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„Къде си вярна ти, любов народна? Къде блестиш ти, искра любородна?“
 Добри Чинтулов

МИСЪЛ НА БРОЯ

ШЕСТО ИЗДАНИЕ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН  

КОНКУРС
„ГЕОРГИ ДАВИДОВ“

АВГУСТ  2020  ГОДИНА
ЦЕЛ: 
Стимулиране творческите изяви на 
млади поети, които пишат на морска 
тематика, както и за живота и 
вълненията на хората, живеещи край морето.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се 
обявява от Община Шабла, с решение на Общински съвет № 
VII.I, 2.1; № VII.1.2,2; № VII.I, 2, 3 от 27.08.2004 г., изм. с реше-
ние № 452 от 29.01.2014 г. 
2. Конкурсът се провежда на три години, като първият е през 
2005 година, по повод 50-годишнината от рождението на Ге-
орги Давидов. 
3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се ор-
ганизира и провежда от Община Шабла.
4. Конкурсните произведения се журират от утвърдени литера-
турни творци и критици. Журито е с 5-членен състав, единият 
от които е представител на Община Шабла 
/ кмет или заместник кмет по културата /.
5. Наградният фонд в конкурса на името на Георги Давидов се 
осигурява от Община Шабла. Наградата включва: малка плас-
тика „Пегас”, специално изработен диплом
/грамота/ и парична премия /2000 лв/.
РЕГЛАМЕНТ:
· В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст 
до 40 години, които пишат на морска тематика, както и за жи-
вота и вълненията на хората, живеещи край морето. 
· Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотво-
рения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по по-
сочената тематика.
· Конкурсът е явен. Текстовете, придружени от следната инфор-
мация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана 
кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680, 

ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация, за 
Националния литературен конкурс „Георги Давидов“,  
e-mail: obshtina@ob-shabla.org, culture@ob-shabla.org

Краен срок за изпращане на творбите, придружени от 
изискваната информация за авторите им:  20 юни 2020 година. 

ОБЩИНА ШАБЛА
КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ, ПОСВЕТЕН НА

3 МАРТ
С УЧАСТИЕТО НА

състави от община Шабла.
На 2 март (понеделник) от 18.00 часа

в салона на читалище „Зора“.
ВХОД СВОБОДЕН!

ПОЧЕТОХМЕ ПАМЕТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Времето на 19-ти февруари, 

2020 година бе по благосклон-
но към хората, събрали се пред 
паметника на Васил Левски в 
центъра на Шабла, отколкото 
преди 147 години край  София. 

Представители на обществе-
ни организации, учебните за-
ведения в града, признателни 
граждани и гости на Шабла, 
бяха дошли да положат венци и 
цветя пред бюст-паметника на 
Апостола на българската сво-
бода в деня на годишнината от 
неговата смърт.

Отец Павел Максимов от 
шабленския храм „Св.вкмчк. 
Харалампий“ в града отслужи 
заупокойна молитва за йеро-
дякон Игнатий (духовното име 
на Васил Левски). В словото 
си, кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев изтъкна вели-
чието на подвига и делото на 
Левски, силата на запалената 

от него искра, както и значе-
нието на личността и завета му 
в днешните времена на безду-
ховност. Кметът още призова 
гражданството: „…да не ос-
тавяме монумента без свежи 

цветя – израз на признателност 
към героите, паднали за сво-
бодата и независимостта на 
Отечеството!“ Хор „Патриот“ 
изпълни песните „Обесването 
на Васил Левски“ и „Край Бос-
фора“. Малките възпитаници 
на детска градина „Дора Габе“, 

Велизара Валентинова и Гавра-
ил Станчев рецитираха пред 
паметника стихотворението 
на Ангелина Жекова – „Васил 
Левски“. 

Хората сведоха глави в ед-
номинутно мълчание в знак на 
почит към живота и делото на 
Левски.

Венци и цветя на паметни-
ка положиха: Общински съвет 
Шабла, Кметът на община Ша-
бла, Общинската организация 
на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва, средно учи-
лище „Асен Златаров“, детска 
градина „Дора Габе“, Общин-
ският детски комплекс, Цен-
търът за социална рехабили-
тация и интеграция, Центърът 
за обществена подкрепа, на-
родно читалище „Зора 1894“, 
пенсионерски клуб „Надежда“, 
политическа партия ГЕРБ, Об-
щинската организация на БСП 
и граждани.

