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„Аз съм се посветил на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.“ 
 Васил Левски

МИСЪЛ НА БРОЯ
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!

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог

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

ИЗГУБЕНО КУЧЕ
Изгубено е куче в град Шабла, 

порода „кокер шпаньол“, 
отговарящ на името Рая. 

На врата си носи кафява кожена 
каишка с червена панделка.

МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 
0889 436 681, Кирил Семерджиев 

или на 0897 488 384,  
Гергана Семерджиева. 

РУСЛАН МЪЙНОВ  
и „Любими руски песни“

С концерта си под съпро-
вода на Симфоничния 
оркестър от гр. Шумен - 
диригент Левон Манукян, 
популярният изпълнител 
ще гостува в Шабла. 
Поводът е Осми март – 
международният ден на 
жената, и станалата вече 
традиция кметът на об-
щина Шабла да поздрави 
нежната половина по слу-
чай празника.

Г-Н МАРИЯН ЖЕЧЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА, 
КАНИ ВСИЧКИ ЖЕНИ НА  

6 МАРТ (СРЯДА) ОТ 18,00 ЧАСА 
В ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894“ ГР. ШАБЛА.

Заповядайте, за да се насладите на неостаряващите хи-
тове от руски филми, цигански романси и любими песни от 

няколко поколения.
Очакваме Ви!

На 10 март 2019 година (не-
деля) от 10.00 часа Община 
Шабла, Зелен образователен 
център, Сдружение за опазване 
на дивата природа и Агенция 
за бавни пътувания „Хиляда 
Пътешествия“ канят всички же-
лаещи да се включат в пролетно 
почистване на Дуранкулашкия 
плаж. Ще се почистват плажа и 
дюните южно от къмпинг „Кос-
мос“, между Дуранкулашкото 
езеро и морето. 

Събитието ще започне от 
паркинга на къмпинг „Космос“ 
в 10.00 часа на 10 март. Заповя-
дайте добре облечени и с подхо-

дящи работни ръкавици. 
Община Шабла осигурява 

чували за смет, а кметство с. Ду-
ранкулак – превоз на събраните 
отпадъци.

Дуранкулашкото езеро с при-
лежащия плаж, дюни, морска 
акватория и земеделски земи са 
част от мрежата „Натура 2000“ и 
много важен район за опазване 
на биологичното разнообразие. 
През зимата морето изхвърля 
много пластмасови и други от-
падъци, които го замърсяват. 
Нека заедно да се погрижим за 
чистотата на красивото ни Чер-
номорско крайбрежие!

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ДУРАНКУЛАШКИЯ ПЛАЖ

В деня на 146-годишнината 
от смъртта на Апостола на бъл-
гарската свобода – Васил Лев-
ски, шабленци сведоха глави 
пред подвига на най-великия 
българин. В топлия 19-ти фев-
руари, с венци и цветя, малки и 
големи жители на Шабла се съ-
браха пред паметника на Лев-
ски в центъра на града.

Отец Павел Максимов от 
храма „Св. Харалампий“ в 

града, отслужи панихида. Ис-
торикът Илиян Христакиев 
припомни на събралото се мно-
жество саможертвата на Апос-
тола в името на свободата и су-
веренитета на България. Един 
от най-малките присъстващи 
на площада, възпитаникът на 
детска градина  „Дора Габе“ в 
Шабла – Денис Мирославов, 
рецитира пред паметника сти-
хотворението „Апостолът на 

свободата“ от Христо Радевски.
След едноминутното мъл-

чание, в знак на почит пред 
Дякон Левски, пред паметника 
му, венци и цветя поднесоха: 
Общински съвет Шабла; кме-
тът на Шабла, Мариян Жечев; 
СОСЗР Шабла; СУ „Асен Зла-
таров“ Шабла; ДГ „Дора Габе“ 
Шабла; Общински детски ком-
плекс Шабла; НЧ „Зора 1894“ 
Шабла; НЧ „Слънце 1871“ 

Крапец; ЦДЯ „Радост“ Шабла; 
Център за обществена подкре-
па Шабла; Център за социална 
интеграция и рехабилитация 
Шабла; мотоклуб „Деца на из-
грева“ Шабла; общинските ор-
ганизации на ПП ГЕРБ и БСП. 

Много хора бяха довели де-
цата и внуците си, да положат 
своите свежи цветя на памет-
ника.

