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„Само дърво, което има дълбоки и здрави корени може да израсте нависоко и да устоява на бурите. Дори когато е само на хълма.“
Борис Балкх

МИСЪЛ НА БРОЯ

„Изгрев“ – Г-н Жечев, как-
во ще споделите за читатели-
те на „Изгрев“, относно т.н. 
„скандал“ около Шабленското 
езеро?

Мариян Жечев – Много точ-
но определихте тази рутинна 
процедура като „така наречен 
скандал“, защото това е дейност, 
която провеждаме ежегодно 
– за регулиране на нивото на 
езерото. Неправилно в медий-
ното пространство, на преден 
план като цел на мероприяти-
ето се изведе отводняването на 
почивната станция на МС. А 
това правим, както шабленци 
знаят, за повишаването на чис-
тотата на водата в Шабленското 
езеро и на нейната наситеност 
с кислород. Така намаляват 
разливите по крайбрежието, а 
орязването на тръстиките е не-
обходимо, защото както всич-
ки видяха от разпространените 
по медиите въздушни снимки, 
тръстиковите масиви видимо 
надвишават по площ водното 
огледало на езерото. Не на по-
следно място е и поддържането 
на необходимия  обем на езеро-
то, като водоприемник на водо-
сбор от над 1000 кв. км.

„Изгрев“ – Какво е състоя-
нието на флората и фауната на 

езерото сега?
Мариян Жечев – Към мо-

мента то е добро. Няма опас-
ност за зимуващите или гнез-

дящи видове птици, които към 
момента на изпускането на во-
дата (15-20 февруари) са били 
на територията на защитената 
местност. Сега езерото въз-
становява нивата си от своите 

естествени водоизточници – 
изворите си. Което беше и ос-
новната цел на мероприятието 
– чрез намаляване на водния 
обем, да се подобри работата 
на естествения водоизточник. 
Защото освен птиците, в ареала 
на Шабленското езеро живеят 
още: много видове риба, земно-
водни, влечуги и бозайници…

„Изгрев“ – Какви грижи 
полага ръководството на об-
щина Шабла за популацията 
на рибата и раците в Шаблен-
ското езеро?

Мариян Жечев – Основни 
дейности, които Общината е 
предприела за поддържане на 
екосистемата са косенето на 
тръстиката (със закупената 
през 2016-та г. машина), кое-

то е съгласувано с РИОСВ, в 
месеците, когато няма зимува-
щи, или гнездящи птици (фев-
руари-март и юли-ноември). 
Миналата година зарибихме 
Шабленското и Дуранкулаш-
кото езера с 400  000 рибки от 
видовете шаран, бял амур и 
толстолоб. Остава проблемът 
със сериозно увредената попу-
лация на раци, която преди три 
години беше почти унищожена, 
вследствие на лошото качество 
на водата. Надеждата ни е по-
пулацията да се самовъзстано-
ви, а за това е необходимо чис-
то езеро…

„Изгрев“ – Какви мерки 
предвиждате за в бъдеще за 
чистотата на Шабленското 
езеро?

Мариян Жечев – За да няма 
подобни „медийни бомби“, 
свързани с изпускането на 
езерните води в морето, общи-
на Шабла е заделила средства 
за работно проектиране на из-
пускател и заустващо съоръ-
жение на Шабленското езеро, 
чийто проект е в ход от декем-
ври 2018-та г. Това ще доведе до 
възможността за  финансира-
не на изграждането на такова 
съоръжение, което може да се 
осъществи чрез анонсираното 
от мин. Димов на срещата ни, 
финансиране за поддръжката 
на екологичното състояние на 
Шабленското и Дуранкулашко-
то езера на обща стойност 4,8 
милиона лева по ОПОС.

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
интервюто, г-н Жечев.

Мариян Жечев – И аз Ви 
благодаря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев

Датата 23 март 2019 година ще остане 
паметна в историята на село Тюленово. 

На този ден, бе направено освещаване и 
полагане на подолтарния камък за строежа 

на храм „Св.вмчк Георги“ в селото.
Церемонията се водеше от протойерей 

Йордан Найденов-секретар на Варненска-
та и Великопреславска митрополия, в съ-
служение с отец Павел Максимов от храм 
„Св.вмчк Харалампий“ – Шабла, който е  
председател на църковното настоятелство 
при храм „Св.вмчк Георги“ село Тюленово 
и отец Василий от Каварна. 

