
СВЕТЛА ИЛИЕВА – НОСИТЕЛ 
НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА 
„БИАНКА ГАБРОВСКА“

В началото на октомври, 
миналата година, Фондация 
„Буквите“ обявяви национал-
на награда на любовна тема в 
категории „Поезия“ и „Проза“ 
на името на напусналата ни 
поетеса Бианка Габровска.

Регламентът на конкурса 
предвиждаше в него да могат 
да участват автори с нови, не-
публикувани преди това в ин-
тернет или на печатен носител 
произведения.

Всеки автор можеше да 
участва с до три произведения 
в отделните категории.

Награждаването на лауре-
атите в конкурса бе два дни 
преди празника на влюбените 
- на 12-и февруари в НЧ „Ни-

колай Хайтов“ в София.
За радост на всички в общи-

на Шабла, талантливата поете-
са от Крапец, Светла Илиева 
бе удостоена с първа награда 
„Бианка Габровска“ за поезия, 
за стихотворението си „Бези-
менна“, което поместваме на 
стр. 3 в рубриката си „Поети-
чен кът“. Стихотворението бе 
публикувано в новия  алманах 
„Романтика“ 2020 на Фонда-
ция „Буквите“, който  излезе на 
14 февруари.

Като част от наградата е и 
издаването на самостоятелна 
стихосбирка на Светла Или-
ева. 

Очаква се тя да бъде на кни-
жния пазар през есента. 
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"Дайте идеал на младежта! Идеал е идеята за истината, за хубавото, за доброто. Към тях трябва да се насочи душата на младе-
жта." 

Асен Златаров

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Пустеещото училище в село Ваклино ще има нов собственик

На 12 февруари се проведе 
заседание на Общински съвет 
Шабла, на което присъстваха 
всичките 11 общински съвет-
ници. Към предварително обя-
вения дневен ред, който бе про-
четен от председателя на ОбС 
Шабла, д-р Йорданка Стоева, 
бяха добавени още две доклад-
ни записки.

Съветниците приеха Стра-
тегия за управление на об-
щинската собственост за 
мандат 2020-2024 година. 
Предложението бе направено 
от г-н Живко Спасов. Общин-
ските съветници одобриха 
Програма за управление и раз-
пореждане с имоти общинска 
собственост за настоящата 
година. Тук беше обяснено, че 
Програмата може да бъде до-
пълнена и актуализирана по 
всяко време, по предложение 
на кмета на общината.

Приет беше и отчетът на 
кмета на община Шабла за из-
пълнението на Програмата за 
управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост 
за 2019 година.

Местните избраници дадо-

ха съгласие за продажба, чрез 
публичен търг с тайно надда-
ване на имот частна общинска 
собственост по кадастралната 
карта на село Ваклино, бивше-

то училище в селото. В община 
Шабла е постъпило искане от 
юридическо лице за закупува-
нето на имота. Кметът на об-
щината, Мариян Жечев обясни, 
че от 2006 година училището 
не функционира и не се под-
държа. Имотът е 7,5 дка земя 

и три сгради, които са оценени 
от лицензиран оценител на 250 
хил.лв.

Общинският съветник 
Живко Спасов обясни, че при 

обсъждането на проектобю-
джета за 2020 година в село 
Ваклино, местните жители са 
изразили желанието си имотът 
да се стопанисва.

На заседанието беше гласу-
вано да се отдаде под наем чрез 
публичен търг с тайно надда-

ване, част от имот в Шабла , 
частна общинска собственост 
за търговска дейност. Теренът 
ще бъде за преместваем обект, 
за нуждите на пекарни „Драго-
мира 96”. Срокът на договора за 
наем е 10 години.

По решение на общото съ-
брание на „Агрострой Шабла”, 
в общинска администрация 
Шабла е постъпило предложе-
ние за дарение на пет сгради, 
поради предстояща ликвида-
ция на дружеството.

Съветниците дадоха съгла-
сие община Шабла да приеме 
дарението от „Агрострой Ша-
бла” ООД, представляващо 
право на собственост върху пе-
тте сгради. Част от сградите ще 
бъдат предоставени за нуждите 
на ВиК. 

След обсъждането на про-
екта за бюджет на община Ша-
бла за 2020 година по селата 
и в град Шабла, съветниците 
приеха бюджета на общината 
за тази година. Той възлиза на 
6  988  880 лв.. Тук, кметът Же-
чев обясни, че всички поети ан-
гажименти имат решение като 
финансово изпълнение.