Изгрев

Статуетката „Пегас“, 
знак на литературния 
конкурс

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР  
„АНТОН СТРАШИМИРОВ“  РАЗГРАД

 ЩЕ ГОСТУВА В ШАБЛА ПО ПОВОД ОСМИ МАРТ. СТАНА 
ВЕЧЕ ТРАДИЦИЯ, КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ШАБЛА ДА 

ПОЗДРАВИ НЕЖНАТА ПОЛОВИНА ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА.
Г-н Мариян Жечев, кмет на община Шабла, 

КАНИ ВСИЧКИ ЖЕНИ НА 7 МАРТ (СЪБОТА)  
ОТ 18,00 ЧАСА 

в зала на читалище „Зора 1894“ гр. Шабла на театралната 
постановка „Търновската царица“ по Емилиян Станев.

Очакваме Ви!

ТРЕТИ МАРТ Е ДЕН НА НАШАТА ПАМЕТ
 и преклонение пред всички загинали  

за свободата на България! 
Да сведем глави, да поднесем цвете и да кажем  

Благодаря на нашите освободители!
Нека всички българи живеем достойно, да ценим това, което 

имаме и да се гордеем с постигнатото! Нека възпитаваме 
децата си в дух на родолюбие и патриотизъм, за да не се 
прекъсва нишката между поколенията, които градят нова 

България!
Честит празник, скъпи жители на община Шабла!

Д-р Йорданка Стоева
Председател на Общински съвет Шабла

НОВА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА 

От 1 януари спря финансира-
нето на едни от най-търсените и 
ефективни услуги в общността 
– „Личен асистент“, „Социален 
асистент“ и „Домашен помощ-
ник“. Министерството на труда и 
социалната политика предложи 
Национална програма „Предос-
тавяне на грижи в домашна сре-
да“. Тя бе приета от Министер-
ския съвет на 6 февруари.

Програмата предвижда ре-
гистрирани в бюрата по труда 
безработни лица да предоставят 
грижи на възрастни, които не 
могат да се обслужват и хора с 
увреждания. Въвежда се нов ред 
за наемане на асистентите. 

Общините  приемат заявле-
ния-декларации за включване по 
настоящ адрес на лицата с 80 до 

89.99 на сто трайно намалена ра-
ботоспособност или вид и степен 
на увреждане с определена чужда 
помощ или на възраст над 65 г. в 
невъзможност от самообслуж-
ване, които не са освидетелства-
ни от органите на медицинската 
експертиза. Също общините ще 
сключват трудови договори и из-
плащат трудовите възнагражде-
ния с насочените от Дирекциите 
„Бюро по труда“ подходящи без-
работни лица след одобрението 
им от общината и обгрижваното 
лице, както и осъществяват не-
прекъснат контрол по изпълне-
нието на Програмата.

Популяризиране и разясня-
ване на програмата се прави от 
Дирекциите „Бюро по труда“, 
АСП и нейните РДСП 

УВАЖАЕМИ  
СЪГРАЖДАНИ,
След броени дни се на-
вършват 142 години от 
Освобождението. 
Честит  трети март! 
В навечерието на нацио-
налния празник  искам 
да пожелая да сме здра-
ви и щастливи, да отгле-
даме децата си в мир и 
уют.
И нека не забравяме ге-
роите, които оставиха 
костите си из цяла Бъл-
гария, за да бъде страна-
та ни свободна и незави-
сима.
Нека духът на възрожденците, които преди и след Освобож-
дението ни формираха като нация бъде винаги в сърцата ни.
Нека „таз свобода“ не ни бъде дар, а с думите и делата си еже-
дневно да доказваме, че сме я заслужили.
Честит празник!

Мариян Жечев, 
кмет на община Шабла
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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

ПРЕГЛЕДИ 

ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

26 февруари (сряда), 13:30 часа 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 29.02.2020 година се навършват

 8  години
от загубата на

НИКОЛА СТЕФАНОВ ОВЧАРОВ
починал на 59 години

Няма го твоят мил и скъп образ, тво-
ето добро сърце, което така много ни 
обичаше. Ще минат години, но добри-
те спомени за теб ще живеят вечно в 

нашите сърца! Обичаме те!
Почивай в мир!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 март 2020 година 

се навършва 
1 година от смъртта на

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ  
ФИЛЧЕВ

починал на 78 години  

Ще минат дни, месеци, години,
но ние никога няма да те забравим!

Почивай в мир!
Поклон пред паметта ти!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 27 февруари 2020 година  се 

навършват
40 дни 

без СТЕФАНКА ХАРАЛАНОВА 
ГЕРДЖИКОВА

починала на 83 години
Вечно жив си остана човекът, 

който честно се трудил и скромно 
живял,  тихо минал по своята пътека

и в сърцето на всеки обич посял.
С много обич и тъга.

Дълбок поклон пред светлата ти 
памет!

От семейството

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.

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПОКАНА
УС на Кооперация „ Изток” гр. Шабла свиква 
РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО  

СЪБРАНИЕ 
на всички свои членове, което ще се проведе на 

14.03.2020 година (събота) от 8,30 часа 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 2019 година. Основни насоки за развитие през 
2020година.

