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„Богатството не е в притежанието на съкровища, а в начина, по който умееш да ги използваш.“
Наполеон Бонапарт

МИСЪЛ НА БРОЯ

Идеята за издигане на па-
метник, посветен на събитията 
през юни 1900-та 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.

Сметка: 
BG45UBBS88881000672927

BIC BUISSGSF
ОББ АД клон Добрич

„Сдружение с нестопанска 
цел Шабла – 1900“

Предварително благодарим 
на всички, които ще се отзоват.

Областен съвет на БЧК До-
брич отчита като приключило 
раздаването на индивидуални 
пакети хранителни продукти за 
индивидуално подпомагане на 
най-нуждаещи се лица по опе-
ративна програма за храни и/
или основно материално под-
помагане. Операция ,,Предос-
тавяне на индивидуални пакети 
хранителни продукти 2017-2019 
“BG05FMOP001-2.003. Основна 
целева група правоимащи лица 

се определят от Агенция за соци-
ално подпомагане. 

В Община Шабла подлежаха 
139 лица. Стойността в лв на чо-
век беше 53.08лв. Потребителите 
получиха ориз, спагети, люте-
ница, зелен фасул, домати стер, 
грах, гювеч, конфитюр, говеждо 
сос, гов. кюфте, пиле фрикасе, 
херинга, зрял фасул, леща, захар 
и олио с тегло общо – 24,07кг.

Златина Александрова,
председател на БЧК Шабла

ОТ БЧК- ШАБЛА СЪОБЩАВАТ…

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО НА ПАМЕТНИКА

По повод 8 март – Междуна-
родния ден на жената, искаме да 
изкажем своята огромна БЛА-
ГОДАРНОСТ на Кмета на Об-
щина Шабла, Мариян Жечев.

Прекрасен и завладяващ 
публиката - концерт на Руслан 
Мъйнов под съпровода на Сим-
фоничния оркестър от гр. Шу-
мен с диригент Левон Манукян с 
неостаряващите хитове от руски 
филми, цигански романси и лю-
бими песни от няколко поколе-

ния.
Поздравът беше към всички 

дами от Община Шабла.
Благодарим и на колегите от 

НЧ „Зора 1894” гр. Шабла, които 
бяха предоставили и места за же-
ните от Дуранкулак и останали-
те населени места от общината.

Пожелаваме на всички дами 
от Община Шабла здраве и мно-
го поводи за усмивки!

Николинка Георгиева,
читалищен секретар

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
До г-н Мариян Жечев Кмет на Община Шабла

Доброволците в благородната инициатива

На 10 март 2019 година, не-
деля, се проведе почистване 
на плажната ивица и дюните 
между Дуранкулашкото езеро и 
морето. Почистена беше над 2,5 
км. от плажната ивица. Събрани 

и извозени бяха 53 чувала с от-
падъци.

В инициативата се включиха 
около 40 участници – скаутите 
и техните ръководители, слу-
жителите на кметство с. Дуран-

кулак, стопаните на къмпинг 
„Космос“, доброволци от Дуран-
кулак, Балчик, Добрич и Варна.

Благодарим на всички за ен-
тусиазма, споделеното време, 
безвъзмездния труд, за усмив-

ките, веселото настроение и за 
радостта да сме заедно навън 
сред природата. Очаквайте да-
тата на почистванетo на остана-
лата част на плажа от към Кра-
пец.              Изгрев

ГОЛЯМОТО ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 
НА ДУРАНКУЛАШКИЯ ПЛАЖ

Проект „Инфор-
мационна кампания 
на територията на 
община Шабла на 
тема „Полезността 
на продуктите от 
риба и аквакултури““, финан-
сиран по Договор № МДР-
ИП-01-22/07.03.2019 г. за пре-
доставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програ-
ма за морско дело и рибарство 
2014-2020 г. 

Проектът е насочен към 
провеждане на регионална 
информационна кампания за 
повишаване на обществена-
та осведоменост в сектора на 
рибарството и аквакултурите. 
Планирано е събитията да се 
проведат в периода май-сеп-
тември и по този начин да 
достигнат до максимален брой 
хора. Целевите групи, към кои-
то е насочен проекта са: гражда-
ните на община Шабла; заетите 
в сектор Рибарство, които чрез 
провеждането на мероприя-
тието ще имат възможност да 
популяризират своите местни 
рибни и други деликатеси; гос-
ти, туристи и посетители на 
града. Предвиденият еднодне-
вен Рибен фестивал в градския 
парк на Шабла ще бъде част от 
“Празник на плодородието - 
Шабла 2019“.  Идеята Рибния 
фест да се проведе именно в 
този момент е свързан с факта, 
че „Празникът на плодородие-