Настоятелите и всички дарители поло-
жиха подписите си върху документ, който 
беше сложен и запечатан в кутия, и заро-
вен в основите на храма.

Сред присъстващите бяха председате-
лят на Общинския съвет, д-р Йорданка 
Стоева, кметът на община Шабла, Мариян 
Жечев, заместникът му, Цветелин Йорда-
нов,  жители и гости на селото.

Идеята за изграждане на храма е на 
основният дарител, Димитрин Русев от 
Добрич, който през 2016 година писмено 
депозира своето желание до кметския на-
местник на село Тюленово, да строи църк-

ва. Важно е да се знае, че досега не е имало 
божи дом в крайморското село.

Следва на стр.4

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ХРАМ В СЕЛО ТЮЛЕНОВО

От дясно на ляво: дарителят Димитрин 
Русев от Добрич

Мариян Жечев: „НА ЕЗЕРОТО ПРОБЛЕМИ НЯМА, ОЧАКВАМЕ 4,8 МЛН. ЛЕВА
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕЗЕРАТА.“

През изминалата седмица, след рутинното изпускане на во-
дите на Шабленското езеро, екоорганизации пуснаха в медийно-
то пространство „новината“, че защитената зона е пред еко-
катастрофа! По този повод, на 20-ти март, министърът на 
околната среда и водите Нено Димов, придружен от експерти 
на РИОСВ Варна, посети района. Не бяха установени никакви 
нарушения на законите на република България, или опасност 
за екологичната обстановка в защитената зона. По този по-
вод, „Изгрев“ се обърна към кмета на община Шабла, Мариян 
Жечев с няколко въпроса:

Стрелките с час напред ще 
изместим в последния ден 
на месеца, когато баба Марта 
ще напомни с пълна сила за 
себе си и ще ни вледени с 
минус 6 градуса. Това показват 
дългосрочните синоптични 
прогнози на gismeteo. В 4 часа 
сутринта на 31 март за предпо-
следен път ще минем от зимно-
то към лятното часово време.

Очаква се от 2021 година 
въртенето на часовника да 

спре окончателно, след като 
допитване показа, че над 90% 
от гражданите на ЕС са против 
местенето на стрелките.

ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ

На 20-ти и 21-ви април, на 
стадион „Шабла“, ще се проведе 
третият турнир по лека атлети-
ка „Коста Василев“. Турнирът 
е от календара на Българската 
федерация по лека атлетика 
(БФЛА) и се осъществява с 
подкрепата на община Шабла. 
Надпреварата ще започне на 
20-ти април (събота) от 9:30 
часа. В надпреварата ще вземат 
участие момичета, момчета, 
юноши, девойки, мъже и жени 
от клубове в цяла България в 
дисциплините: гладко бягане – 

60, 100, 200 и 400 метра, щафе-
ти 4х400 м., тласкане на гюле 
и хвърляне на копие. Младите 
състезатели (14-18 г.), ще от-
крият веригата от състезания 
за млади таланти, „А1 атлетика 
за младежи.“ В рамките на тур-
нира, на 21-ви април (неделя), 
от 10:30 часа, на стадион „Ша-
бла“, ще стартира шосейният 
пробег „Шабла RUN“ – 14 км. 
(до Фара Шабла и обратно). 
Финалът на пробега ще е също 
на стадион „Шабла“. 

Моля, заповядайте!

На 27-ми август, тази година 
ще отбележим петдесетгодиш-
нината от обявяването на Ша-
бла за град.

Като проява под това мото 
беше засаждането на 50 дръв-
чета, по едно за всяка година от 
съществуването ни като град.

На Благовещение, поверие 
гласи, че дори и птичката гнез-
до не свива, но посаденото се 
захваща. С тази задача се заеха 
дванадесетокласниците при СУ 
„Асен Златаров“ с класен ръко-
водител Йорданка Атанасова. В 
инициативата се включиха още 

председателят на Общинския 
съвет, д-р Йорданка Стоева, 
кметът на община Шабла, Мари-
ян Жечев, Цветелин Йорданов 
– заместник-кмет, служители 
от общинската администрация. 
Дръвчетата – лириодендрони 
(вид магнолиеви), бяха засадени 
от четните номера, от 48 до 78 
по улица „Равно поле“.