Продължава на стр.2.

В залата звучи химнът на СУ „Асен Златаров“ Поздрав за патронния празник от румънската делегация

135 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АСЕН ЗЛАТАРОВ

ЗЛАТАРОВЦИ ЧЕСТВАХА ПРАЗНИКА НА СВОЕТО УЧИЛИЩЕ
В Световния ден на добро-

тата учениците от СУ „Асен 
Златаров“, честваха патрона на 
своето училище.

Сред гостите в залата бяха 
председателят на Общинския 
съвет, д-р Йорданка Стоева, 
кметът на община Шабла, Ма-
риян Жечев, Петър Атанасов 
- заместник-кмет „Финанси“, 
Таня Янакиева - началник от-
дел „Образование, култура, 
младежки дейности и спорт“ 
в общинска администрация, 
Маргарита Тодорова - дирек-
тор на ОУ „Св.Кл.Охридски“ 
село Дуранкулак, Кирил Йотов 
- директор на Общински дет-
ски комплекс в града, Йордан 
Михайлов - бивш директор на 
училището, родители и гости.

За празника присъства и де-

легация от Мангалия, водени 
от Лиана Наум. Те подариха на 
директора на училището цвете 
и картина на Николае Гаджану.

Тържественият концерт 

започна с химна на СУ „Асен 
Златаров“, в изпълнение на уче-
ниците от 5 клас.

Водещите разказаха за жи-
вота и делото, за поетичното 
творчество и припомниха ми-
сли на проф. Асен Златаров.

В словото си на сцената, 
директорът на училището, 
Петранка Валентинова  каза 
– „ Празникът на училището 
е личен празник на всеки от 
нас. Бидейки част от СУ „Асен 
Златаров“, ние се докосваме до 
духа и магията на една тради-
ция, вплела в себе си опита на 
миналото, силата на настояще-
то и вярата в новаторството на 

идния ден.“
От името на кмета на общи-

ната, беше прочетен поздра-
вителен адрес до учителите и 
учениците в училището. В ду-
мите си, кметът Мариян Жечев 
бе изтъкнал обаянието на ли-
чността на Асен Златаров, как-
то и завета му към поколенията 
-  „Видният учен и обществе-
ник, личността с интереси и 
в изкуството  проф. д-р Асен 
Златаров – патронът на учили-
щето, беше прозрял – „без ду-
ховната жажда, без тревогата за 
истина и красота, човек губи от 
човешкото…“. 

Продължава на стр.3.

Директорът на училището, 
Петранка Валентинова

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
ОБЩИНА ШАБЛА

Ви уведомява, че от 02.05.2019 година е с нова обслужваща 
банка:

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ, 
офис Шабла

- за плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501

BIC: IABGBGSF
- набирателна сметка за депозити и гаранции:

IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401
BIC: IABGBGSF 

- бюджетна сметка на Община Шабла:
IBAN: BG 39 IABG 7495 3100 207 401

BIC: IABGBGSF

ЗА ОТПРАЗНУВАНЕТО 
НА ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
в община Шабла и кой е новият Цар на виното 

– четете на стр. 4

Председателят на Фондация „Буквите“, Иван Богданов, връчва 
наградата на Светла Илиева

147 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО 
НА АПОСТОЛА 
НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА 
Ритуал по поднасяне на венци и цветя 
пред паметника на Васил Левски - 
19 февруари 2020 година от 10:00 часа
Каним гражданите 
да се включат 
във възпоменателния ритуал. 
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, 

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

ИЗКУПУВАМ 
 земеделска земя в общините Шабла, 
Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ
Къща в центъра на Шабла, 120 кв.м., на две плочи. Ново 
саниране отвътре, на шпакловка и замазка. Къщата е с 4 

спални, хол, кухня, вътрешни баня и тоалетна,  и две мазета.
Отвън е санирана с нова кафява PVC дограма. Разполага с 

1200 кв.м. двор, лозе -  400 кв.м. и 25 бр. плодни дръвчета. 
Има също гараж за две коли, ремонтирани стопански сгради 

и външна тоалетна.
Тел за контакт:0885/11-70-51

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: 0879/98-40-79

ПРОДАВАМ
Дворно място – 1210 кв.м.,ул. „Средна гора“ - №10

Тел. за връзка:0888/623-836

ОТДАВАМ ПОД НАЕМ
8 декара изорана и подготвена за сеитба земя в градина в 
с. Тюленово с кладенец. Също  и 1 дка. в лозята на селото.