то“ всяка година се 
посещава от забе-
лежимо все повече 
хора и участниците 
са най-разнообраз-
ни. Именно тук се 

дава възможност заетите в 
сектор „Рибарство“ да популя-
ризират своите местни рибни 
и други деликатеси. Празни-
кът с всяка следваща година 
се ползва с повишен интерес и 
един допълнителен Рибен фес-
тивал с водещ акцент за значи-
мостта, полезността на рибата, 
аквакултурата и сектор Рибар-
ство, като цяло ще доведе до 
нарастване на интереса и кон-
сумацията на продуктите от сфе-
рата. Повишаването на общест-
вената осведоменост в сектора 
на рибарството и аквакултурите 
ще доведе и до повишаване на 
доходите на заетите в сектор 
„Рибарство“ чрез прибавяне на 
нова стойност към традицион-
ната им практика, а именно пре-
доставяне и популяризиране на 
местни рибни деликатеси, което 
води и до затваряне на цикъл 
(добив, производство и реали-
зиране на продукция).

Максималната стойност на 
одобрената безвъзмездна фи-
нансова помощ, която се пре-
доставя по проекта, е в размер 
на 34  783,60 лв. без ДДС. Сро-
кът за изпълнение е 6 месеца 
от подписването на договора за 
БФП.                                                              

Одобрено е   про-
ектно предложение 
на Община Шабла 
„Заедно можем по-
вече“ по процеду-
ра за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M20P001-2.018   
„Социално – икономическа 
интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подо-
бряване достъпа до образова-
ние“- Компонент 1. Финансо-
вата подкрепа се предоставя 
по ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ (ОП РЧР), коя-
то е определена за водеща 
програма, и по ОП „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж“ (ОП НОИР.

По проекта се цели да се 
допринесе за повишаване ка-
чеството на живот, социално-
то включване и намаляване на 
бедността, както и за трайната 
интеграция на най-маргина-
лизираните общности, вкл. 
ромите, чрез реализацията на 
комплексни мерки и прила-
гането на интегриран подход. 
Предвижда се да се изпълня-
ват следните дейности по ОП 
“РЧР“ като: активиране на ико-
номически неактивните лица 
и включването им  в заетост, 
предоставяне на качествени 
здравни услуги и развитие на 
ромската общност за преодо-
ляване на негативните стере-
отипи. Друга група дейнос-

ти по ОП „НОИР“ 
включва  допълни-
телно обучение по 
български език за 
деца за които не е 
майчин, осигурява-

не на подходяща образовател-
на среда в Детската градина „ 
Дора Габе“  чрез сформиране 
на четири клуба насочени към 
съхраняване и развиване на 
културната идентичност на де-
цата от етническите малцин-
ства и техните връстници в 
интеграционна мултикултурна 
среда. Също така са включени 
дейности насърчаване участи-
ето на родителите в образова-
телния процес и сформиране 
на две извънкласни школи в 
СУ „ Асен Златаров“  насоче-
ни към развиване и допълни-
телни умения на учениците на 
етническите малцинства и тех-
ните връстници за развитие 
и съхранение на културната 
идентичност в интеграционна 
и мулткултурна среда.

Партньори по проекта са: 
община Шабла, ДГ „Дора Габе“, 
Роси Ержи ЕООД и Център за 
етнически диалог „Амалипе“.

Стойността на одобрената 
безвъзмездна финансова по-
мощ по проекта е в размер на 
380 889,67  лв. с ДДС, предста-
вляващи 100% от целия размер 
на одобрената инвестиция. 
Срокът за изпълнение на про-
екта е до 31.12.2020 г.

ОЩЕ ДВА ЕВРОПРОЕКТА 
В ХОД В ОБЩИНАТА

Поздравителен адрес от кмета на община Терешин, Марек 
Олековски до кмета на община Шабла Мариян Жечев, по по-
вод Националния ни празник, 3 март
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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

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 13 март 2019 г. се навършват

9 месеца
от смъртта на

ПЕТЪР КОСТОВ  
ПЕТРОВ
(ДОЛАРА)

починал на 63 години

Не се изплаква мъката със сълзи, 
когато плачем повече боли.

И все по-безнадеждни стават дните, 
че никога не ще се върнеш ти.