3.Годишен финансов отчет.
4.Отчет на КС за 2019 година.
5.Вземане на решение за разпореждане с недвижими имоти 

собственост на кооперацията.
При липса на кворум  общото събрание ще се проведе един 

час  по - късно на същите ден и място.

НОВ РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ СТОПАНСТВА В ОДБХ
В бр. 13 от 14.02.2020 г. на 

„Държавен вестник“ са публи-
кувани изменения на Закона за 
ветеринарномедицинската дей-
ност, касаещи реда и условията 
за регистриране на животно-
въдни обекти, в т.ч. и на лич-
ните стопанства за отглеждане 
на селскостопански животни за 
лични нужди. 

Според приетите измене-
ния, за регистрация на лично 
стопанство собственикът или 
ползвателят на обекта пода-
ва до директора на Областна 
дирекция по безопасност на 
храните (ОДБХ) заявление по 
образец, утвърден от изпълни-
телния директор на Българска-
та агенция за безопасност на 
храните (БАБХ). Заявлението 
се подава чрез кмета или кмет-
ския наместник, като за всяко 
заявление се издава входящ 
номер. 

На всеки 10 дни кметът или 
кметският наместник предос-
тавя на съответната ОДБХ за 
регистрация всички постъ-
пили за периода заявления. В 
7-дневен срок от получаване 

на заявленията директорът на 
ОДБХ със заповед определя 
комисия за извършване на про-
верка на личните стопанства за 
спазване на изискванията на 
съответната наредба. В състава 
на комисията се включват офи-
циален ветеринарен лекар или 
управомощено от директора 
на ОДБХ лице с ветеринарно-
медицинско образование, кме-
тът или кметският наместник 
или управомощено от него 
лице. В срок до 7 работни дни 
от приключване на проверката 
комисията представя на ди-
ректора на ОДБХ становище 
с предложение за регистрация 
или за отказ. Когато при про-
верката се установи, че лич-
ното стопанство не отговаря 
на ветеринарномедицинските 
изисквания, комисията дава 
писмено предписание на за-
явителя и определя срок за 
отстраняване на пропуските. 
При отстраняване на про-
пуските преди изтичане на 
посочения в предписанието 
срок заявителят писмено ин-
формира ОДБХ чрез кмета или 

кметския наместник. В срок до 
7 работни дни комисията из-
вършва повторна проверка на 
обекта. За резултатите от про-
верката се съставя протокол, 
който се представя на дирек-
тора на ОДБХ. В срок до три 
работни дни от представяне 
на становището или протоко-
ла директорът на ОДБХ вписва 
животновъдния обект в създа-
ден за целта регистър и издава 
удостоверение за регистрация 
или мотивирано отказва регис-
трацията, когато обектът не от-
говаря на изискванията. ОДБХ 
уведомява регистрирания ве-
теринарен лекар на района за 
всеки новорегистриран обект.

За регистрация на живот-
новъден обект – лично стопан-
ство и за въвеждане на данните 
от идентификацията на живот-
ните в него, в Интегрираната 
информационна система на 
БАБХ, не се събира такса. Ре-
гистрацията на животновъд-
ните обекти е безсрочна.

Според приетите измене-
ния, кметовете и кметските 
наместници организират еже-

годно, в срок до 20 октомври, 
извършването на инвента-
ризация на животните в жи-
вотновъдните обекти - лични 
стопанства и изготвят списък, 
който съдържа имената на 
собствениците на животни, 
броя, вида и категорията на 
животните от животновъдните 
обекти. В срок до 7 работни дни 
от извършване на инвентари-
зацията кметовете и кметските 
наместници предават списъка 
на официалния ветеринарен 
лекар, отговарящ за съответ-
ната община, и го поставят на 
видно място.

Забранява се отглеждането, 
придвижването или транспор-
тирането на животни, на кои-
то не е извършена официална 
идентификация, отглеждане-
то на свине с цел търговия в 
обекти, които не отговарят 
на ветеринарномедицинските 
изисквания, търговията със 
суровини и храни, добити от 
животни, отглеждани в обекти, 
които не са регистрирани по 
надлежния ред.

ОА Шабла

ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, 
ал.1 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, 
ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Об-
щински съвет гр. Шабла № 38/12.02.2020г. и 
Заповед № РД-04-86/21.02.2020 г. на Кмета 
на Общината, обявява публичен търг с тай-
но наддаване за отдаване под наем на част от 
имот частна общинска собственост, с иден-
тификатор ПИ 83017.504.4330 по КК на гр.
Шабла, с площ 72.00 кв.м. – съгласно пред-
варително изготвена схема за поставяне на 
обект предназначен за търговска дейност.  