В помощ на учениците се 
включи  ОП БКСТРО, което 
предварително подготви тере-
на.  Дръвчетата бяха осигурени 
от община Шабла.

Изгрев

50 ДРЪВЧЕТА ЗА 
ЮБИЛЕЯ НА ШАБЛА

ТРЕТИ ТУРНИР ПО ЛЕКА 
АТЛЕТИКА „КОСТА ВАСИЛЕВ“

Участниците в инициативата

Така ще изглежда храма
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  
в общините Шабла, Каварна,  

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

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 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

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
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.

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

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

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог

27-ми март  (сряда), 13:30 часа 

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”  
(ПДНГ) БАЗА „ШАБЛА

ПРЕДЛАГА ЗА ПРОДАЖБА НЕНУЖНИ 
МАТЕРИАЛИ. ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ.

Справка: офис на ПДНГ- Шабла до Фара. 
Телефон: 0886 58 54 59, С.Михайлов

През месец март Областен 
информационен център – До-
брич (ОИЦ-Добрич) и Нацио-
налната служба за съвети в 
земеделието (НССЗ), Терито-
риален областен офис (ТОО)  
Добрич ще проведат съвместни 
изнесени приемни в областта. 

Експертите от ОИЦ - Добрич 
ще предоставят информация 
за актуалните възможности 
за финансиране с европейски 
средства чрез Оперативните 
програми 2014-2020, Програ-
мата за морското дело и рибар-
ство 2014-2020 г. и Програмата 
за развитие на селските райони 
2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). 

На разположение на посетите-
лите ще бъдат информационни 
и рекламни материали. 

Експертите от ТОО Добрич 
ще консултират земеделски-
те стопани за възможности-
те, които предлагат мерките 
от Тематична подпрограма за 
развитие на малки стопанства 
на Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. 
(ПРСР 2014-2020). Ще бъдат 
предоставени съвети и инфор-
мация по предстоящия прием 
на проектни предложения по 
мярка 6.3 „Стартова помощ за 
развитието на малки стопан-
ства“.

СЪОБЩЕНИЕ

УС на ЗК „Приморец“ с. Тюленово свиква редовно  
годишно отчетно събрание, което ще се проведе на  

13 април 2019 година от 9:00 часа в клуба  
на село Тюленово при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчет на УС и КС на ЗК „Приморец“ за 2018 година.
3. Приемане на финансовия отчет на ЗК „Приморец“ и раз-

пределяне на печалбата.
4. Текущи въпроси (разни).
При липса на кворум, събранието ще се проведе съгласно 

Закона за кооперациите.
УС на ЗК „Приморец“ 

с. Тюленово 

УС НА ПТК “ШАБЛЕНСКИ ФАР” гр.Шабла
СВИКВА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

на 20 април 2019 г. от 9,00 часа
в сградата на ПТК  “Шабленски фар” гр.Шабла при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член – кооператори.
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2018 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет  за 2018 г.
4. Отчет на КС за  дейността на кооперацията през 2018 г.
5. Избор на ръководни органи на Кооперацията – Председател, 
6. Управителен съвет и Контролен съвет.
7. Избор на пълномощник за общото събрание на ОСЗК.
8. Текущи.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час 
по-късно на същото място, при същия дневен ред - на осно-

вание чл.17 ал.2 от Закона за кооперациите.
УС на ПТК “Шабленски фар” гр.Шабла

СЪВМЕСТНА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА 
ОИЦ – ДОБРИЧ И НССЗ – ТОО ДОБРИЧ

община място дата час
Каварна Общинска служба „Земеделие“ 28 март 10:00 – 12:00

Посещението, предоставянето на съвети и консултирането в 
рамките на изнесените приемни е напълно безплатно.