Йордан Енев

ПОКЛОН ПРЕД ИМЕТО И ДЕЛОТО НА АПОСТОЛА

Малки и големи отдадоха своята почит с цвете в ръка

Цветя от второкласниците

По случай рождения ден на 
Центъра за обществена под-
крепа-Шабла (ЦОП), на 22 фев-
руари се състоя организирано 
празненство с деца, които са 
потребители. Организирани 
бяха игри с балони, викторина. 
Задавани бяха гатанки, има-
ше надиграване и се раздадоха 
много награди. Всички бяха 
поздравени по случай празника  
с песни от две деца, които по-
сещават ЦОП. Наш гост беше и 
основателят на Центъра и пър-
ви директор Славяна Иванова 
- Жечева.

Поздравления и подаръци 
получихме от кмета на Община 
Шабла, Мариян Жечев, замест-
ника му Цветелин Йорданов и 
директора на дирекция „Хума-
нитарни дейности“, Тодор Ди-
митров, които също присъст-
ваха на нашия празник.

Всички ние искаме да благо-
дарим на нашите деца и на Вас 
родители за даденото доверие 

към нас. Повярвахте в нашите 
умения и знания през изтекли-
те години и затова ще се поста-

раем да можем да ги оправдаем 
и през идващите. Уважаваме 
всяко едно дарение към нас в 
помощ на семействата в Общи-
ната и града. Получихме дрехи, 
обувки, играчки и книги, които 
помогнаха на много семейства 
в нужда. 

Благодарим на всички ин-
ституции, които са ни помогна-
ли и ни подкрепяха през цяло-
то време. Осъществихме много 
наши идеи благодарение на Вас.

Една от най-великите тайни 
на живота е, че единствено-
то, което си заслужава да бъде 
правено, е това, което правим 
за другите.

За достойнството и морала 
Ви благодарим от сърце!

За началото на ЦОП, 
четете на стр.4.
Вр.и.д. директор,  

Христина Радева-Стоицева

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СТАНА НА 3 ГОДИНИ

Празнуващите…
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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

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

земеделска земя в района
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО,  

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

Тел. за връзка:0897/66-42-96

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 28 февруари 2019 година 

се навършват
7  години от смъртта на 

НИКОЛА СТЕФАНОВ 
ОВЧАРОВ  

59 години

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

Никога забрава няма!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 март 2019 година 

се навършват
26 години 
от смъртта  

на 

ДИМИТЪР ПЕЕВ ПЕЕВ
Добрите хора нивга не умират, 

не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря

и честен път, по който да вървим.

От семейството

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

ОБЯВА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕФОН: 0888 42 79 11

ОБЯВА
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ДЮНЕРИ ОТВОРИ ВРАТИ В 

ШАБЛА  
(СРЕЩУ УЧИЛИЩЕТО, БИВША СГРАДА  

НА ОБУЩАРНИЦАТА).
Работно време: от понеделник до петък,  
от 7.30 до 17.30 часа, почивен ден-неделя.

ДНЕВЕН РЕД
НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ШАБЛА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА    
27.02.2019 Г.  (СРЯДА) ОТ 13.30  ЧАСА В ЗАЛАТА 

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1.Докладна записка относно приемане на средносрочна бю-

джетна прогноза за местни дейности в община Шабла за периода 
2020-2022 година.

Комисия по управление на общинската собственост, иконо-
мическа и инвестиционна политика и земеделие

2.Докладна записка относно отдаване под наем на сграда частна 
общинска собственост с идентификатор 83017.506.110.1;    

3.Докладна записка относно отдаване под наем на пасища, мери 
и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 
година, приемане на списък на пасищата, мерите и ливадите от об-
щинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване;

4.Докладна записка относно сключване на предварителен до-
говор, на основание чл.15  ал.3 и  ал.5 от Закона за устройство на 
територията.

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, за-
конност, обществен ред и екология

5.Отчет за изпълнение на Програмата за управление 2015 – 
2019 г., за 2018 година

6.Докладна записка относно  отчет на Плана  за действие за 
2018 г. на община Шабла за подкрепа на интеграционните полити-
ки ( 2015 - 2020 година); 

7.Докладна записка относно актуализиране на минималните и 
максимални цени за таксиметров превоз за пътници;

8.Докладна записка относно даване на съгласие за кандидат-
стване с проектно предложение по процедура BG05M9ОP001-2.040 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г.;

9.Докладна записка относно разрешение за изменение на ПУП 
– ПРЗ за имоти в кв.5 и кв.9 по плана на СО „Кария“, община Ша-
бла.

10.Други.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГРАД ДОБРИЧ
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД ШАБЛА

ГРАФИК
За провеждане на ежегодните срещи на Полицейския инспектор, 
мл.полицейски инспектор и други служители от Районно упра-

вление град Шабла с обществеността и органите на местно 
самоуправление в населените места от община Шабла.