Търгът ще се проведе на 17.03.2020 г. /
вторник/ от 10:00 часа в сградата на Об-
щинска администрация гр. Шабла.

Частта от имота  се отдава за срок от 10 /
десет/ години.

Началната тръжна цена е 108,00/сто и 
осем, 0.00/лв. с ДДС на месец.

Стойността на документацията е 20,00/

двадесет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна 
служба – стая 109 до 17:00 ч. на 16.03.2020 г.

Получаването на тръжната документа-
ция става  в Центъра за обслужване на граж-
дани, стая 106  на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.

Депозитната вноска за участие в търга е в 
размер на 20 % от началната тръжна цена на 
имота или 21.60/двадесет и един 0.60/лв.  и 
се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 
401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 16.03.2020 г. 

Оглед на имота всеки работен ден от 
09.03.2020г. до 16.03.2020 г. от 13:00 ч. до 
15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се по-
дават в работно време в Центъра за обслуж-
ване на граждани, стая 106 от 07.03.2020 г. до 
15:00 часа на 12.03.2020 г.

При неявяване на кандидати на 17.03.2020 
г. ще се проведе втори търг на 24.03.2020 г. от 

10:00 ч. при същите ред и условия.
Депозитната вноска за участие във вто-

рия търг е в размер на 20 % от началната 
тръжна цена за терена, за който се кандидат-
ства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 
3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕР-
НЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД  до 17:00 часа 
на 23.03.2020 г. 

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 23.03.2020г.

Получаването на тръжна документация 
става  в Центъра за обслужване на гражда-
ни, стая 106  на Общината, след представяне 
на документ за закупуване.

Оглед на терена всеки работен ден от 
18.03.2020 г.  до 23.03.2020 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се по-
дават в Центъра за обслужване на граждани, 
стая 106 до 17:00 часа на 23.03.2020 г.

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

Поетът и общественикът Георги Давидов е роден на 6 март 
1955 година в Шабла. Основното си образование завършва в 
родния град, математическа гимназия в гр. Добрич. Завършва 
българска филология в Шуменския университет. 

През краткия си живот работи и твори в Шабла. Започва 
като учител, впоследствие е в отдел “Култура” на общината. 
Междувременно става член на дружеството на Съюза на бъл-
гарските писатели в Добрич. С най-голямо вдъхновение и жар 
работи като редактор на общинския вестник “Шабленски 
фар”. Сътрудничи на централния и местния печат: сп. “Мла-
деж”, сп. “Художествена самодейност”, в-к “Учителско дело”, 
в-к “Добруджанска трибуна” и др.

Със свои произведения участва в различни литературни 
сборници: “Изгреви” – 1982 год., “Висини”- кн.2 и кн.3 от 1982 
год., 1986 год., “Класове” – 1984 год., “Дионис” – 1990 год. Много 
малка част от творчеството му е публикувано в двете му сти-
хосбирки: “Прегръдка за палача” – 1992 год. и “Пилигрим” – 1993 
год., издадена след смъртта му.

ПОСВЕЩЕНИЯ
Когато слабостта кове
ръждиви гвоздеи в сърцето,
не ми разказвай как зове,
как страда без любов поетът –
разказвай ми за снегове,
за боси стъпки и жарава…
Най-топлите си стихове
на тебе, майко, посвещавам!

Когато грубостта кълве
зърна от влюбените длани,
не ми показвай цветове,
в които песни събрани –
показвай ми едно паве,
един убит с павето славей…
Най-светлите си стихове
на теб, любима, посвещавам!

Когато користта снове
дори из девствените мисли,
не ми доказвай светове,
които някой е измислил –
доказвай ми, че две по две
в живота и на пет е равно…
Най-мъдрите си стихове
на тебе, дъще, посвещавам!

Когато пошли синове
търгуват с бащини реликви,
не ме наказвай с щикове,
които в съвестта проникват –
наказвай ме със зверове,
които да очовечавам…
Най-чистите си стихове
на теб, Родино, посвещавам!

Георги Давидов - стихосбирка „Прегръдка за палача“

ПОКАНА 
КЪМ ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И ХОРА, ЧИЕТО 

ЕЖЕДНЕВИЕ И АНГАЖИРАНОСТ СА СВЪРЗАНИ С 
РАБОТАТА С ДЕЦА. 

Уважаеми съграждани, 
имаме удоволствието да Ви поканим на лекция

“Стилове на семейно възпитание“, в която ще се 
разглеждат пет стила на семейно възпитание и ще се 
разсъждава за възпитателните резултати, до които води 
всеки от тях. Познаването на тези стилове би позволило 
на родителите да преодолеят някои слабости във 
възпитанието и да изградят оптимални емоционални 
отношения между себе си и децата.