Областен информационен център – Добрич
Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg

Във връзка с предстоящите 
растителнозащитни меропри-
ятия през пролетно-летния 
сезон, община Шабла напомня 
на земеделските стопани, че 
следва строго да спазват  усло-
вията и реда за оповестяване 
на възложените РЗ-дейности, 
разписани в Наредба № 13 от 26 
август 2016 г., а именно:

Лицата, които извършват/
възлагат растителнозащитни, 
дезинфекционни и дезинсек-
ционни дейности с наземна и 
авиационна техника, в срок до 
3 дни преди датата на третира-
нето са длъжни да:

1. уведомят лично (с SMS 
и/или по електронна поща) 
собствениците на животно-
въдни обекти (пчелини), ре-
гистрирани съгласно Закона 
за ветеринарномедицинската 
дейност, разположени в земли-
щето на населеното място по 
местонахождение на площите, 
които ще бъдат третирани, как-
то и собствениците на пчелини, 
разположени в граничещите 
землища, за датата и часа, в 
който ще се извърши меропри-
ятието;

2. изпратят уведомително 
писмо по образец до кмета на 
населеното място, в чието зе-
млище ще се извършва трети-
рането, както и до кметовете на 
населените места, чиито зем-
лища граничат с третираните 
площи.

Кметовете обявяват пред-
стоящото третиране в деня на 
получаване на уведомителното 

писмо чрез местните средства 
за масово осведомяване и чрез 
обява на видно място в съот-
ветното населено място. По-
стъпилите в общинска админи-
страция – Шабла уведомителни 
писма се оповестяват чрез пуб-
ликуване на Интернет стра-
ницата на общината - https://
shabla.bg/, в раздел „Селско сто-
панство“.

Лицата, които извършват 
РЗ-дейности, могат да ползват 
информация от регистъра на 
пчелините в Република Бълга-
рия, поддържан от БАБХ, как-
то и от регистъра на пчелните 
семейства, публикуван в раздел 
„Селско стопанство“ на офици-
алната Интернет страница на 
община Шабла - https://shabla.
bg/.

За целите на уведомяване-
то ОДБХ и община Шабла, на 
място, предоставят на възло-
жителите данни за връзка със 
собствениците на пчелини. Да-
нните съдържат настоящ адрес, 
мобилен телефон и/или елек-
тронна поща и се съобщават в 
съответната ОДБХ/ община от 
собственика на пчелина при 
регистрацията на животновъд-
ния обект.

Образец на уведомителното 
писмо за провеждане на расти-
телнозащитни, дезинфекцион-
ни и дезинсекционни дейности 
е публикуван в раздел „Админи-
стративни услуги – екология и 
селско стопанство“ на официал-
ната Интернет страница на об-
щина Шабла - https://shabla.bg/. 

РЕД ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 
РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, 
ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И 
ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, 

ал.2 и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, 
ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 508/22.02.2019 г. 
по Протокол № 53 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед 
№ РД-04-119/18.03.2019г. на Кмета на Общината, обявява 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самосточ-
телен обект - ПИ 83017.506.110.1 по КК на гр.Шабла - част-
на общинска собственост, за склад, с площ 64.00 кв.м. 

Самостоятелния обект се отдава за срок от 5/пет/ години, 
считано от датата на сключване на договор.

Началната тръжна на обекта е в размер на 64.00/шестдесет 
и четири 0.00/лева на месец с вкл. ДДС.

Търгът ще се проведе на  17.04.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в 
заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се 
внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG 
SF  при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 09.04.2019г. 

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет 
лева/ и се заплаща в  служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – стая 
109 до 17:00 ч. на 16.04.2019г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.

Оглед на терените всеки работен ден от 09.04.2019 до 
16.04.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 16.04.2019г.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг 
на 24.04.2019г. от 09:30 ч. 

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер 
на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кан-
дидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  
BIC: СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 23.04.2019г. 

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет 
лева/ и се заплаща в  служба „Местни данъци и такси‘‘ – стая 
109 до 17:00 ч. на 23.04.2019г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.

Оглед на терените всеки работен ден от 18.04.2019г.  до 
24.04.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 23.04.2019г.

Допълнителна информация в служба „Общинска 
собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

ТЪРСЯ КУХНЕНСКИ 
РАБОТНИЦИ

Телефон: 0889 25 20 61

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
и ремонт на покриви с цигли.  

Газопламъчни покриви.
Гаранция 15 години!

Предлагаме още: тенекеджийски и бояджийски услуги, 
подмазване, и почистване на комини.

Работим качествено и коректно!