1.Село Тюленово – 6.03.2019 година от 10.00 часа;
2.Село Горун –  7.03.2019 година от 11.00 часа;
3.Село Горичане –  11.03.2019 година от 11.00 часа
4.Село Пролез –12.03.2019 от 10.00 часа;
5.Село Езерец – 13.03.2019 година от 10.00 часа;
6.Село Крапец – 14.03.2019 година от 11.00 часа;
7.Село Ваклино – 15.03.2019 година от 10.00 часа;
8.Село Смин –15.03.2019 година от 11.00 часа;
9.Село Божаново – 18.03.2019 година от 11.00 часа;
10.Село Черноморци –19.03.2019 година от 10.00 часа;
11.Село Захари Стояново –20.03.2019 година от 10,00 часа;
12.Село Граничар –21.03.2019 година от 11.00 часа;
13.Село Дуранкулак –22.03.2019 от 11.00 часа;
14.Град Шабла –27.03.2019 година от 14.00 часа.

Предлага: Н-к група ОП
Ст.инспектор Стефан Рашков

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, 

фрезоване  и цялостна обработка  
на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ДОБРЕ ДОШЛА ПРОЛЕТ!
ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  

“СЕМИРАМИДА”, С.ЕЗЕРЕЦ 
Има удоволствието да ви информира, че ще гостува на 

Градския пазар в Шабла по случай международния ден на 
жената на следните дати: 6-ти, 7-ми и 8-ми март от 

9.00 до 12.00 часа.
Ще ви предложим от нашите красиви цветенца.
Традиционните  пролетни:
* парички;
* теменужки;
* карамфил
* и други изненади.
От нас ще може да си закупите още :
* пролетни луковици на гладиоли, лилиуми и далии;
* зеленчукови семена.
В градинския център продаваме и овощни дръвчета.
Приемаме заявки за туи.
Работно време: - понеделник - събота – 9.00 до 17.30 часа
Почивен ден – неделя 

Телефон за контакти - 0887 53 27 19 
www.semiramida-garden.com

ГРАФИК
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГТП НА ТРАКТОРИ, РЕМАРКЕТА И 

СТП НА МАШИНЕН ИНВЕНТАР
ЗА ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 2019 Г.

№ Дата Населено 
място

Собственици Вре-
ме

Служи-
тел

1. 27 февру-
ари

Шабла ПТП „Шабл.фар
Кооп. „Изток“
ЕТ „Кибела“
ЕТ„Мл.Цветков“
ЗП Ж. Узунов
ВиК-Шабла
„ А г р о с т р о й - Ш а бл а “ 
ООД

  9.00

  9.00
11.00
14.00
14.00
15.00

Инж. И. 
Вълчев

2. 28 февр. Тюленово

Горичане

Езерец

Пролез

ЗКПУ „Приморец“
ПТК „Обединение“

ЕТ„Кар експорт“
ЗП Емил Яков
ЗК „Янтар“

  9.00
11.00

13.00
13.00
15.00

Инж. И. 
Вълчев

3 5 март Дуранкулак
Граничар
З.Стояново

ЗК„Дуранкулак“,ЧЗС
ЗК „Граница“, ЧЗС
ЕТ „Агросервиз“
ЕТ „Нава“, ЧЗС
ЗКПУ „З.Стоянов“

  9.00
11.00
13.00
13.00
15.00

Инж. И. 
Вълчев

4 6 март Шабла ЧЗС   9.00
Инж.И.
Вълчев

5 7 март Шабла ЧЗС   9.00 Инж.И.
Вълчев

На основание чл. 37и, ал. 
5 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ), общинска адми-
нистрация – Шабла приема, в 
срок до 10 март 2019 година, за-
явления за ползване на общин-
ските мери, пасища и ливади от 
собствениците на пасищни сел-
скостопански животни. 

Към заявлението (по обра-
зец) се прилагат: 

Опис на видовете и броя па-
сищни селскостопански живот-
ни, отглеждани в животновъд-
ния обект – приложение № 1 (по 
образец);

Опис на собствени и ползва-
ни имоти с НТП – пасища, мери 
и ливади – приложение № 2 (по 
образец);

Справка за броя и вида на от-
глежданите пасищни селскосто-
пански животни, регистрирани 
в Интегрираната информацион-
на система на Българската аген-
ция по безопасност на храните.

Образци на утвърдените за-
явление и приложенията към 
него са публикувани на Интер-
нет страницата на Министер-
ството на земеделието, храните 
и горите, в рубрика „Политики 
и програми”,  ниво „Поземле-
ни отношения и комасация” – 
http://www.mzh.government.bg/
bg/politiki-i-programi/pozemleni-
otnosheniya-i-komasaciya/ и се 
предоставят в Центъра за об-
служване на граждани – ст. 106 
на община Шабла, на хартиен 
носител.