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

П О К А Н А
Н.Ч.”Свобода 1941” с.Горун, община Шабла
свиква отчетно събрание, което ще се проведе на  

22 март 2019 година от 16.00 часа в сградата на читали-
щето, при следния

  ДНЕВЕН РЕД
 1. Отчет на дейността на читалището.
2. Финансов отчет.
3. Отчет на проверителната комисия за 2019 година.
4. Утвърждаване на годишната програма на дейността на чи-
талището.
5. Други.

Молим, всички членове на читалището  
за присъствие на събранието.

При липса кворум, събранието ще се проведе един час по 
късно, на същия ден и място.

Читалищно настоятелство                

ТЪРСЯ 
ШОФЬОР НА МИКРОБУС. 

Целогодишна заетост с включени осигуровки.
Телефон:  0888 485 144

ПРОДАВАМ УАЗКА  
САМОСВАЛ АГУ. 

ЦЕНА 2 900 ЛВ.
Телефон: 0888 94 35 26

ОБЯВА
Читалищното настоятелство на НЧ ”Изгрев-1936” с.Тю-
леново кани своите членове да присъстват  на годишно  

отчетно събрание, което ще се проведе на 22 март 2019 
година от 14.00 часа в клуба на читалището.

ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за дейността на НЧ ”Изгрев-1936” за 2018 г.
2.Финансов отчет на НЧ ”Изгрев-1936”.
3.Обсъждане на културния календар за 2019 г.
4.Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе един час  
след обявеното време.

От Читалищното настоятелство 

ОБЯВА
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ДЮНЕРИ ОТВОРИ ВРАТИ В ШАБЛА НА 

ул. „Комсомолска“, срещу сградата на  
СУ „Асен Златаров“ - бившата обущарница.

Работно време: от понеделник до събота, от 7.30 до 
17.30 часа, почивен ден-неделя.

ПОКАНА
УС на Кооперация „ Изток” гр. Шабла свиква  

РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО  СЪБРАНИЕ  
на всички свои членове, което ще се проведе на 30.03.2019 
година от 8,30часа в залата на кооперацията при следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Утвърждаване решения на УС за приемане и освобождаване 
на членове на кооперацията.
2.  Отчет  на  УС  за  годишната  дейност  на  кооперацията  през 
2018 година. Основни насоки за развитие през 2019 година.
3. Годишен финансов отчет.
4. Отчет на КС за 2018година.
При липса на кворум  общото събрание ще се проведе един 

час  по късно на същите ден и място.

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.
Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ПОКАНА
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ НЧ  

„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПОБЕДА  - 2014 ГОДИНА“ СЕЛО 
ГОРИЧАНЕ, ОБЩИНА ШАБЛА,

на основание чл.16, ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗНЧ, свиква Общо събра-
ние на членовете на читалището, като ви кани да присъствате.
Събранието ще  се  проведе  на  27 март  2019  година  от  16.30 
часа в село Горичане, общ.Шабла, ул.“Пета“ №5 при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.  Актуализиране  членовете  на  Общото  събрание  на  читалището  – 
чл.14, ал.1, т.4 от ЗНЧ.
2. Отчет на Читалищното Настоятелство за периода април 2018 годи-
на – март 2019 година – чл.14, ал.1, т.8 и чл.16, ал.2, т.4 и чл.26, ал.1 
от ЗНЧ.
3. Отчет на Проверителната  комисия  за периода април 2018 година – 
март 2019 година – чл.14, ал.1, т.8 и чл.18, ал.3 от ЗНЧ.
5.  Представяне  на Проекто-бюджет  2019  година  и  приемане  на  Бю-
джет 2019  година на НЧ „Народно читалище Победа – 2014  година“ 
– чл.14, ал.1, т.7 и чл.16, ал.2, т.3 от ЗНЧ.
6. Избор на членове ва Читалищното настоятелство – чл.14, ал.1,  т.2 
от ЗНЧ.
7. Избор на Председател на Читалищното настоятелство – чл.14, ал.1, 
т.4 от ЗНЧ.
8. Избор на членове на Проверителна комисия - чл.14, ал.1, т.4 от ЗНЧ.
9. Промяна в Устава на НЧ в следния смисъл – навсякъде името „на-
родно  читалище  Победа-2014  година“    да  бъде  променено  на  „На-
родно читалище Победа – 1941 година на основание чл.18, ал.1, т.1 от 
Устава на читалището.
10. Разни.
При липса на кворум, общото събрание ще се проведе същия 
ден в 17.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ПОКАНА
Читалищното настоятелство при Народно читалище 