Телефон за връзка: 0889/98-40-79

ПРОДАВАМ ДВА ПАРЦЕЛА В СЕЛО 
ТЮЛЕНОВО, В РЕГУЛАЦИЯ.

Телефон: 0888 061 543
ПРОДАВАМ КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА.

Телефон: 0885 21 11 88

Продавам култиватор „Кун“ – 1,4  
в отлично състояние.

Телефон: 0887 766 959
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Тюленово е малко, но краси-
во село в община Шабла. Освен 
със своята природа, чудния 
скалист бряг, осеян с живопис-
на растителност, много пеще-
ри, известно е и с това, че тук е 
първото нефтено находище.

Лятото е изпълнено с ди-
намика. Посещава се от много 
български и чужди туристи. 
Хотел-ресторантите са нака-
цали по живописния бряг. От 
терасите им се открива чудесна 
гледка към морето, а гостите се 
наслаждават на прибоя на въл-
ните. Организират се различни 
тържества, сватбени ритуали, а 
младоженците са и българи, и 
чужденци.зимата е тихо и спо-
койно. Макар да сме останали 
малко живущи целогодишно в 
селото – не пропускаме сбир-
ките в читалището. Всяка сря-
да сме там на кафе и сладки. 
Разменяме рецепти за ястия, 
обсъждаме сериалите от теле-
визията, та даже и политиката 
обсъждаме.Не пропускаме да 

отбележим празниците и под-
държаме традициите.

На Никулден селото е дома-
кин на Общинския празник на 
рибарите и банкерите – с богата 
програма и богата рибна тра-
пеза в ресторант „Тюленово“. 
Подготвяме сладки и плетива 
за коледния базар в Шабла. На 
Йордановден хвърляме кръст в 
морето и въпреки минусовите 
температури, баба Катя влиза 
боса в студената вода за кръста, 
за здраве. Следват тържествата 
за Бабинден, Петльовден, Деня 
на жената.

На Трифон Зарезан заряз-
ваме лозята и участваме в кон-
курса за най-добро тюленовско 
вино. Имаме си и организатор 
„веселие“ – Николинка, коя-
то със своята усмивка и весел 
нрав увлича всички и ни кара 
да се веселим от сърце. Идва 
и деня за прошка. Палим огън 
на площада в селото, за да из-
гоним злите духове, да си взе-
мем прошка, защото безгрешни 

хора няма, нали! На масата има 
баница, питка, яйца, халва. За 
Великден правим козунаци и 
надпревара за най-красиво бо-
ядисано яйце.

А празникът на селото е 31 
май – деня в който е бликнал 
първия български нефт. Канят се 
много гости, певчески групи, тан-
цови състави за веселото проти-
чане на празника. Кулминацията 
е в ресторант „Делфина“.

През пролетта правим по-
чистване около брега, детската 
площадка, морския площад. 
Ходим на екскурзии, на изле-
ти по поляните край селото. И 
така с приказки, закачки и ра-
бота, поддържаме добри връз-
ки и взаимоотношения.

Най-дългото и страхотно 
преживяване през август е Тю-
леново арт-фест.Четири дни 
всеобщо веселие, програми, из-
пълнени с рецитали, музикал-
ни изпълнения, художествени 
изложби, фотографии, анима-
ции, детски работилници. Про-

жектират се филми, беседи за 
родното село, родния край и 
бряг.

Дни, изпълнени с много, 
много съдържание, емоции и 
много гости в селото. Какво да 
кажем за деня на плодородие-
то, който се провежда в Шабла 
и в него участват всички села 
от общината. На този празник, 
Тюленово печели почти всяка 
година първото място с високо 
оценени традиционни ястия и 
интериор от известния кули-
нар Ути Бъчваров.

За изпълненото с живот 
село, за сбирките, за всички 
събития и тържества, дължим 
благодарност на организато-
рите – читалищния секретар 
Светлана Стаматова и кмет-
ския наместник Невена Геор-
гиева.

Благодарим ви за всичко 
това!

Продължавайте все така да 
организирате и радвате хората!

Ганка Христова

Посрещане на Първа пролет в пенсионерски клуб „Надежда“- 
Шабла. Гости, изпълнителите от смесен хор „Патриот“ с 
ръководител Стойчо Захов.