Телефон за връзка: 0884/31-53-93

ПРОДАВАМ 
два декара празно място в лозовия масив на 
гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Продавам 

също 7 дка. дворно място в с. Горичане.
Тел за връзка: 0882/59-20-60

ПРОДАВАМ ДЪРВА 
ЗА ОГРЕВ

ЦЕПЕНИЦИ – 95 ЛВ. ЗА КУБИК
Телефон:0888/78-12-66

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 февруари 2020 година 

се навършват 2 години 
от смъртта на 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 
РАДЕВ
(Ферара)

починал на 61 години
Не можем да те върнем, туй е вярно,
смъртта не може никой да възпре,

но в паметта ни благодарна
навеки няма да умреш.

Почивай в мир!
От семейството и приятели

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 февруари 2020 година 

се навършват 
20 години

от смъртта на 

ТОДОР НЕДЕВ 
КОСТАДИНОВ  

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

живял, 
тихо минал своята пътека 

и в сърцето на всеки обич посял.
От семейството

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В РАЙОНА
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

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

ОТДАВАМ 
под наем 3 дка дворно място в село Божаново.

Телефон: 0899 952 711

МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 - 2020
Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна започна работа по проект 
„МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 - 2020“. В рамките на 18 месеца, 50 младе-
жи в неравностойно социално положение / безработни, с ниски доходи, 
от уязвими групи/  ще получат възможност да преминат през обучение 
и получат международно признати сертификати по две морски специал-
ности - "Водолаз" и "Водач на плавателен съд до 40 БТ". Сертификатите, 
заедно и поотделно, са достатъчно основание за започване на работа по 
специалността.
От началото на месец януари набираме  желаещи да се включат в 
обученията, заложени в проекта.

За контакти:
Дарина Иванова – ръководител проект, 
тел. 0889818727, seaclub2@gmail.com

Проектът „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 - 2020“ се изпълнява от Морски 
клуб „Приятели на морето“ - Варна с финансова подкрепа в размер на 45 
530 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия 
на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е създаване 
на възможност за социална интеграция и професионална реализация 
на младежи от уязвими групи чрез придобиване на квалификация по две 
морски специалности.

ПРЕГЛЕДИ 

ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

26 февруари (сряда), 13:30 часа 

ЗА КОНТРОЛА ПО СПАЗВАНЕТО НА 
ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО

Съгласно разпоредбите на 
ЗАПСП, ако в стопанисвани-
те от Вас търговски или ту-
ристически обекти (магазини, 
хотели, заведения за хранене 
и развлечение и др.) се озву-
чават с музика, то Вие трябва 
да уредите авторските права 
чрез които легално да използ-
вате музикалните произведе-
ния. След направените проме-
ни през 2019 г., Законът даде 
правомощия на общините да 
упражняват контрол за пред-
варително уредените права за 
публично изпълнение на живо 
или чрез запис на музикални 
произведения на записани из-
пълнения, на звукозаписи, на 
записи на филм или на друго 
аудио-визуално произведение 
или на части от тях. 

В случай че Вашия обект 
се озвучава с музика, на ос-
нование Заповед № РД-04-
53/03.02.2020 г. на Кмета на 
община Шабла е необходимо 
в срок до 15.05.2020 г. да пре-
доставите договорите си с ор-
ганизациите за управление 
на права. Сканиран вариант 
може да изпратите на имейл: 
tourism@ob-shabla.org или ко-
пие на договора, в стая № 106 в 
сградата на администрацията.

Ако не сте в състояние да 
представите договор, а озвуча-
вате обекта си с музика, подле-
жите на предвидената в закона 
санкция.

Повече информация може 
да прочетете на страницата на 
официалния сайт на общината 
shabla.bg             Изгрев

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Следва от стр.1.

През 2020 година са пред-
видени текущи ремонти на 
улици в селата Ваклино, Горун, 
Горичане и Тюленово. За целта, 
на заседанието беше прието да 
се внесе предложение до Ми-
нистерството на финансите 
за трансформиране на сума в 
размер на 165 хил.лв. от целе-
вата субсидия за капиталови 
разходи.