„Дружба 1898“ с. Дуранкулак, община Шабла, на основание 
чл.16, ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗНЧ, кани членовете на 

читалището на отчетно-изборно събрание.
Събранието ще се проведе на 20 март 2019 година (сряда) 

от 15.30 часа в село Дуранкулак, общ. Шабла, ул. „Първа“ № 
18 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на настоятелството за дейността на НЧ „Дружба 1898” за пе-
риода 2016-2018 г.
2. Отчет на проверителната комисия за периода 2016-2018 г.
3. Приемане на Бюджет 2019 г.
4.  Приемане  на  насоки  за  развитие  дейността  на  читалището  през 
следващия отчетен период 2019-2021 г.
5. Приемане и освобождаване на членове и определяне размера на 
членския внос.
6. Избор на ръководни органи на НЧ „Дружба 1898” – настоятелство, 
председател и проверителна комисия.
7. Разни.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе 
същия ден един час по-късно, от 16.30 часа, на същото 

място и при същия дневен ред.

ПОКАНА
Народно читалище „Зора 1942“, село Ваклино, община Ша-

бла, кани своите члeновe на отчетно-изборно общо  събра-
ние, което ще се проведе на 22 март 2019 година (петък) от 

16.00 часа в сградата на читалището, при следния 
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Доклад за дейността за 2018 г.
 2. Финансов отчет за 2018 г. 
3.  Избор  на  читалищно  настоятелство,  председател  на  чита-
лищното настоятелство и ревизионна комисия.
4. Други.
При липса на кворум  събранието ще се проведе един час по- 

късно  на същия ден и място. 
От Читалищно настоятелство

ПОКАНА
Настоятелството при НЧ ”Отец Паисий 1901” село 

Езерец, община Шабла, област Добрич кани всички членове 
на отчетно-изборно събрание на 27.03.2019 година (сряда) 

от 17.00 часа в сградата на читалището при следния
 ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и изключване на членове на читалището.
2.Освобождаване на членовете на настоятелството, провери-
телната комисия и председателя, поради изтичане на мандата.
Избор на членове на настоятелството, проверителната коми-
сия и председател.
3. Доклад за дейността през 2018 година.
4.Финансов отчет за 2018 година.
5.Други.

При липса на кворум събранието ще се проведе на същия 
ден и същото място с един час по-късно -18.00 ч.

ПОКАНА
УС на СН „Дуранкулак“, с.Дуранкулак, община Шабла кани 
членовете на Сдружението на отчетно-изборно събра-
ние, което ще се проведе на 13.04.2019 година от 10.00 

часа в читалището на село Дуранкулак при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчетен доклад за дейността на УС за периода 2016 – 2019 година.
2. Отчетен доклад за дейността на КС за периода 2016 – 2019 година.
3.Избор на нов УС.
4.Избор на нов КС.
5.Решение за връщане на ХМИ на НС-Варна.
6.Мероприятия, свързани с поливен сезон 2019 година.
7.Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 час по-къс-

но, на същото място, при същия дневен ред.
От ръководството

ПОКАНА
УС НА ЗК „ЯНТАР“ СЕЛО ПРОЛЕЗ, ОБЩИНА ШАБЛА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
свиква годишно-отчетно изборно събрание, което ще се 
проведе на 30 март 2019 година (събота) от 9.00 часа в 

залата на Общински съвет, ет.3
ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член-кооператори. 
                                      Докл.Председателят на кооперацията 
2.Отчет на УС за дейността на ЗК“Янтар“.
                                      Докл.Председателят на кооперацията
3.Приемане на Годишния финансов отчет и Счетоводен баланс на ЗК 
„Янтар“.
                                      Докл.Гл.счетоводител
4.Отчет на Контролния съвет на ЗК „Янтар“.
                                      Докл.Председателят на КС
5.Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час по-къс-

но, независимо от броя на присъстващите.
Приканваме всички член-кооператори да присъстват на 

събранието.
От Ръководството на ЗК „Янтар“
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На 6-ти март, Руслан Мъй-
нов гостува в Шабла, с кон-
церта „Любими руски песни“. 
Поканата бе отправена от Об-
щина Шабла, по повод Между-
народния ден на жената – 8-ми 
март. Залата на НЧ „Зора 1894“ 
бе изпълнена до краен предел. 
Спектакълът бе аплодиран от 
около 500 души! Изпълненията 
бяха под съпровода на Шумен-
ската филхармония, водена от 
диригента Левон Манукян. Ре-
пертоарът включваше неоста-
ряващи хитове от руски филми, 
цигански романси и любими 
песни на няколко поколения, 

представени в нови, блестящи 
аранжименти и завладяващо 
артистично присъствие. Безу-
пречният професионализъм на 
Руслан Мъйнов и Симфониета 
„Шумен“, завладяха публиката. 
Високият градус на настроение 
и вдъхновение увлякоха почи-
тателите в ритъма на песните и 
съпътстващата емоция.