На 27 март 2019 г. от 14:00 
часа в залата на Народно чита-
лище „Зора 1894“ в гр. Шабла 
ще се проведе избор за кон-
курса „Добруджа търси та-
ланти“, а одобрените таланти 
ще се представят на концерт от 
17:00 часа. Входът е свободен! 
Изявата се реализира от Народ-
но 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 демонстри-
рат своите таланти във фи-
налния областен етап. Тогава 
компетентно жури ще опре-
дели талантите на Добруджа в 
първото издание на конкурса. 
Журито е с председател ад-
вокат Милен Кадикянов и 
членове Виржиния Георгиева 
– главен експерт „Протокол 
и връзки с обществеността“ 
при Областна администрация, 
и Милан Илиев – собственик 
на звукозаписно студио „19“. 
Няма възрастови ограниче-

ния за участие в конкурса. 
Изпълнителите имат пълна 
творческа свобода и е допус-
тимо изпълнение във всички 
жанрове, изкуства и пърфор-
манси. Времетраенето на из-
пълнението 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 
осигурява акомпанимента и 
всички необходими пособия. 
Победителите ще участват в 
заключителния тур, заедно с 
победителите от другите об-
щини в областта, който 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 Добрич 
– телевизията на Добруджа“. 
За повече информация звънете 
на телефон 05743 40 28.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

СКЪТАЙ В СЪРЦЕТО МИ 
ПРОЛЕТ!

Скътай в сърцето ми пролет,
пролет жадувана с люляков мед!
Белите вишни цветчета да ронят
щом ги споделям целувчено с теб.

В тихите утрини вятър безгрижен
радост сред листите мои да скрие.
Шепа пайети в зори да наниже,
думите твои, прошепнал с магия.

После да кичи косите с игличини,
с тичинки сбрали сребриста роса.
Птичките пойни с любовно наричане
обич и мир нека пак донесат.

Там, край реката следи да се вият,
лазарки гдето си хвърлят венци.
Момини тайни с водата отпили,
нощем да пеят квартет от щурци.

Знам, пролетта ще запазя в сърцето –
приказка, писана сякаш с цветя.
Клонки от вишни ми дай, белоцветни,
будещи радост вълшебна в света.

Ивелина Радионова

ШОУТО „ДОБРУДЖА ТЪРСИ 
ТАЛАНТИ“ В ШАБЛА

ФОТООКО

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ,
на Георги Петров Георгиев 

от Шабла
Желая ти здраве и щастие. 

Бъди все така здрав и всеотдаен,
с младежки дух и богато сърце!

Обичам те! 

Мама

От редакционната ни поща…

ЧИТАЛИЩАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ

Ден след като посрещнахме 
астрономическата пролет се 
състоя пролетен празник. За 
поредна година, участници в 
него бяха учениците от начален 
курс на обучение при СУ „Асен 
Златаров“ гр.Шабла.

Организаторите – учили-
щето и Общински детски ком-
плекс предоставиха на уче-
ниците възможността да се 
представят със стихове, песни 

или танци. На сцената в Град-
ския парк малките изпълните-
ли смело казаха „Пролет, здра-
вей!“ Те поставиха началото 
на игрите на открито – сред 
цъфналите дръвчета, песните 
на пойните птици и топлещите 
вече слънчеви лъчи. 

Празникът завърши с оби-
чания от всички „Танц на пинг-
вина“.

Изгрев

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК В ПАРКА

Всеки празник, дори когато 
не е отбелязан в календара в 
червено, има своето значение. В 
ОУ „Св. Кл. Охридски“ се спаз-
ват традициите тези празници 
да се отбелязват с малки, но за-
помнящи се дейности.

На 22 март под ръковод-
ството на старши учител Ма-
руся Видолова учениците отбе-
лязаха световния ден на водата. 
Обявен е от Общото събрание 
на ООН през 1993 г. Изслушаха 
стихотворение за значението 

на водата, разказа на учителка-
та за историята на деня и необ-
ходимостта от опазване на во-
дата, пестеливото й използване, 
защото има много хора, които 
нямат достъп до тази жизне-
но необходима течност. И тъй 
като мотото на честванията 
през тази година е „Вода за 
всички“, присъстващите полу-
чиха по чаша минерална вода  в 
рециклирани чаши. След обяд 
учениците от начален етап слу-
шаха приказка за водата.