Съветниците утвърдиха ос-
новна месечна заплата на кмета 
на община Шабла и на кмета 
на кметство село Дуранкулак, 
съответно 1 960 лв. и 970 лв., и 
допълнително възнаграждение 
за придобит трудов стаж и про-
фесионален опит в размер на 1 
на сто за всяка прослужена го-

дина върху основната месечна 
работна заплата, считано от 1 
януари 2020 година. Средствата 
за увеличението се отпускат от 
държавата.

За обслужването на вътреш-
ната общинска транспортна 
схема на община Шабла ще бъде 
доставен на лизинг един фаб-
рично нов пътнически автобус. 
Той ще бъде закупен чрез пое-
мането на краткосрочен общин-
ски дълг в размер на 80 хил.лв. 
със срок на погасяване до 12 ме-
сеца. Дългът ще бъде изплатен 
на две равни вноски.

Съветниците дадоха съгла-
сие, община Шабла да поеме 
краткосрочен общински дълг 
под формата на овърдрафт-кре-
дит в максимален размер на 200 

хил.лв. със срок на погасяване 
до 12 месеца. Той ще бъде из-
ползван за разплащания, свър-
зани с дейността на общината.

На заседанието беше при-
ета Програма за насърчаване 
използването на възобновяеми 
енергийни източници и биого-
рива за периода 2019-2022 го-
дина.

Кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев беше упълномо-
щен да присъства на заседание 
на общото събрание на Асоциа-
цията по ВиК Добрич, което ще 
се състои на 27 февруари. При 
невъзможност от негова страна 
да присъства, ще бъде заместен 
от инж. Марияна Бобева - на-
чалник отдел „Устройство на 
територията и строителство“ в 

общинска администрация.
Съветниците приеха нов 

Правилник за дейността и орга-
низацията на Общински съвет 
Шабла и отмениха приетия на 27 
декември 2019 г.. Пълният текст 
на Правилника може да открие-
те на сайта на община Шабла в 
раздел „Общински съвет“.

В точка „Други“, председа-
телят на Общинския съвет, д-р 
Йорданка Стоева даде думата 
на г-н Радко Радев, управител 
на хотел-ресторант в село Езе-
рец. Той предложи на общин-
ските съветници, среща с рабо-
тещи в туристическия бранш, 
където ще бъдат поставени 
проблеми, начини за разреша-
ването им и идеи за проспери-
тета на общината.             Изгрев

ГРАФИК

за извършване на ГТП на трактори, 
ремаркета и СТП на машинен инвентар
за Пролетна кампания в община Шабла за 2020 г.

№ Дата Населено 
място

Собственици Време Служител

1. 4 март Шабла ВиК-Шабла
ЕТ „Кибела“
ЕТ„Мл.Цветков“
„Узунов 55“ ЕООД
Кооп. „Изток“

  9.30
11.00
11.30
13.00
14.30

Инж.И.Въл-
чев
Г.Петрова

2. 5 март Тюленово
Горичане
Езерец
Пролез

ЗКПУ „Приморец“
ПТК „Обединение“
ЕТ„Кар експорт“
ЗП Емил Яков
ЗК „Янтар“

  9.30
11.00
13.00
13.00
15.00

Инж.И.Въл-
чев
Г.Петрова

3. 6 март Ваклино
Граничар
Дуранкулак
Захари Стоя-
ново

ЕТ „Агросервиз“
ЗК „Граница“, ЧЗС
ЗК„Дуранку-
лак“,ЧЗС
ЕТ „Нава“, ЧЗС
ЗКПУ „З.Стоянов“

  9.30
11.00
13.00
14.00
15.00

Инж.И.Въл-
чев
Г.Петрова

4. 9 март Шабла ПТК „Шабленски 
фар“, ЧЗС

  9.00 Инж.И.Въл-
чев
Г.Петрова

5. 10 март Шабла ЧЗС   9.00 Инж.И.Въл-
чев
Г.Петрова

НИЕ ОТ ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР “СЕМИРАМИДА”, С. ЕЗЕРЕЦ 

ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ ДА ПОДГОТВИТЕ ГРАДИНАТА СИ ЗА НАСТЪПВАЩАТА ПРОЛЕТ.
Предлагаме:

* За цветната градина:едроцветни теменужки, иглики, парички, 
както и засети: зюмбюл, лалета, нарциси, минзухари;

* За зеленчуковата градина: зеленчукови семена;
* За овошната градина и лозето: голям асортимент овошки, 

плодни храсти, бадеми, лешници, лози.
Работно време: понеделник-събота, от 9 ч. до 18 ч. 