Шабленските жени полу-
чиха един прекрасен букет от 
емоция, в навечерието на 8-ми 
март!

Благодарим!
Ваня Янакиева,  

ЦСРИ Шабла

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ПАЛИТРАТА НА ПРОЛЕТТА 
Когато Бог е сътворявал света, 
първо е създал Пролетта... 
... Разтворени длани на младо момиче 
и ухание на зюмбюл и свенливо кокиче. 
Напъпила иглика в усмивка красива 
и синчец в очите на млада самодива. 
Лазурна синева и млада избуяла трева. 
Събудени сокове за живот и порив нов. 
Приказна фея е дошла при нас 
и в бяла одежда разпръсква красиви 
напъпили и звънливи, безброй цветове, 
във феерия розово-бяла 
започва пролетния бал. 
И всяка градина става пъстра картина 
като от детска рисунка оживяла до нас. 
За този празник изящен 
ти трябват единствено истински сетива. 
Поканен е всеки, 
наистина всеки с добра човешка душа.

Гергана Стефанова

На 7 март  д-р Йорданка 
Стоева - председател на Об-
щинския съвет в Шабла по-
срещна ученици от четвърти 
клас на  СУ „Асен Златаров“  с 
класен ръководител Милена 
Тодорова.

Поводът е да се изкаже 
благодарност към четвърто-
класниците, които участваха в 
проект между училище „Гала 
Галактион“- град Мангалия и 
СУ „Асен Златаров“- Шабла и 
да им връчи подаръци от ру-
мънските им приятели, вклю-
чително и мартеничка.

 Поканата да се включат в 
проект „Мартеница“ дойде пре-

ди два месеца от директора на 
Дома на офицера в Мангалия 
госпожа Лиана Наум.

Нашите талантливи уче-
ници подготвиха рисунки на 
традиционни български носии 
от различни етнографски об-
ласти, създоха непотворими 
рисунки на мартеници посвете-
ни на Баба Марта и изработиха 
собственоръчно мартенички. 

Така на 2 март, тази годи-
на творбите им участваха в 
честването на Баба Марта и във 
връзка с националния празник 
на България - 3 март в град 
Мангалия.

Броени дни след гостува-

нето в Румъния, шабленските 
ученици получиха подаръци 
от своите румънски приятели, 
без да се познават, но оценили 
жеста на сръчните наши деца. 

Не случайно изложбата беше 
наречена от всички присъст-
ващи „Детско приятелство без 
граници.“

Изгрев

Празнично настроение и 
много положителни емоции 
съпътстваха традиционната 
Осмомартенската седянка в 
НЧ „Дружба 1898”. 

На сцената в малката зала 
на читалището се изявиха 

нашите малки самодейци – 
децата от група „Слънце” 
и ОУ „Св. Климент Охрид-
ски”. Те поднесоха празни-
чен букет от стихове, танци 
и песни. Своя музикален 
поздрав към всички дами 

отправиха Групата за народ-
ни песни, Групата за стари 
градски песни „Млади мо-
мичета” и Танцов клуб „Ки-
бела” при НЧ „Дружба 1898”. 
Благодарим на всички учас-
тници в празничния кон-

церт за Международния 
ден на жената – 8 март! 
Пожелаваме на всички дами 
здраве и много поводи за ус-
мивки!

Николинка Георгиева, 
читалищен секретар

ОСМОМАРТЕНСКА СЕДЯНКА В НЧ „ДРУЖБА 1898“

Така е озаглавила сборника 
си с есета, който представи на 
шабленци, ден преди 8-ми март,  
Сашка Александрова.  В НЧ 
„Зора 1894“, есеистката бе при-
дружавана от психоложката Ма-
рияна Георгиева.

Александрова сподели пред 
препълнената зала на картин-
ната сбирка в Читалището, че е 
започнала борбата си с болката с 
блог в Интернет. Има издадени и 
стихосбирки. „Не се крий от тъ-
гата, тя съществува с причина.“, 
„Поемай подадените ръце – така 
започва любовта.“, „Когато да-
дем достатъчно, това е любов.“, 
„Остави миналото на мира! Това 
важи и за бъдещето! Важна е 
минутата сега!“ – от думите на 
Сашка стана ясно, че  това са жи-

тейските трегери, върху които 
е изградила книгата си младата 
писателка. Тя подчерта ролята 
на известната психоложка и пи-
сателка Мадлен Алгафари (ре-

дактор на „Раждането на щаст-
ливата жена“), като приятел, и 
вдъхновител.