На 25 март координацион-
ния съвет в училището под 
ръководството на своя пред-
седател Петранка Алексиева за 
поредна година организира от-
белязването на международния 
ден на търпението и църковния 
празник Благовещение. Члено-
вете на ученическия съвет бяха 
подготвили кът с материали за 
деня на търпението, раздадоха 
на присъстващите подготве-
ните от тях червени сърца – 
символ на празника, с надписи 

върху тях – търпение, разби-
ране подкрепа. Всички заедно 
прочетоха думите, изслушаха 
обясненията на Алексиева за 
празника и необходимостта 
от търпение в ежедневието. 
Ученици рецитираха стихове 
и четоха мисли за търпението, 
поставени в папки под форма-
та на червено сърце. Честване-
то завърши с призива „Поне на 
този ден всички да бъдем тър-
пеливи.“

Изгрев

ИНИЦИАТИВИ В ОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

Наливането на водата За Деня на търпението…
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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

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

По повод Световния ден на 
поезията на 21 март в библио-
теката  при читалище „Слънце 
1871”, с.Крапец  се проведе кон-
курс за авторско стихотворе-
ние.  

Целта е да провокира по-
ета в нас, да отворим сърцето 
и душата си към красивите 
слова и рими, благодарение на 
които възприемаме живота си  
по-богат, по-красив, по-пъс-

тър. Участниците, представили 
свои първи авторски произ-
ведения, получиха награди с  
пожелание да продължават да 
творят поезия, която да събуж-
да чувства и въображение.

Леонардо да Винчи е казал: 
„Живописта е поезия, която се 
гледа, а поезията – живопис, 
която се слуша”.

Мария Дончева -  
читалищен секретар 

Добавка към пенсиите си за 
месец април ще получат 1 322 
300 пенсионери . Допълнител-
ната сума към пенсията е в раз-
мер на 40 лв. и ще се изплаща на 
пенсионери, на които пенсията 
или сборът от пенсиите заедно 
с добавките и компенсациите 
към тях за месец април е в раз-
мер до 348,00 лв. включително, 
колкото е размерът на линията 
на бедност за 2019 година.

За изплащането на добав-
ките към пенсиите за Великден 
правителството ще отпусне 
допълнителни 52 894 700 лв. 
лева по бюджета на държав-
ното обществено осигуряване. 
Средствата са осигурени за 
сметка на преструктуриране на 
разходите и/или трансферите 
по централния бюджет за 2019 
година.

МС

На 27 и 28 март 2019 година 
(сряда и четвъртък) „Елтехре-
сурс” АД, съвместно с oбщина 
Шабла, организират кампа-
ния за събиране на излязло 
от употреба електрическо и 
електронно оборудване във 
всички населени места на об-
щината. 

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

на заявка за извозване, подаде-
на до 27 март 2019 година, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронен ад-
рес order@makmetal.eu.

На всички граждани, пре-
дали неработещи електроуре-
ди, ще се предоставят ваучери 
за отстъпки при пазаруване 
във верига магазини „Техно-
полис“, а фирмите ще получат 
документи, съгласно Закона за 
управление на отпадъците.

КОНКУРС ЗА АВТОРСКО 
СТИХОТВОРЕНИЕ В СЕЛО КРАПЕЦ

ДОБАВКА КЪМ ПЕНСИИТЕ 
ЗА ВЕЛИКДЕН

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Бъдещите големи творци на перото

Продължава от стр.1
През 2009 година по време 

на честването на Никулден, 

сдружение „Обединени за Ша-
бла“ подарява  на Кметство-
то икона на Св.Георги. Първи 

своята лепта дарява 
Емил Тодоров, пред-
седател на Съюза на 
офицерите и сер-
жантите от запаса и 
резерва, отново на 
Никулден през 2017 
година.

За вестник „Из-
грев“, Тодоров при-
зова всички да се 
включат в тази благородна ини-
циатива, според възможности-
те си – с труд или средства.

Надеждата на кметския на-

местник, Невена Георгиева е, че 
до две години църквата ще се 
изгради.