Почивен ден – неделя 
Телефон за контакти - 0887 53 27 19 , Атанаска Букорова

ПОКАНА
ЗА ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА БРАНШОВА ПЧЕЛАРСКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ „ШАБЛА“ – ГР.ШАБЛА
Управителният съвет на Общинска браншова пчеларска организация  
„Шабла“ –гр.Шабла, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.11 от Устава, 
свиква на 20.03.2020 година в 17.00 часа, в пенсионерския клуб на 
гр.Шабла, Годишно отчетно събрание при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на членове на ОБПО „Шабла“- гр.Шабла.
2. Отчет за дейността на УС.
3. Отчет за дейността на КС.
4. Промени в устава на дружеството.
5. Текущи.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието 
ще се проведе един час по-късно.
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РЕСТОРАНТ „СТАРА КЪЩА“ 
Ви предлага обедно меню.

Работно време от 8.00 до 24 часа, 
от понеделник до неделя.

За резервации: 0887/918-542 и 0887/773-027

ПОЕТИЧЕН КЪТ

БЕЗИМЕННА 

Аз съм тази - безименна, дето така не изрече.
И от девет живота ме мъкнеш на гръб. Като истина.
Високосна. Неписана. Само в сърцето изсечена.
Съществувам във нищото. Алчна съм. Нямам насищане.

Аз съм нощ. И чегъртам душата ти с рисови нокти.
И безсънна разнищвам ти смъртите - бримка по бримка.
Аз съм студ. Аз обсебвам дъха с пипала октоподни.
Мъртъв пясък - сълза съм - от дивия плач на пустините.

И със хищната паст на вина те изяждам отвътре.
Вия думи и мълнии в буря от стих градоносен.
Милостиня горчива съм - залъче хлебец подхвърлен.
Аз съм ябълка. Крия отрова. И влизам. Венозно.

Аз съм гроб. Аз съм няма присъда. За гърлото стискам.
Като бездна безмилостна все те дълбая отляво.
Аз съм воят раздиращ. Запълвам рушащите липси.
Черна дупка. Поглъщам. Не раждам слънца. Аз съм ялова.

Де да имах кураж сетивата ти в миг да изключа.
Съществото ти жалко докрай да натъпча със дрога.
И безчувствена, лека, безплътна покой да получиш.
Но ... и аз като тебе съм слаба, уви, и ... не мога...

Затова и съм вкопчена в теб. Затова и не тръгвам.
Под очите ти спя. Безпризорна. Превита по кучешки.
От безбожник по-бедна - без памет, без име, без църква.
... Диагноза Любов. Но жигосана с белег - Неслучена.

Светла Илиева

ПОКАНА
Читалищното настоятелство към Народно читалище „Дружба 1898“ 

с. Дуранкулак, община Шабла, на основание чл.16, ал.2, 
т.1, т.3 и т.4 от ЗНЧ, свиква Общо събрание на членовете на 

читалището, като ви кани да присъствате.
Събранието ще се проведе на 20 март 2020 година (петък) от 

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

ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет на Читалищното Настоятелство за 2019 година.

Докладва: Председателят на ЧН 
2.Отчет на Проверителната комисия за 2019 година.

Докладва: Председателят на ПК 
3.Представяне на Проектобюджет и приемане на Бюджет 2020 
година.

Докладва: Председателят на ЧН
4.Актуализиране членовете на Общото събрание на читалището.

Докладва: Председателят на ЧН
5.Разни.
При липса на кворум, общото събрание ще се проведе същия ден 

в 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ЖГЕРБ ШАБЛА ПРИКАНВА - 
"ПОЖЕЛАЙ ДОБРО С ПИСМО!"

По повод Деня на доброто - 
17 февруари, Жени ГЕРБ Шабла 
стартира нова инициатива "По-
желай добро с писмо!". 

Дамите от организацията 
канят читателите на библи-
отеката към Народно чита-

лище „Зора 1894” в Шабла, 
когато връщат прочетена 
книга, да оставят послание 
в нея. 