За да разсее подозренията, 
че книгата й е твърде сериозна 

и философска за масовия чита-
тел, Сашка Александрова про-
чете пред публиката и един свой  
текст за „приключението си“ във 
форум за запознанства. Тънка-
та ирония на авторката  завладя 
присъстващите в залата. 

В един момент срещата пре-
растна в откровен разговор, 
авторката отговаряше на въпро-
сите на шабленци – мисли ли 
за роман, чувство ли е болката 
според нея, жените ли са пазите-
лите на емоциите в обществото. 

На въпроса, мисли ли да събере 
Фейсбук-група, Александрова 
отговори, че е за да е полезна 
такава, в нея няма нужда от пси-
холози. „Жените нямат нужда от 

съвети! Разговорите и изслуш-
ванията ще са ни много по-по-
лезни…“, допълни авторката. 
Според нея, много важно за вся-
ка жена е, да разбере разликата 
между тъгата и гнева.

Като мото на срещата-разго-
вор, Марияна Георгиева прочете 
есето от книгата - „Дай си време“.

На финала, розата от Казан-
лък, Сашка Александрова, раз-
даде автографи на своите нови 
фенове.

Йордан Енев

Нашите четвъртокласници с подаръците от ръмънските при-
ятели

ПРИЯТЕЛСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ

Лиана Наум връчва картина на д-р Стоева от Дома на офицера, 
по повод 3 март Участниците в празника, в Мангалия

РАЖДАНЕТО НА ЩАСТЛИВАТА ЖЕНА  

Авторката чете есе от „Раж-
дането на щастливата жена.“

Сашка Александрова, пред шабленската публика

Автографи за почитателите

Тесен се оказа киносалонът 
в НЧ „Зора 1894“ - Шабла за же-
лаещите да се докоснат до своя 
обичан актьор и певец, Руслан 
Мъйнов. На сцената до него 
бяха и изпълнителите от Сим-
фоничен оркестър град Шумен 
с диригент Левон Манукян.

Два часа Мъйнов и изпъл-
нителите от оркестъра се разда-
ваха на публиката, а тя от своя 
страна им се отблагодаряваше с 

бурни аплодисменти.
На 6 март,  Руслан Мъйнов 

поздрави жените от община 
Шабла и всички присъстващи в 
залата с любими руски песни и 
цигански романси.

Концертът в навечерието на 
8-ми март е подарък от кмета 
на община Шабла, Мариян Же-
чев, по случай Международния 
ден на жената.

Изгрев

ОСМОМАРТЕНСКИ КОНЦЕРТ 
ЗА ДАМИТЕ ОТ ОБЩИНАТА

От редакционната ни поща

ЕМОЦИОНАЛЕН БУКЕТ 
ЗА 8-МИ МАРТ!



4 Вторник, 12 март 2019 г. ОБЩИНАТА

Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com 
интернет страница: www.shabla.bg 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йорданка Радушева, Йордан Енев

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Николинка Георгиева, 
Мария Дончева, Деян Димитров, Галя Камберова, Живко Янев

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

земеделска земя в района
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

На Първи Март в пенсионерски „Три гори“с.Горичане се отбеляза  
празника на самодееца и баба Марта.Членовете на клуба бяха 
поздравени от ПГ „Кардарина“ с няколко изпълнения и закичени 
със саморъчно изработени мартеници.

Фотооко

Дирекция „Морско дело и ри-
барство“ към Министерство на 
земеделието, храните и горите, 
Управляващ орган на Програма 
за морско дело и рибарство 2014-
2020 година, организира и кани 
всички заинтересовани рибари, 
търговци на риба и рибни проду-
кти, производители на аквакул-
тури и граждани на Информа-
ционно събитие за представяне 
на открити за прием на проектни 
предложения мерки от Програ-
ма за морско дело и рибарство/
ПМДР/ 2014-2020 година. 

На срещата, ще бъдат пред-
ставени открити за прием 
процедури за кандидатстване, 
допустими бенефициенти, до-
пустими дейности и разходи и 
други важни теми при канди-
датстване. 

Експерти от Управляващия 
орган на Програма, ще бъдат на 
разположение за въпроси и дис-
кусии.