НА ВНИМАНИЕТО НА 
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПАСИЩНИ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
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За 18 февруари 1873 г. по-
етът е казал „зимата пее свой-
та зла песен“. Тогава не само 
целият български народ, но и 
природата тъжи за най-вели-
кия син на България – Васил 
Иванов Кунчев. И на този ден 
през всяка от следващите 146 
години всички прекланяме гла-
ва през величавия подвиг на 
героя. Цветя и гирлянди кичат 
паметниците му.

Учениците от ОУ „Св. Кл. 
Охридски“ по традиция всяка 
година отдават своята почит 
към делото на героя. През тази 
година те изслушаха неговата 
биография, прочетоха по роли 
разказа „Апостолът в премеж-
дие“ от Иван Вазов. Третоклас-
ниците рецитираха стихове за 

живота и делото на Левски, а 
първокласничката Биляна про-
чете избрано от нея стихотворе-
ние за Дякона. След това в сво-
боден коментар си припомниха 
негови мисли и много актуал-
ната  за народната работа, която 

трябва да стои над всичко. По-
сле сами стигнаха до извода, че е 
редно неговият портрет да стои 
в стаите пред присъстващите, за 
да имат смелостта да го гледат в 
очите те и днес.

Изгрев

КУЛТУРА

На 27 март 2019 г. от 14:00 
часа в залата на Народно чи-
талище „Зора 1894“ в гр. Ша-
бла ще се проведе кастинг за 
„Добруджа търси таланти“, а 
избраните таланти ще се пред-
ставят на концерт от 17:00 часа. 
Кастингът се реализира от На-
родно читалище „Добрич – 2017“- 
гр. Добрич и е под патронажа на 
Областния управител на област 
Добрич, г-н Красимир Кирилов. 
Идеята е състезанието да про-
тече във всяка община, а по-
бедителите в тези издания 
на надпреварата ще демон-
стрират своите таланти във 
финалния областен етап. То-
гава компетентно жури ще оп-
редели талантите на Добруджа 
в Първото издание на конкурса. 
Журито е с председател адво-
кат Милен Кадикянов и чле-
нове Виржиния Георгиева 
– главен експерт „Протокол 
и връзки с обществеността“ 
при Областна администрация, 
и Милан Илиев – собственик 
на звукозаписно студио „19“. 
Няма възрастови ограничения за 
участие в конкурса. Изпълните-
лите имат пълна творческа сво-
бода и е допустимо изпълнение 
във всички жанрове, изкуства 
и пърформанси. Времетраенето 

на изпълнението е до 5 минути. 
Формулярът и декларацията за 
участие в кастинга се попълват 
предварително от всички учас-
тници, индивидуални и групо-
ви, след което да се изпращат 
на e-mail: nch_zora1894@abv.bg. 
Не се изисква такса за участие. 
Всеки изпълнител сам си осигу-
рява акомпанимента и всички 
необходими пособия. Победите-
лите ще участват в заключител-
ния тур, заедно с победителите от 
другите общини в областта, кой-
то ще се проведе през м. април т.г. 
Наградният фонд включва без-
платен запис на песен в сту-
дио и много други изненади. 
Кастинга и шоуто ще бъдат из-
лъчвани на живо по интернет 
от „Регионална телевизия Доб-
рич – телевизията на Добруджа“. 
За повече информация звънете 
на телефон 05743 40 28.

КАСТИНГ ЗА ШОУТО 
„ДОБРУДЖА ТЪРСИ 
ТАЛАНТИ“ В ШАБЛА

Питат ли ме де зората 
ме й огряла първи път, 
питат ли ме де й земята, 
що най-любя на светът. 
 
Тамо, аз ще отговоря, 
де се белий Дунав лей, 
де от изток Черно море 
се бунтува и светлей; 
 
тамо, де се възвишава 
горда Стара планина, 
де Марица тихо шава 
из тракийска равнина, 
 
там, де Вардар през полята 
мътен лей се и шуми, 
де на Рила грей главата 
и при Охридски вълни. 
 
Там, де днес е зла неволя, 
де народа й мъченик, 
дето плачат и се молят 
се на същият язик. 
 
Там роден съм! Там деди ми 
днес почиват под земля, 
там гърмяло тяхно име 
в мир и в бранните поля. 

До чукарите Карпатски 
е стигнала тяхна власт 
и стените Цариградски 
треперали са тогаз. 
 
Вижте Търново, Преслава - 
тие жални съсипни: 
на преминалата слава 
паметници са они! 

Любя твоите балкани, 
твойте реки и гори, 
твойте весели поляни, 
де бог всичко наспори; 
 
твойте мъки и страданья, 
твойта славна старина, 
твойте възпоминанья, 
твойта светла бъднина. 
 