Децата имат нужда от родители, които са мъдри и 
подкрепящи в общуването с тях, дават близост и 
признават, че и те грешат дори и като възрастни.

В името на децата и общуването очи в очи, ви очакваме!
Лектор:

Проф. д.п.н. Николай Колишев
Вход: 10 лв.

Предварително записване до 15 март в Зелен 
образователен център или на тел. 05743 4200

УВАЖАЕМИ САМОДЕЙЦИ ОТ ОБЩИНА 
ШАБЛА,

Поздравявам Ви с настъпващия 1 март! От сърце 
Ви желая да сте здрави, за да ни радвате с това, 

което правите без да жалите време и сили!

Благодаря Ви, че пазите българските обичаи и 
традиции и успешно представяте община Шабла 
на всички форуми, където се явявате! Вие давате 
най-доброто от себе си, за да се гордеем всички с 

постигнатото от Вас!

Честит празник!

С уважение,
Д-р Йорданка Стоева

Председател на Общински съвет-Шабла

ПО СТЪПКИТЕ НА БОТЕВ И ЛЕВСКИ
На 19-и февруари, когато 

отбелязваме гибелта на Апос-
тола на свободата Васил Лев-
ски, децата от четвърта група 
„Смехорани“ на ДГ „Дора Габе“ 
поканиха своите родители на 
тържество -  „По стъпките на 
Ботев и Левски“.

Деца от групата рецитираха 
стихотворението „Аз съм бъл-
гарче“ на Иван Вазов, стихо-
ве за България. Те изпяха две 
песни за нашето знаме. Подне-
соха цветя пред портретите на 
Ботев и Левски. Малчуганите 

разказаха какво знаят за капи-
тан Петко войвода, за нацио-
налните ни герои,  за Райна 
княгиня.

С мултимедия и деца, и гос-
ти на тържеството узнаха още 

за живота и делото на Апосто-
ла.

Малчуганите пресъздадоха 
залавянето на Левски (в ролята 
на Апостола - Денис) от зап-
тиетата. Прозвучаха заветните  
думи на Апостола: „Занятието 
ми е да облекчавам съдбата на 
българите и да обикалям, за 
да им давам вяра и упование в 
бъдещето….Ако спечеля, пече-
ли цял народ - ако загубя, губя 
само мене си.“

С малките артисти оживя-
ха още сцени от българската 

история - ушиването на бъл-
гарското знаме (в ролята на 
Райна – българската княгиня 
се превъплъти Ралица); Хрис-
то Ботев (в ролята - Гавраил) с 
четниците си застана до кораба 

Радецки, целуна земята и вди-
гна сабя.

Гости на „смехорани“-те 
бяха кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев; Таня Янаки-
ева-началник отдел „Образо-
вание, култура, младежки дей-
ности и спорт“ в общинската 
администрация; Велика Ива-
нова - образователен медиатор 
в общината; родители.

В края на събитието всяко 
дете получи книга за Левски с 
лично посвещение от кмета на 
община Шабла - „Скъпа/и….., 
поздравяваме те за вълнува-
щото честване, посветено на 

годишнината от гибелта на 
Апостола на свободата Васил 
Левски. Подаряваме ти тази 
книжка, за да знаеш и обичаш 
българското слово. Помни, че 
всяка книга е малка стъпка към 
интересния и необятен свят на 
науката и изкуството. Отгърни 
я и смело върви напред.“

Кметът Мариян Жечев бла-
годари на бъдещите първоклас-
ници за достойното представя-
не. Той изрази увереност, че с 
всяка изминала година, те ще 
научават нови факти от бъл-
гарската история.

Изгрев

Светла Илиева: „ПРЕВЪРНЕТЕ ЕМОЦИАЛНОСТТА СИ В ПРЕИМУЩЕСТВО!“ 
През изминалата седмица, както ви информирахме от стра-

ниците си,  Светла Илиева спечели първа награда за поезия „Би-
анка Габровска“ на Фондация „Буквите“ в Националния конкурс 
за творби на любовна тема. Това стана на 12-и февруари в Со-
фия. Накратко за Светла Илиева - тя е родена през 1971 год.,  
детството й минава в с. Божаново. От 1979 год. живее в нашия 
град и тук завършва средното си образование. Омъжена е в с. 
Крапец и понастоящем се занимава със земеделие. Светла Или-
ева пише стихове от няколко години и има отличени  със Специ-
ална награда две творби – една в конкурса „Горчиво вино“ на общ. 
Петрич, и една в конкурса „Любов във виното искри“ на сайт 
„Откровения“. Нейни творби има публикувани в бр. 2-3/2018 г. на 
сп. „Антимовски хан“ и в Алманах „Романтика 2020“.