Срещата ще се проведе на 
12.03.2019 година (вторник) от 
14.30 часа в гр. Балчик, зала на 
комплекс „Мелница“.

ОТ МИРГ СЪОБЩАВАТ…

ДОБРЕ ДОШЛА ПРОЛЕТ!
ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  

“СЕМИРАМИДА”, С.ЕЗЕРЕЦ 
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

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Дирекция „Морско дело и рибарство”

ДНЕВЕН РЕД 
ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО

ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 
2014-2020 (ПМДР)

12 март 2019 г., гр. Балчик, зала - комплекс Мелницата
12.03.2019г. (вторник) 

14:30  ч. Условия за кандидатстване по Мярка 1.1 
“Диверсификация и нови форми на доход”

14:50  ч. Условия за кандидатстване по Мярка 1.6 “Опазване и 
възстановяване на морското биологично разнообразие 
и екосистеми и компенсационни режими в рамките на 
устойчивите риболовни дейности”

15:10  ч. Условия за кандидатстване по Мярка 1.7 “Добавена 
стойност, качество на продуктите и използване на 
нежелания улов”

15:30  ч. Условия за кандидатстване по Мярка 2.2. “Продуктивни 
инвестиции в аквакултурата” - Сектор “Малки проекти”

15:50  ч. Условия за кандидатстване по Мярка 2.1. „Иновации в 
аквакултурата“ 

16:10  ч. Условия за кандидатстване по Мярка 2.3. “Насърчаване 
на нови производители на аквакултури, развиващи 
устойчиви аквакултури”

16:30  ч. Нередности

16:40 ч. Въпроси и отговори

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла 

обявява, че с Решение № 503 от 30.01.2019 год. на Общински съвет 
-Шабла разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР 

състоящо се  в промяна местоположението на част от улична отсечка 
между квартал 4 и квартал 5 и изменения в обхват УПИ I, УПИ II, УПИ III, 
УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, 
УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII в кв.4 и УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, 
УПИ V, УПИ VI, УПИ IX, УПИ X, УПИ ХI, УПИ XII и УПИ XIII в кв.5 по плана 

на с.Стаевци, община Шабла.

Състезателят и треньор в 
СКЛА „Нефтяник 2014“ Шабла, 
Веселин Василев, постигна нов 
успех на Балканиада за вете-
рани. Навръх националния ни 
празник, 3-ти март, Веско из-
воюва сребърен медал в тлас-

кането на гюле на Балканското 
първенство на закрито, което 
се проведе в Истанбул. Той по-
стигна поредния си балкански 
успех в конкуренцията на съ-
перници от Турция, Сърбия, 

Словения и Гърция. На почет-
ната стълбичка, Василев бе в 
компанията на състезатели на 
домакините. Шампионът из-
превари съгражданина ни със 
7 см., а в четвъртия си опит, 
Веско изпрати 7, 25 килогра-

мовият уред (ветераните във 
възраст 40-45 г. тласкат също-
то гюле като мъжете) на около 
метър над върховото постиже-
ние на турския си съперник, 
но съдиите регистрираха фал. 

Тогава Василев изпита на гърба 
си, това, което постоянно втъл-
пява на дъщеря си Кремена на 
тренировки и състезания по 
скок дължина – не ти ли е чист 
завършека на опита, постиже-
нието няма значение, защото не 
се регистрира като официално! 

Припомняме на читатели-
те на „Изгрев“ досегашните 
постижения на Веселин Васи-
лев на Балкански шампионати 
по лека атлетика за ветерани. 
2015-та г. в Гърция (на откри-
то) – 4-то мято на диск, 5-то на 
копие; 2017-та г. в Стара Загора 
(на открито) – бронзови медали 
на гюле и диск; 2018-та г. в Сло-
вения (на открито) – бронзови 
медали на гюле и в „балканска 
щафета“; 2018-та в Сърбия (на 
закрито) – златен медал в тлас-
кането на гюле.

Балканиадата се прове-
де в турския мегалополис, в 
най-модерната в момента зала 
за лека атлетика на полуостро-
ва. Веселин Василев, сподели 
пред „Изгрев“ впечатленията 
си от първенството – електрон-
но измерване на постиженията, 
реален допинг-контрол (нещо 
нехарактерно за състезанията 

за ветерани).
Веско отново посвети ме-

дала си на Шабла и шабленци. 
Той благодари на ръководство-
то на Общината за оказваната 
подкрепа на спорта и използва 
възможността да покани всич-
ки наши съграждани на трето-
то издание на провеждания с 
подкрепата на община Шабла 
и под егидата на БФЛА леко-
атлетически „Мемориал Коста 
Василев“, на 20-ти април, на 
Градския стадион в Шабла.