Дето ази и да трая - 
за теб мисля и горя, 
в теб родих се и желая 
в теб свободен да умра.

Иван Вазов,  
стихосбирка  

„Пряпорец и гусла“,  
1876 г.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ

Изгрев – За кой път участ-
ваш в конкурса за вино?

Георги Георгиев - От начало-
то на обявяването на конкурса 
участвам (преди седем годи-
ни). Миналата година спечелих 
първо място в категория „бяло 
вино“. Тази година се включих с 
бяло и червено.

Изгрев – Очаквана ли беше 
за теб тази награда?

Г.Г – Всеки, който участ-
ва иска неговото вино да бъде 
признато и отличено. Така и аз 
очаквах да бъда класиран в ня-
коя категория.

Изгрев – От какъв сорт 
грозде е твоето червено вино?

Г.Г – Червено вино правя 

от два сорта грозде – от „На-
слада“(„Сторгозия“) и „Отело“ 
(Черна липа).

Изгрев – Каква е твоята ре-
цепта за хубаво вино?

Г.Г – Първо започвам с 
бъчвата – тя трябва да е иде-
ално чиста и проветрена. 
Второ-гроздето да е различ-
ни сортове, собствено произ-
водство и добре узряло. Трето 
-захарността да е 23% - ако я 
няма, допълваме липсващите 
проценти със захар по извест-
на схема. След ферментацията 
на виното слагам 1 гр. серниста 
киселина на литър вино за ста-
билизиране и избистряне. Така 
престоява 20 дни. Прецеждам 

през медна фуния (тя обира ки-
селината). Слагам в нов съд или 
стария добре измит от утайка-
та. Това вино съхранявам в 
стъклени бутилки. Във виното, 
което правя за бърза консума-
ция не слагам киселина.

Изгрев – Какъв е твоят ко-
ментар на израза „Лозето не 
ще молитва, а мотика“?

Г.Г – Напълно съм съгласен, 
защото лозето иска грижи, ако 

искаме да имаме качествено 
грозде и добро вино. Също е 
важно кога ще зарежем лозите 
- не по-рано от 20 март, защо-
то при евентуално застудяване 
лозовите пръчки могат да зам-
ръзнат.

Изгрев – От кого си се учил 
да правиш вино?

Г.Г – Всичко, което знам за 
виното съм го научил от дядо 
си.

Изгрев – На кого ще пре-
дадеш своите знания, кой ще 
наследи твоите умения?

Г.Г – На всеки бих обяснил 
как аз правя вино-само да ме 
попита и се вслуша в съветите 
ми. Много ми се иска един ден 
синовете ми да правят добро 
вино за себе си и приятелите си.

Изгрев – Благодаря за този 
разговор.

Г.Г – И аз благодаря за проя-
вения интерес към мен.

Разговаря: Йорданка 
Радушева

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: „ЛОЗЕТО ИСКА ГРИЖИ.“
На 14 февруари, когато честваме празника на лозарите – 

Трифон Зарезан, в Шабла се проведе традиционния конкурс за 
най-добро домашно вино, реколта 2018 година.

Компетентното жури-известни сомелиери от Добрич, от-
личиха червеното вино на Георги Георгиев от Шабла за най-до-
бро. Именно той стана и цар на виното, Шабла 2019 година.

Нашият екип се срещна с Георги Георгиев. Ето какво разказа 
той, за вас, нашите читатели:

На 19 февруари, децата от 
група „Смехорани“ на ДГ „Дора 
Габе“- Шабла, се запознаха с 
живота и делото на Васил Лев-
ски. Разказът „Синеокият ри-
бар“ от Георги Мишев, изработ-
ването на картичка с портрета 
на Апостола, лъвският скок, с 
който завършиха своя урок по 
родолюбие вдъхна чувство на 
гордост, че сме българи, че има-
ме история и велики личности. 
Посланията на Левски носят 
своя вечен смисъл и до ден дне-
шен.

Те могат да послужат като 
пример за всички българи:

1. „Дела трябват, а не думи.“
2. „Ако спечеля, печеля за 

цял народ - ако загубя, губя 
само мене си.“

3. „И не забравяйте - Вре-
мето е в нас и ние сме във вре-
мето, то нас обръща и ние него 
обръщаме.“

Възпитаници на градината 

от всички групи участваха в ри-
туала по поднасянето на цветя 
пред бюст-паметника на Васил 
Левски в града ни.

Изгрев

В ролите на Левски (Георги) и Али Чауш (Денислав).