Нека то да е свързано с нещо 
добро - цитат, мисъл, случка, 
призовават от ЖГЕРБ.

ЗЛАТАРОВЦИ ЧЕСТВАХА ПРАЗНИКА НА СВОЕТО УЧИЛИЩЕ

Следва от стр. 1
Поздрав за присъстващите 

в залата бяха танците „Кап-
кап“ и „Веселые ребята” в из-
пълнение на мажоретките при 
Общински детски комплекс с 
ръководител Надя Иванова.

От сцената прозвуча и пое-

тична композиция, представе-
на от бъдещите абитуриенти.

Учениците от трети клас с 
класен ръководител Красимира 
Никифорова изпълниха теа-
тралната композиция „Случка 
в зоопарка” по Олег Ковачев. 
Дигиталното оформление на 

композицията беше дело на 
Галя Александрова, също техен 
учител, а  декорът - на препода-
вателя по изобразително изку-
ство, Душко Дуков.

„Идеалът всякога побежда-
ва. Помнете примера на профе-
сора, неговото дело и завети.

Бъдете здрави, упорити и 
целеустремени. 

И не забравяйте, че сте въз-
питаници на нашето училище.“  
с тези думи на водещите на тър-
жеството завърши празникът 
на златаровци.

Изгрев

На сцената-петокласниците.

Мажоретките и техния танц „Кап-кап“.

Поетична композиция в изпълнение на бъдещите абитуриенти.

„Веселите деца“ на Надя Иванова.

Ивчо и Коко – „лошите“ в пиесата.

ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР В ЧИТАЛИЩЕТО
В навечерието на Празника 

на влюбените, на 13-и февру-
ари,  изложбената зала на НЧ 
„Зора 1894“ в Шабла събра 
почитатели на любовната ли-
рика. Организаторите на сре-
щата бяха решили да разчупят 
шаблона и слушателите сега да 
са, и читатели. Преди библио-
текарят Аделина Божанова да 

открие поетичната вечер, дъ-
щеричката й Калина поднесе 
на присъстващите кошница с 
картички със стихове-посла-
ния (класическа любовна ли-
рика) към хората. Към края на 
вечерта, всеки прочете своето 

„любовно късметче“, което е 
изтеглил от кошницата. При-
състващите в залата бяха под-
готвили по две любими свои 
романтични стихотворения, 
които сподели гласно с оста-
налите. Прозвучаха нежни 
строфи от български и чуж-
дестранни „жреци“ на Ерато и 
Евтерпа – Мара Белчева, Евтим 

Евтимов, Найден Вълчев, Ли-
яна Даскалова, Веселин Хан-
чев, Драгомир Асенов, Недялко 
Йорданов, Омар Хайам, Халил 
Джубран, Шандор Петьофи, 
Александър Пушкин, Жак Пре-
вер и други. Художничката и 

поетесата Люба Захова прочете 
две свои стихотворения, от-
личавани на конкурси. Знаме-
нателните любовни стихотво-
рения, станали шлагери като 
текстове на песни, също проз-

вучаха в залата. Организатори-
те от шабленското читалище, 
верни на мотото на Омaр Хаям, 
почетоха и Трифон Зарезан – 
присъстващите се почерпиха с 
по чаша вино.        Йордан Енев

Люба Захова чете свое стихотворение 

Поетът Стефан Жечев току що е изтеглил картичката с ро-
мантично стихотворение от кошницата на малката Калина.

Водещата на поетичната вечер, Аделина Божанова открива 
четенето.

Третокласниците и тяхната „Случка в зоопарка“.
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“МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 
ШАБЛА УВЕДОМЯВА,

ЧЕ ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО 
НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ДАНЪК ВЪРХУ 
ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА.    

Плащането на тези задължения се извършва на две равни 
вноски в следните срокове: до 30 юни  и до 31 октомври на 
годината, за която са дължими. Ако платите цялата сума до 30 
април, ползвате отстъпка от 5% .