„Изгрев“ – През изминала-
та седмица, ти спечели прес-
тижна национална награда за 
поезия, честито! Как се чувст-
ваш сега, след това признание 
на твоя талант? И какво ти 
дава наградата?

Светла Илиева –  Благодаря! 
Радвам се, разбира се (усмивка).  
„Талант“ при мен е малко силно 
казано,  но да, общо взето рими-
те ми се отдават. Радвам се по-
вече заради факта, че все още у 
нас има хора, които ценят и да-
ват шанс на хубавата, стойност-
на поезия – тази, която с думи 
и емоции успява да въздейства, 
а не само изкуствени думи и 
кули от слонова кост, където  се 
чудиш какво е искал да каже ав-
торът.

Какво ми дава ли? Малко по-
вече увереност, защото наисти-
на ми беше нужна. И едно зрън-
це самочувствие. Това ми дава. 
Участвах в конкурса, не за да 
доказвам нещо, а за да си сверя 
часовника – как и къде съм. А 
наградата не е само признание, 
тя е и задължение! 

„Изгрев“ – Кога и как в теб 
възникна любовта ти към ме-
рената реч? Има ли хора със 
специална заслуга за това?

Светла Илиева –  Много бла-
годаря за въпроса! Кога ли? Ами 
предполагам още в ранна детска 
възраст (усмивка). Още пом-

ня наизуст първата си любима 
римувана приказка „Работната 
мецана“ на Леда Милева - „Ста-
нала рано зарана нашата Ме-
ца-Мецана…“

А  „виновниците“ днес да съм 
това, което съм, са трима. На 
първо място е моята братовчед-
ка, учителката Светла Атанасо-
ва, чието слънчево присъствие 
нося в сърцето си цял живот! Тя 
е в основата на любовта ми към 
римите, към природата и към 
хората въобще. Тя е моята „ду-
ховна майка“! С нея имаме една 
особена връзка, която е трудно 
да се опише с думи! Предпола-
гам и генът си има своите за-
слуги, защото и двете сме (да 
кажем) добри в римите. После, в 
средния курс в училище се по-
яви г-жа Мария Недялова. Да, 
дотогава ми беше интересно да 
чета, но начинът, по който тя 
преподаваше – все едно, че  ни 
въвежда в Свещения храм на 
думите и чрез тях се разкриват 
образите, и чертите на героите, 
ме караше да изпитвам огромно 
уважение и обич към литерату-
рата, към българския ни език 
изобщо! Обожавах часовете й и 
тайно завиждах на „В“ клас, че 
им беше класна...

А  в горния курс, г-н Стефан 
Жечев беше човекът, който ми 
показа, че малко решителност 
не ми е излишна. Пишех като 

ученичка, но… (усмивка). Муза-
та ми „избяга“ след това за цели 
23 години (смее се). И когато се 
върна, пак той беше  човекът, 
който ме подкрепяше и с чието 
съдействие публикуваха мои 
стихове в „Антимовски хан“.

 На тези хора дължа и едно 
огромно „Благодаря“!!! 

„Изгрев“ – Какво те вдъхно-
вява?

Светла Илиева – О, мно-
го неща! Детството, а аз имах 
приказно детство, ми е голя-
мо вдъхновение. Мои лични 
преживявания. Споделени от 
приятели преживявания. Дори 
само една дума, казана накриво, 
също ми е вдъхновение.   И раз-
бира се, Любовта. За къде сме 
без Любовта (усмивка)!?!

Въпросът е да намеря пра-
вилната, точната дума, за да 
успея да облека емоцията в сло-
весна одежда.  

„Изгрев“ – На какъв етап е 
работата по първата ти стихо-
сбирка?

Светла Илиева – Да си при-
зная, всичко ми е още пъл-
на мъгла. Имам в главата си 
единствено измислено името. 
По-скоро се притеснявам, че не 
съм толкова продуктивен автор 
и творбите ми са малко на брой 
за книжка, но… колкото-толко-
ва. Предполагам до есента, кога-
то ще се случи издаването, те ще 
се увеличат (усмивка). Предстои 

уточняването на подробности-
те с издателя. 

 „Изгрев“ – Посланието ти 
към читателите на „Изгрев“ и 
всички хора в общината е: 

Светла Илиева – Искам да се 
обърна първо към младите хора 
– тези с афинитет към литерату-
рата и писането: Не се притес-
нявайте от това, че сте по-емо-
ционални. Напротив! Вярвайте, 
че  емоциите са тези, които ви 
правят необикновени, превър-
нете ги в свое преимущество и 
не се страхувайте да изразявате 
себе си, пишейки. И още – чете-
те! Много четете! Имаме неве-
роятен,  прекрасен език!!! А така 
е хубаво да попаднеш на нещо, 
написано от млад и умен човек, 
с богата езикова култура!!! Че-
тете! Успяващ е четящият, об-
разованият човек! Вярвайте в 
собствените си възможности и  
крачете уверено напред! Бъдете 
пример и вдъхновение за други-
те,  и пред нищо не се предавай-
те, освен ако не е любов! 