Йорданка Радушева

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ХРАМ 
В СЕЛО ТЮЛЕНОВО

На 18 март отново в ОУ „Св. 
Кл. Охридски“ гостуваха еко-
лозите от „Зелени Балкани“. Те 
изпълниха своето обещание 
от предходното си посещение 
и заедно отидохме на брега на 
Дуранкулашкото езеро. Там, 
под тяхно ръководство, наблю-
давахме с тръби и бинокли пти-
ци – корморан, гмурец и др. За 
съжаление гъските си бяха вече 
тръгнали. Беше ни много инте-
ресно и забавно. Заедно играхме 
и екологичната игра „Кой кого 
изяжда“. Показаха ни опреде-
лители и ни обясниха как да 
работим с тях. Разгледахме две 
пана с изображения на птици 
и се направихме снимка с тях. 
Още с пристигането си на бре-
га на езерото видяхме остатъци 
от човешко присъствие  - нах-
върляни празни пластмасови 
бутилки, торбички и други, за-
мърсяващи околната среда бо-

клуци. Без да имаме готовност 
решихме да почистим мястото, 
защото то, първо загрозяваше 
брега и второ, оказваше своето 
отрицателно влияние на птици-
те, рибите и другите обитатели 
на езерото. Придружаващите ни 
учители извадиха кой каквито 
торбички имаше, напълнихме 
боклуците в тях и след това ги 
изхвърлихме в контейнера. 

На всички ученици много 
ни хареса  присъствието сред 
природата - наблюдението на 
птиците, проведените еколо-
гични игри и другите дейности, 
организирани от еколозите. Те 
ни амбицираха по-бързо да се 
подготвим за следващия ден, за 
да имаме повече време за дей-
ностите по интереси, проведе-
ни този ден край Дуранкулаш-
кото езеро. 

Симона Богданова,
ученичка в 7 клас

ОБИЧАМЕ И ПАЗИМ ПРИРОДАТА!

Автор на снимката: Емил Петров, ученик от 6 клас

На 18 март 2019 година, в 
Час на класа в четвърти клас, 
с класен ръководител Милена 
Тодорова, се проведе среща с 
ученическия екип по първа по-
мощ.Темата беше „Първа помощ 
на пострадал в безсъзнание. 
Дишане и сърдечна дейност“.
Срещата беше добре дошла за 

демонстрация на УЕПП и се явя-
ва подготовка за предстоящото 
състезание. Те с охота показаха 
всичко онова,което са усвоили 
на четвъртокласниците.Дано 
примерът на каките и батковци-
те вдъхнови бъдещите участни-
ци в УЕПП (ученически екипи 
по първа помощ).              Изгрев

ОБУЧЕНИЕ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА 
ПОМОЩ В СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“

Урок по Биология и здравно образование с учениците от VIII клас 
- Оказване на първа помощ при различни видове травми

На 13 април 2019 година (съ-
бота) от 9.30 часа Община Ша-
бла, Зелен образователен център, 
Сдружение за опазване на дива-
та природа и Агенция за бавни 
пътувания „Хиляда Пътешест-
вия“ канят всички желаещи да се 
включат във втората част на Го-
лямото пролетно почистване на 
плажа и дюните от с. Крапец на 
север. Почистването ще започне 
от морския бряг пред гората на с. 
Крапец и ще продължи на север 
между Дуранкулашкото езеро и 
морето, до мястото, което изчис-
тихме преди месец, при първата 
част от тази инициатива.

Събитието ще започне в 9.30 
часа на 13 април (събота) пред 
кметството на с. Крапец, от къде-
то организирано ще се придви-
жим до мястото на почистване. 
Заповядайте добре облечени и с 

подходящи работни ръкавици.
Община Шабла осигурява чу-

вали за смет и извозване на съ-
браните отпадъци. По време на 
първата част от Голямото пролет-
но почистване, на 10 март 2019 го-
дина, беше почистена над 2,5 км. 
от плажната ивица, от къмпинг 
„Космос“ на юг, между морето и 
Дуранкулашкото езеро. Събрани 
и извозени бяха общо 53 чувала с 
отпадъци. Дуранкулашкото езеро 
с прилежащия плаж, дюни, мор-
ска 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 отпа-
дъци, които го замърсяват. Нека 
заедно да се погрижим за чисто-
тата на красивото ни Черномор-
ско крайбрежие!

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 
НА ПЛАЖА НА КРАПЕЦ