Плащането става на каса в общината, стая 109, 
вкл. и с POS,  във всички офиси на Български пощи,  

в касите на Easypay, както и по банков път.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
ПРИ ОТОПЛЕНИЕ  
НА ТВЪРДО ГОРИВО

Ето някои практични съве-
ти,  които са полезни за недо-
пускане на пожари през ото-
плителния сезон или поне за 
намаляване на тяхната честота:

1.  Отоплителните уреди и 
съоръжения трябва да се про-
веряват и при необходимост да 
се ремонтират за осигуряване 
на пожарната им безопасност;

2.  Трябва да се използват 
само стандартни и технически 
изправни отоплителни уреди; 

3.  Комините и димоотвод-
ните тръби трябва да се по-
чистват от сажди и отлагания 
в началото на отоплителния 
период и периодично при не-
обходимост, като се вземат 
мерки за пожарна безопас-
ност. При отопление с твърдо 
гориво  трябва да се знае, че 
неизползваните дълго време 
комини може да са повредени 
- с наличие на пукнатини по 
тях, липсващи или повредени 
контролни вратички и розет-
ки;

4.  Сушенето и поставяне-
то на материали и оборудване 
върху уреда и на разстояние, 
по-малко от определеното в 

инструкциите на производите-
лите, не трябва да се допуска;

5.  Категорично е  забранена 
употребата на леснозапалими 
и горими течности за разпалва-
не на огъня при използване на 
печки с твърдо гориво за ото-
пление;

6. Не трябва да оставяте без 
наблюдение печки с твърдо, 
течно и газово гориво,  както 
и други отоплителни уреди (с 
изключение на тези с автомати-
чен режим на работа);

7.  Не трябва да разполагате 
локални отоплителни уреди и 
на димоотводните им тръби на 
разстояние, по-малко от 0,5 m 
от горими и трудногорими ма-
териали.

8. Да не се предприема при-
нудително възпламеняване на 
горимите отлагания по коми-
ните  и вентилационните въз-
духопроводи с цел да бъдат по-
чистени по този начин.

  Спазването на  тези еле-
ментарни правила ще осигури 
безопасността в помещенията, 
където живеете, работите или 
пребивавате.

 РС ПБЗН ШАБЛА

ПОМОГНЕТЕ ЗА 
ПОСТРОЯВАНЕТО НА 
ПАМЕТНИКА
посветен на 
събитията  
през юни 1900-та 
година 

Сметка: BG45UBBS88881000672927
BIC BUISSGSF

ОББ АД клон Добрич
„Сдружение с нестопанска цел  

Шабла – 1900“
Предварително благодарим на всички, 

които ще се отзоват.

В ОБЩИНАТА  ОТБЕЛЯЗОХМЕ ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
Живко Янев от Шабла стана „Цар на виното“

Стана традиция, на 14 фев-
руари - Трифон Зарезан, Об-
щина Шабла и НЧ "Зора 1894" в 
града, да организират конкурс 
за най-добро домашно вино. 

Рано сутринта, на площада 
пред читалището, фолклорна 
група „Добруджанка“ с ръково-
дител Жана Рачева пресъздаде 
изпращането на нивата за за-
рязване. Стопанката „поръча“ 
на стария цар, „мъжкото три-
фоновско хоро ти да го пове-
деш“, даде му пита, кокошка и 
бъклица с вино с думите -  „За 
здраве, за наздраве и за бере-
кет!“

След това, празникът се 
пренесе на лозята западно от 
града. Символично, миналого-
дишният Цар на виното (пора-
ди отсъствие от града на „Царя 
на виното в Шабла 2019“, Геор-
ги Георгиев, в ролята бе чита-
лищният секретар на НЧ "Зора 
1894“ -   Георги Стефанов) за-
ряза една лоза и благослови за 
здраве и берекет, и пожела:

„Виното да прелива през 
прага, а чепките да са големи 
колкото калпака ми!“

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

Лозовият масив беше осве-
тен и благословен  от отец Па-
вел Максимов. 

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

Музикален поздрав отпра-
ви детски танцов състав „Бър-
борино“ към НЧ „Зора 1894“ 
Шабла, с ръководител Гергана 
Дафова.

В празничната програма се 
включиха и гост-изпълните-
лите, народните певци Тодор и 

Донка Кожухарови.
Гости на празника бяха 

представители на Съюза на ре-
зервистите от град Мангалия 
(Румъния), както и членове на 
Съюза на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва от об-
щина Шабла.