Където и да  ви отвее вятъ-
рът  на живота, каквито и вър-
хове да покорите, никога, нико-
га, никога не забравяйте откъде 
сте тръгнали и на кого дължите, 
това, което сте.

 На всички жители на общи-
ната пожелавам здраве! Да че-
тат повече. Четенето обогатява 
и те кара да разбираш света и 
себе си по-добре, а не рядко и 
вдъхновява за по-добри дела. 
И да бъдат най-вече добри, и да 
ценят всеки миг с близките си! 
Важен е Човекът – днес, тук и 
сега! Утре може и да го няма! 

„Изгрев“ – Светле, от ре-
дакцията на нашия вестник ти 
желаем здраве, любов и нови 
творчески успехи. 

Светла Илиева – Благодаря 
Ви за вниманието!

Разговаря Йордан Енев

„Ботев“- детето със сабята, до кораба Радецки

„Райна княгиня“ уши и гордо развя българското знаме.
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ НА ВЕСТНИК „ИЗГРЕВ“, 
очаквайте следващия ни брой

 НА 4 МАРТ (СРЯДА).

Живко Янев: „РАЗЧИТАМ НА МОЯТА ИНТУИЦИЯ 
И ПРАВЯ НЕЩАТА ПО СВОЙ НАЧИН.“

На 14 февруари, община Шабла отбеляза празника на ло-
зарите и винарите, Трифон Зарезан. В обявеният конкурс за 
най-добро домашно вино, реколта 2019 година, журито отличи 
червения еликсир на Живко Янев, който стана и цар на виното, 
Шабла 2020 година.

Живко Янев е роден преди 50 години в Шабла. Работи в об-
щинска администрация Шабла като старши експерт „Мла-
дежки дейност и спорт“. 

Ето какво разказа той за вас, нашите читатели:
Изгрев – Здравей, Живко. 

Можем ли да те наречем млад 
винар. От кога се занимаваш с 
домашно винопроизводство?

Живко Янев – Първо, искам 
да кажа, че за трети път участ-
вам в този конкурс, като досега 
не съм се нареждал на челни 
позиции. От 10 години живея 
постоянно в Шабла и толкова 
години произвеждам сам до-
машно вино.

Изгрев – От какъв сорт 
(сортове) грозде е виното, 
отредило ти първото място?

Живко Янев - От „Отело“ 
(черна и бяла липа) и „Наслада“ 
(„Сторгозия“).

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

Живко Янев – Семейството 
ми притежава лозе в село Гори-
чане, родното място на майка 
ми. Лозовите пръчки аз съм ги 
садил като ученик с братята ми 
и баща ни преди много години.

Към настоящия момент аз се 
грижа за лозите, като се започ-
не от орязването, окопаването 
и беритбата до получаването 
на крайния продукт.

Процесът на производство е 
абсолютно натурален, т.е не из-
ползвам препарати за пръскане 
на лозите или плевелите. Като 
млад винар нямам конкретна 

рецепта. Всичко съм научил от 
моя баща, Георги Янев (Джоза-
та), известен като много добър 
лозаро-винар. Продължавам и 
да се уча. По този повод мисля, 
че наградата ми не би трябвало 
да изненадва никой. Разчитам 
предимно на моята интуиция 
и обичам да правя нещата по 
свой начин.

Изгрев – Как би разтъл-
кувал известната поговорка: 
„Който на младини сади лозе, 
мисли за старините си…“?

Живко Янев – Това е много 
интересен въпрос. Когато чо-
век е млад не се замисля какво 
притежава, защото е консума-
тор. Докато сега като произво-
дител и ценител е отговорност 
и грижи за производството на 
един качествен продукт.

Изгрев – Благодаря за този 
разговор.

Живко Янев – И аз благода-
ря за проявения интерес към 
мен и моето вино и искам да 

споделя нещо много интересно.
От 10 години работя в об-

щинска администрация Шабла 
като спортен експерт и рядко  
съм давал интервю за местния 
вестник в областта на спорта. 
Миналата седмица станах „Цар 
на виното“ и разговаряме не за 
спорт, а за производството на 
вино.

Благодаря и на журито за 
високата оценка, но за мен 
най-важна е оценката на моите 
приятели, която ме мотивира 
да участвам в конкурса.