В навечерието на 3-ти март, 
на 22 февруари в Общински 
детски комплекс (ОДК) се про-
веде викторина посветена на 
143 години от Априлското въс-
тание и 141 години от освобож-
дението на България от турско 
робство. Децата от клуб „Пра-
вославни християнски ценнос-
ти и традиции“ с ръководител 
отец Павел Максимов се впус-
наха в предизвикателството да 
отговарят на въпроси от исто-
рията.

Жури в състав: Даниела То-
дорова-ръководител на Зелен 
образователен център - Шабла, 

Йорданка Гочева - бивш пре-
подавател по Български език и 
литература и директор на ОДК 
и Кирил Йотов – настоящият 
директор на детския комплекс, 
оценяваха изчерпателността в 
отговорите.

Учениците бяха разделени 
на два смесени отбора от по 5 
състезателя. 

В първи кръг участници-
те трябваше да отговарят на 
три въпроса – какво знаят за 
Априлското въстание, кой е 
Христо Ботев и с какво още е 
известен той, кой е Васил Лев-
ски - кога е заловен и какви са 
били делата му. С какво свърз-
ват името на светите братя Ки-
рил и Методий.

Докато журито оценяваше 
отговорите на отборите, проз-
вуча стихотворението „Аз съм 

българско дете“ в изпълнение 
на Ванина Дагитова и Михаела 
Туджарова.

Във втори кръг трябваше да 
отговорят писмено на въпроси 
– задача, която не затрудни уче-
ниците.

Трети кръг бе наречен „игро-
словица“, тук участниците бър-
зо сглобиха правилната дума.

Гости на децата бяха Таня 
Янакиева-началник отдел „Об-
разование, култура, младежки 
дейности и спорт“ в Общин-
ската администрация, Даниела 
Димитрова – педагогически съ-
ветник в СУ „Асен Златаров“, 
учители и родители.

За всички участници имаше 
награди, осигурени от Общин-
ското ръководство, които връчи 
отец Павел Максимов.

Изгрев

Участниците във викторината

ЗНАЕМ ИСТОРИЯТА СИ

Преди награждаването, отец Павел Максимов поздрави деца-
та за знанията им

В ПАМЕТ НА ЛЕВСКИУРОК ПО РОДОЛЮБИЕ
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През 2018 година на Библи-
отеката при Народно читали-
ще „Зора 1894”  град Шабла бе 
предоставена възможност да 
бъде избрана за финансиране 
и да реализира проект по про-
грама „Българските библи-
отеки-съвременни центрове 
за четене и информираност”. 
Основна цел на програмата е 
обновяване на библиотечния 
фонд, насърчаване интере-
са към книгата и четенето.  
Съдейства за развитието на 
библиотеките като основни 
центрове за духовност, при-
добиване на знания и инфор-
мация.     

В конкурсната сесия на 
Министерство на култура-
та читалищната библиотека 
участва с проектно предложе-
ние от 229 заглавия на обща 
стойност 2781.00 лв. След пре-
цизен подбор на литература, 
съобразен с читателските по-
требности, бяха включени 121 
броя книги от български ав-
тори и 108-от чужди издадени 
от 29 издателства. За реали-
зиране на проекта се отправи 
предложение за съдействие 
на Хеликон АД- Добрич, кое-

то доведе до добър резултат 
- 20% добавка към обявената 
сума.

Предвид горепосоченото 
библиотеката  ще предоста-
ви на своите потребители 
270 нови заглавия на обща 
стойност 3350.00 лв., от раз-
лични области на знанието: 
художествена литература, 
литература за деца, публици-
стика, история, краеведски 
изследвания, литературна 
история, справочна и друга 
научна литература. Всички те 
са съобразени с културните и 
образователни потребности 
на гражданите, които библи-
отеката обслужва. Новите по-
стъпления ще бъдат предста-
вени с литературни четения, 
премиери, творчески срещи.

Първата проява на библио-
теката ще е представянето на 
Сашка Александрова и нейна-
та книга „Раждането на щаст-
ливата жена”. 

Повече подробности за сре-
щата четете в следващият 
брой на вестник „Изгрев“. 

Димитрина Стефанова
библиотекар-експерт

Центърът за обществена 
подкрепа е разкрит и функ-
ционира от м. юли 2015 г. В 
самото начало ЦОП се е със-
тоял от един човек, в лицето 
на Директора Славяна Ивано-
ва – Жечева. След това работа 
започва Сътрудник социал-
ни дейности и Логопед. През 
това време е финансиран от 
Община Шабла. Официално 
със Заповед №180/16.02.2016г. 
на Изпълнителния Директор 
на Агенция „Социално под-
помагане“ ЦОП започва да се 
финансира от Държавния Бю-
джет. От 01.06.2016 г. в Цен-
търа започва работа психолог, 
а от 09.10.2017 г. и социален 
работник. Капацитета ни е 15 
места, но реално през години-
те се е работило с над 30 на ме-
сец, а към момента се  работи 
с над 25 деца и техните семей-
ства.

