
лищното и училищното образо-
вание със заповед на Министъ-
ра се преобразува в Регионален 
център за подкрепа на процеса 
на приобщаващото образова-
ние.

Дейностите на Центъра са 
насочени към деца и ученици 
от 3 до 16 години. Това са деца 
и ученици със специални обра-
зователни потребности са деца-
та и учениците с образователни 
потребности, които могат да 
възникнат при:

– Различни видове уврежда-
ния - сензорни, физически, ум-
ствени, множество увреждания;

– Комуникативни наруше-
ния;

– Специфични нарушения на 
способността за учене (дисгра-
фия, дискалкулия, дислексия);

– Разстройства от аутистич-
ния спектър;

– Емоционални и поведенче-
ски разстройства.

Формите на работа на спе-
циалистите в него са: индиви-
дуална, работа с клас, групова и 
комбинирана.

Регионалният център има 
консултативна, образовател-
но-възпитателна, рехабили-
тационна и координираща 
функция. Той осъществява 
дейността си на територията 
на всички общини в област До-
брич - в 38 училища, 22 детски 
градини и 6 професионални 
гимназии с общо 267 деца и уче-
ници със специални образова-
телни потребности.

Екипът на Регионален цен-
тър гр. Добрич включва ресурс-
ни учители, логопеди и психоло-
зи. Работи с учители, родители, 
деца и ученици.

Анна Сивева представи пред шабленските педагози, новостите 
в приобщаващото образование

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ 
В ГР. ШАБЛА

Единен телефон за спешни по-
виквания: 112
Телефонни повреди VIVACOM: 
0800100; 123
Водоснабдяване и канализа-
ция: 0884 826 499
Електроснабдяване повреди: 
070016161
Банка ДСК: 05743 42 91
Данъчна служба: 05743 40 45
Дирекция „Бюро по труда“, ТП  
Шабла: 05743 40 08
Общинска служба „Земеделие 
и гори“:  05743 44 57
Общинска служба „Социално 
подпомагане: 05743 40 81
Център за социална рехабили-
тация и интеграция: 05743 42 
14
Домашен социален патронаж: 
05743 42 81
Център за обществена подкре-

па: 0882 11 62 99
Пощенска станция – 05743 42 
33
Автогара Шабла – 05743 43 35
„Елпром-ЕМЗ” ООД – Шабла: 
05743 45 68
РПК „Прогрес”: 05743 43 06
Топливо: 05743 44 35
Храм „Св. Харалампий: 05743 
42 45
СУ „Асен Златаров: 05743 4231; 
05743 4305
НЧ „Зора 1894“- Шабла: 05743 
40 28
Зелен образователен център: 
05743 42 00
Метеорологична станция: 
05743 41 80
Кабелна телевизия „Кария“, 
офис Шабла : 05743 50 44
Военно поделение : 05743 50 98
ПД „Нефт и газ“: 05743 43 65

СПРАВОЧНИК НА ЧИТАТЕЛЯ

Следва от стр.1
 В категория  „Розе“, първо 

място взе Филип Филев от град 
Каварна, второ място – нашата 
колежка, Димитричка Иванова 

от Шабла и трето място оста-
на за  Атанас Караянев от село 
Българево. Димитричка споде-
ли, минути след награждава-
нето: „Участието ми в конкур-

са за  добро вино и получената 
награда са в памет на покойния 
ми съпруг  Иван Пенков, за ко-
гото  отглеждането на лозето и 
правенето на виното бяха  све-

щенодействие.“ 
В категорията „Бели вина“, 

всички призьори бяха шаблен-
ци: първо място - Димитър 
Славов , второ за Георги Геор-

гиев и трето място за Николай 
Гавраилов .

При червените вина: Геор-
ги Георгиев от Шабла – Цар на 
виното, Шабла 2019 г., второ 
място – Атанаска Букорова от 
село Езерец и на трето, Георги 
Петров от Шабла.

В тази категория наградите 
връчи Кметът на Общината.

В конкурса за най-добро 

домашно вино, реколта 2018 
година взеха участие 26 човека. 
Получиха се 24 проби червено 
вино, 15 - бяло вино и 3 проби 
розе.

Бел.ред.: В следващия ни 
брой четете каква е рецепта-
та за хубаво вино. Ще ви я 
даде новият цар на виното, 
Георги Георгиев.

Йорданка Радушева

ЗА СЕДМИ ПЪТ – ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ШАБЛА

ФГ „Добруджанка“ пресъздава изпращането на нивата за заряз-
ване

Отец Атанас и кметът на селото, Веселин Йорданов, по време 
на празника

Атрактивната и вкусна, 120 сантиметрова вита баница

Присъстващите дегустираха пенливи вина и вкусни мезета

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В СЕЛО ДУРАНКУЛАК