В категория „Мезе“ се вклю-
чиха 6 участника. Тази година 
организаторите отличиха всич-
ки, приготвили домашни мезе-
та, а това са:

Галина Димитрова от кра-
веферма „Овчарови“ Шабла, 
Атанаска Букорова от село Езе-
рец, Росица Кръстева от село 
Горун, Ивелин Ненов и Елка 
Христова от Шабла. Оцените-
лите присъдиха награда и на 
гостите от Румъния.

Журито бе в състав: Емил 
Димитров – главен мениджър 
на винарна „Реалити“ гр.Доб-
рич и Желка Господинова – на-
чалник винопроизводство.

В категорията „Бели вина“, 
призьорите са: първо място – 
Пламен Григоров от Каварна, 
второ за Марин Маринов от 
Шабла и трето място за Йордан 
Михайлов, също от града ни.

При червените вина пър-
вото място журито отреди на  
Живко Янев от Шабла – той 
бе коронясан за Цар на вино-
то, Шабла 2020 година. След 

като бе удостоен със званието 
„Цар на виното“, Живко Янев 
благодари на журито за трез-
вата оценка, на ръководството 
на читалището за подкрепата, 
която му оказват при органи-
зирането на спортни събития 
в общината и не на последно 
място на семейството си. Той 
пожела успех на всички ви-
нопроизводители.

Второто място в категория 
„червени вина“ отиде при Йор-
данка Георгиева от село Горун, а 
на трето се класира Иван Мин-

чев от Шабла.
Наградите връчи Кметът на 

Общината.
В конкурса за най-добро до-

машно вино, реколта 2019 го-
дина се получиха 38 проби: 21 
с червено вино и 17 с бяло, като 
имаше участници от село Стра-
жица, Каварна и Мангалия.

На Трифон Зарезан, кмет-

ство Дуранкулак и НЧ „Дружба 
1898” организираха  празник, 
който събра млади и стари на 
мегдана.

Отец Атанас отслужи водос-
вет, след което се пристъпи към 
зарязване на лозите. Кметът на 

Дуранкулак, Веселин Йорданов 
и най-възрастният жител на 
селото, Васил Иванов заряза-
ха лозите, за да бъдат  бъчвите 
пълни с червено и бяло вино.

Кметът Йорданов бе пригот-
вил пита във формата на огро-
мен грозд. Масата бе отрупана 
с вкусни и домашно-приготве-

ни  баници, мезета и сладкиши.
Състави от Дуранкулак, 

Ваклино и Крапец внесоха ко-
лорит и настроение на празни-
ка със своите песни и танци.

Тази година за призовите 
награди се бореха 8 винопро-
изводители от Дуранкулак. 
Вкусовите качества на гроз-
довите еликсири реколта 2019 
година оценяваше жури в 
състав: Христо Панов, Паньо 
Станчев и Енчо Монев. След 
прецизна дегустация отличени 
бяха:  I  място – Георги Велич-
ков;  II  място – Борислав Васи-
лев; III място – Пламен Дженев. 
Всички участници в конкурса 

получиха грамоти.
Тюленовчани също отбеля-

заха празника. Рано сутринта 
на 14 февруари, те се отправиха 
към лозовия масив в селото за 
ритуално зарязване.

Милчо Славов и Драгомир 
Сираков отрязаха първите 
пръчки, символично поляха ло-
зовите насаждения, с наричания 
за берекет през годината. Всич-
ки опитаха топлата погача във 
формата на грозд, дело на Свет-
ла Стаматова - секретар на НЧ 
„Изгрев 1931“ село Тюленово.

В конкурса за най-добро тю-
леновско вино, победител стана 
Никола Маринов.

Йорданка Радушева

Бел.ред.: В следващия ни 
брой четете каква е рецепта-
та за хубаво вино. Ще ви я даде 
новият цар на виното в общи-
на Шабла, Живко Янев.

Кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев коронясва 
Живко Янев като новият цар 
на виното в Шабла.

Старият „цар на виното“ по-
рязва шабленските лозя под 
погледа на отец Павел.

И в Тюленово извършиха риту-
ала по зарязването на лозята.

Отец Атанас на празничната церемония в Граничар.

Кметът на Дуранкулак, Весе-
лин Йорданов почерпи всички 
на площада в Дуранкулак с 
приготвената от него праз-
нична погача

Отбрани вина и мезета бяха отрупали масите на Градския пло-
щад в Шабла.

Около народния певец Тодор Кожухаров, шабленци са извили 
спонтанно хоро