Предлаганите услуги от 
Центъра за обществена под-
крепа са безплатни, добровол-
ни и са на базата на сключен 
договор. В ЦОП-гр.Шабла се 
предоставят комплекс от со-
циални услуги в общността за 
подпомагане на деца от 0 до 
18 години и семейства в риск, 
с цел осигуряване на ефекти-
вен достъп до високо рискови 
общности до всички предла-
гани форми на съдействие и 
подкрепа, осъществяване на 
превантивни дейности сред 

децата и семействата и анга-
жиране на широка обществе-
ност при реализиране на услу-
гите и дейностите по закрила 
на децата. ЦОП предлага мер-
ки за превенция и интервен-
ция върху отклоненията в по-
ведението на детето, детската 
престъпност и последствията 
от детска болест. Основни мо-
менти в дейността на Центъра 
са грижата за децата, тяхното 
пълноценно израстване и на-
маляване риска на прояви на 
девиация и делинквентност.

Целеви групи на ЦОП са оп-
ределени според набелязаните 
потребности и ограничения в 
района, а това са: деца и семей-
ства в риск; самотни родители; 
деца, които имат проблеми в 
училище и за които има риск 
за отпадане или са отпаднали 
от образователната  системата; 
деца с отклоняващо се поведе-
ние; деца с говорни дефекти; 
деца с противообществени 
прояви; деца страдащи от за-
висимост към упойващи веще-
ства; деца жертви на насилие, 
деца със специални образова-
телни потребности. Към гру-
пата, която се обхваща от ЦОП 
се включват задължително и 
родителите им, за да може да 
се помогне по-ефективно.

Бел.ред.: За новостите в 
работата на ЦОП, очаквай-
те в следващите ни броеве.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 80 годишен юбилей на 
Сайме Ахмедова Ибрямова
 от село Граничар.
Мила Сайме,
пожелаваме ти крепко здраве и дъл-
ги спокойни старини, за да се рад-
ваш на деца и внуци.

 От жителите на с.Граничар

НАЧАЛОТО…

БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ-
СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА 
ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

На 19 февруари, в детския 
отдел на читалищната биб-
лиотека, отбелязахме 146 го-
дини от обесването на Васил 
Левски. Заедно с учениците от 
IV клас с класен ръководител 
Милена Тодорова при СУ „Ас. 
Златаров“, гр. Шабла разгле-

дахме слайд шоу за живота и 
делото на Апостола на свобо-
дата. 

Учениците прочетоха Пое-
тичен рецитал от Атанас Цан-
ков - Тефтерчето на Левски.

Диана Димитрова, 
библиотекар

Област Добрич ще защитава 
общо 60 паралелки в училища-
та в областта след завършен 7 
клас. Директорът на Дирекция 
„Регионална служба по заетост“ 
- Варна, апелира към работо-
дателските организации да са 
по-активни в анкетното проуч-
ване за нуждата от кадри

На 21 февруари 2019 г., се 
проведе заседание на Област-
на комисия по заетост, което бе 
председателствано от областния 
управител Красимир Кирилов. 
В дневния ред бяха включени 
две точки за разглеждане – об-
съждане и приемане на дър-
жавен план-прием за учебната 
2019/2020 г. за училищата на 
територията на област Добрич, 
предложен от началника на Реги-
онално управление на образова-
нието Жоро Тошков, и предста-
вяне на информация за анкетно 
проучване на Агенция по зае-
тостта за нуждата на бизнеса от 

кадри, представена от директора 
на дирекция „Регионална служ-
ба по заетост“ – Варна, Божидар 
Михайлов.

По първа точка от дневния 
ред Ж. Тошков започна членовете 
на съвета с изготвеното от РУО 
предложение на база брой учени-
ци в област Добрич, съобразено 
и с тенденцията за намаляването 
им. Тошков подчерта, че за мина-
лата учебна година недостигът на 
ученици спрямо броя паралелки 
и места в тях е бил 140 деца, а тази 
година е 240 деца. След проведе-
ни разговори с директори на учи-
лища, анализи, предлагаме брой 
паралелки, за които недостигът е 
сведен до 120 ученици, заяви на-
чалникът на РУО. СУ „П.Р. Сла-
вейков“ е оттеглило заявлението 
си да разкрие професионална па-
ралелка по екскурзоводство, фи-
нансово-стопанска гимназия „В. 
Левски“ е заявила, че ще закрие 
паралелката „Данъчна и митни-