Йордан Енев

Зорница: Тази есен ще се 
навършат 25 години откакто 
сте в България, това е четвърт 
век. Как бихте определили 
този период от време?

Руслан Мъйнов: Едно при-
ятно начало!

Саня: Кой е най-ценният 
урок, който научихте от жи-
вота?

Р.М.: Не смея да кажа сега. 
Надявам се да имам време да 
науча още много уроци, защо-
то на тази възраст, която на вас 
ви се струва преклонна, за мен 
животът предстои. Аз ви пред-
лагам да се срещнем след още 
25 години, за да ви разкажа за 

ценните неща от живота. 
Ивет: Какво Ви мотивира 

да творите през трудните си 
житейски моменти?

Р.М.: По принцип трудни-
те моменти са тези, които мо-
тивират. Човек трудно твори, 
каквото и да било, ако всичко 
му е наред, поне историята това 
показва. А колко съм творил 
на този етап, не мога да кажа. 
Трябва да се извърви един твор-
чески път и в неговия край да се 
направи равносметка. Тогава се 
разбира имало ли е достатъчен 
заряд, сила, въздействие и дали 
е имал смисъл вложеният труд. 

Дария: Как Ви изглежда 
нашият район, хората и живо-
тът тук?

Р.М.: Не познавам целого-
дишния живот тук, защото ид-
вам само през лятото. Не мога 
да определя хората, защото 
тогава тук е пълно с туристи, 
но имам приятели, които са ми 
близки и с които се обичаме. 
И днес отидох до брега, видях 
бунгалата и ми стана много 
приятно. Вашият район е част 
от обширна Добруджа, а хората 
бих ги определил като „наши“ и 
мисля, че ги познавам. 

Ивет: Какви качества тряб-
ва да притежава един млад ар-
тист, за да успее?

Р.М.: На първо място човек 
трябва да притежава трудолю-
бие и отговорност към публи-
ката и към колегите. Артистът 
трябва да твори с мисълта, че 
публиката вижда всичко и не 
може да бъде заблуждавана. 

Зорница: Какви са плано-
вете Ви занапред?

Р.М.: Мащабни. Излиза по-
редният сезон на „Столичани в 
повече“, снимаме „Комиците“, с 
Бургаския театър имаме пред-
ставление „Стая 1313“, изна-
сяме концерти на руски песни, 
които за 6 години са над 140. 
Не са малко нещата, които се 
правят. 

Дария: Спомняте ли си как 
се зароди страстта Ви към му-
зиката?

Р.М.: Нищо не ме е запали-
ло изведнъж. Всичко ставаше 

постепенно, още от детската 
градина, по време на търже-
ствата, театралните кръжоци, 
кандидатстването в НАТФИЗ и 
от там… до голямата сцена.

Саня: Днес с този концерт 
какво послание искате да от-
правите към публиката?

Р.М.: Не искам да отправям 
послания, а да зарадвам хората. 
Да си спомнят хубавите неща 
от миналото, за щастие не сме 
злопаметни. Да създам топла 
атмосфера и да си отидат ус-
михнати. Вярвам, че песните 
ще бъдат познати за публиката.

Благодарим на г-н Мъйнов 
за отделеното време, а кон-
цертът развълнува всички 
присъстващи. Хората съпро-
вождаха изпълненията с ръко-
пляскане и припяване. Залата 
отдавна не е побирала толкова 
позитивно настроена публика. 

Литературен клуб  
„Творческо писане”

МИНУТИ ПРЕДИ КОНЦЕРТА
По случай 8-ми март  г-н Мариян Жечев, кмет на общината,  

зарадва жените от района с концерт на актьора и певеца Рус-
лан Мъйнов заедно с Шуменския симфоничен оркестър. Минути 
преди концерта, при напрегнати обстоятелства, успяхме да 
уговорим срещата си с любимеца на публиката. 

Първият ни въпрос бе отправен от:

ВЕСКО ВАСИЛЕВ  - БАЛКАНСКИ 
ВИЦЕШАМПИОН НАВРЪХ  3-ТИ МАРТ
Шести медал за шабленския лекоатлет от Балканиади

Веселин Василев (вляво) поздравява другите медалисти на по-
четната стълбица.

Веско развява българския 
трибагреник на Националния 
празник