ческа администрация“, СУ „Св. 
Кл. Охридски“ запазват броя па-
ралелки, добави още Тошков и за-
яви, че дни преди провеждане на 
заседанието е постъпило копие 
на заявление от ЕГ „Г. Милев“, из-
пратено до министъра на образо-
ванието и науката – за разкрива-
не на паралелка „Екскурзовод“ с 
първи език немски и втори руски. 
„Ако бъде одобрена от МОН, то 
тогава езикова гимназия ще запа-
зи приема си – в общо 6 паралел-
ки“, уточни началникът на РУО. 
След дебат в залата, с 13 гласа 
„за“, бе подкрепено искането на 
езикова гимназия за разкрива-
не на професионална паралелка. 
Членовете на Областната коми-
сия по заетост единодушно одо-
бриха предложеният план-прием 
от началника на РУО Добрич. На 
предстоящата в началото на ме-
сец март среща в МОН ще бъдат 
защитавани общо 60 паралелки 
в училищата в областта, разпре-

делени по общини, както следва 
- Община Балчик – 4; Община 
Генерал Тошево – 4; Община град 
Добрич – 36; Община Добричка – 
3; Община Крушари – 1; Община 
Тервел – 7; Община Каварна – 3; 
Община Шабла – 1.

По втора точка от дневния 
ред директорът на дирекция 
„Регионална служба по заетост“ 
– Варна, Божидар Михайлов 
представи пред членовете на 
Комисията състоянието на без-
работицата в област Добрич за 
2018 г., като отчете, че това са 
най-ниските регистрирани нива 
на безработица от 2008 г. досега. 
Михайлов отчете и положител-
ния ефект на програмите за за-
етост, по които работят Бюрата 
по труда и подчерта, че в област 
Добрич през миналата година на 
първичен пазар са се реализира-
ли над 7800 души. 

Областна администрация - 
Добрич

За четвърта поредна година, 
на 23 февруари, община Шабла 
организира среща, посветена на 
3-ти март, на която присъстваха 
рускоговорящи жители от град 
Шабла и област Добрич – по-
томци на нашите освободители.

В мразовития февруарски 
ден, залата на картинната га-
лерия се оказа тясна за гостите 
дошли на празника.

Сред присъстващите бяха 
кметът на община Шабла, Ма-
риян Жечев, председателят на 
Общинския съвет, д-р Йор-
данка Стоева, Боян Саркизов 
– председател на Национално 
движение „Русофили“- Добрич, 
жители и гости на града ни.

В словото си Кметът на Об-
щината се обърна към гостите 
и благодари за присъствието им 
и изрази надеждата си, че тази 
среща ще остави у тях поредно-
то приятно изживяване в прия-
телска атмосфера.

Под звуците на Химна на Ре-
публика България, започна тър-
жествената част на празника.

Букет на признателност бяха 
песните, стиховете, танците.

Първи своя поздрав отпра-

виха децата при Общински дет-
ски комплекс с танца „Ой, Вася, 
Васильок“ с ръководител Надя 
Иванова. Малките възпитаници 
на Розалия Богданова от детска 
вокална група „Смехорани“ при 
ДГ „Дора Габе“- Шабла поздра-
виха гостите с песните „Шипка“ 
и „Левски“.

Под ръководството на Свет-
лана Аникеева - преподавател 
в СУ „Асен Златаров“, ученици 
изпълниха стихове на руски 
език.

В трудни времена на робство 

ни е крепяла българската народ-
на песен – своя поздрав отправи 
Моника Петрова, с ръководител 
Жана Рачева.

От името на гостите, говори 
Александър Захаров. Той чес-
тити приближаващия празник 
за българите, 3 март и изказа 
благодарността си за организи-
раното признание към неговия 
народ.

Вземайки думата, д-р Йор-
данка Стоева благодари на всич-
ки, които присъстват въпреки 
студеното време. 

„Ние не правим поредното 
мероприятие, а празник на при-
ятелството и дружбата. 

Днес потомците на освобо-
дените благодарят на потомци-
те на освободителите. С танци, 
песни и музика се опитваме да 
създадем приемственост между 
поколенията. Ако можем с една 
дума да наречем днешната сре-
ща, то това ще бъде думата „бла-
годарност“.“ 

Стоева благодари още на де-
цата и техните ръководители и 
каза, че през тези четири години 
всичко се прави от сърце. Изра-
зи надеждата си, че така се съз-
дават нови приятелства.

С изпълненията на смесен 
хор „Патриот“, който изпъл-
ни песни на руски и български 
език, завърши тържеството, 
посветено на 3-ти март.

Йорданка Радушева

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ОСВОБОДИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Пазим българщината, изпъл-
нение на Моника Петрова

Поздрав от най-малките…

ДА СИ СПОМНИМ ЗА 
АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ПРИЕ 
ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 