Разговаря: Йорданка 
Радушева

ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ
Система за разделно събира-

не на биоотпадъците  е въведена 
частично в гр. Шабла посред-
ством мрежа от 27 съда, разпо-
ложени на обществено достъпни 
места. Съдовете представляват 
кафяви пластмасови водоустой-
чиви контейнери с обем 1,1 куб. 
м., със залепен върху тях инфор-
мационен стикер. 

Контейнерите са поставени 
и се обслужват от общинска-
та система за сметосъбиране и 
сметоизвозване в изпълнение 
на  разпоредбите за поетапно 
въвеждане на разделно събира-
не и оползотворяване на биоот-
падъците. Графикът за обслуж-
ването им се определя ежегодно 
със заповед, публикувана до 31 
октомври на предходната годи-
на, за следващата календарна, на 
официалната Интернет страни-
ца на община Шабла.

Въвеждането на системата за 
разделно събиране на биоотпа-
дъците започна през 2018 годи-
на, със закупуването на 17 броя 
контейнери. През  2019 година 
броят им беше увеличен с още 
10. Предвид необходимостта от 
въвеждане на персонална отго-
ворност относно разделянето 
на биоотпадъците от общия 
поток, през 2020 година общи-
на Шабла ще започне поетапно 
предоставяне на индивидуални 
съдове за разделно събиране 
на биоотпадъците на домакин-
ствата, по райони.

За обслужването на кафяви-
те контейнери община Шабла 
заплаща разходи за персонал и 
транспортни разходи до Прето-
варна станция – Балчик, както и 
такса в размер на 32,38 лв. за тон 
за преработката им в компости-
раща инсталация. Отчисления 

и обезпечения  за тях не се дъл-
жат, тъй като отпадъците не се 
депонират, а се оползотворяват 
в компост. 

В случаите, когато не се 
прилага разделно събиране и в 
кафявите контейнери попадат 
смесени битови отпадъци, те се 
подлагат на преработка и депо-
ниране, което увеличава разхо-
дите на общината, като прибавя 
към горепосочените такса за де-
пониране  в размер на 36 лв. за 
тон с ДДС, отчисления в размер 
на 96 лв. за тон и обезпечения в 
размер на 2,75 лв. за тон депони-
ран отпадък.

Всички  тези разходи се взе-
мат предвид при определяне-
то на такса смет, поради което 
най-добрия вариант за мини-
мизирането й е компостирането 
на място, в дворовете на хората, 
при което биоотпадъци изобщо 

не излизат от домакинството и 
съответно не се дължат никак-
ви такси за тяхната последваща 
преработка. 

В тази връзка следва всички 
заедно да положим старания за 
минимизиране на генерираните 
количества биоразградими от-
падъци. Там, където е възмож-
но, да компостираме растител-
ните и хранителните отпадъци. 
Да използваме специално по-
ставените съдове по предназ-
начение, като изхвърляме в тях 
само биоотпадъци. Това ще спо-
могне за значително намаляване 
на такса смет при формирането 
й през следващите години, а 
получения компост ще повиши 
плодородието на почвата, без да 
се налага да купуваме за целта 
изкуствени торове. 

Галя Камберова
Гл. експерт „Екология“

ПОКАНА
Читалищното настоятелство към НЧ „Народно читалище 

Победа - 1941 година“ с. Горичане, 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 18.03.2020 година (сряда) от 17.00 часа в 
с. Горичане, ул. Пета“№5 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране членовете на Общото събрание на читалището.
2. Отчет на Читалищното настоятелство за периода април 2019 г. - март 2020 г.
3. Отчет на Проверителна комисия за периода април 2019 г. - март 2020 г.
4. Представяне на Проекто - бюджет 2020 г. и приемане на Бюджет 2020 г.
5. Разни.
При липса на кворум, общото събрание ще се проведе същия ден 

в 18.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН,
На майка и баба,

Величка Станчева 
Маринова!

Живей, радвай се, мечтай, пази 
здравето си и знай,

че и на 80 години, мечтите са 
осъществими!

ПЪРВОМАРТЕНСКИ ПОЗДРАВ

НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪЖОК „СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ“ ПРИ
народно читалище „Победа - 1941“ с. Горичане, поздравяваме 
жителите на община Шабла по повод 1 март, с нашите само-

ръчно изработени  мартеници.
Пожелаваме ви да сте здрави, румени, 

весели и засмени!

Във връзка с изпълнението на проект 
JOYRIDE „Общи ресурси и инициативи, пос-
ветени на околната среда“, финансиран по 
Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 
2014-2020 г., община Шабла ще представи 
основните цели, дейности и постигнати до 
момента проектни резултати. 

КАНИМ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
МЕСТНИТЕ МЕДИИ НА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Дата: 27 Февруари 2020 година
Място: Зелен образователен център гр. Шабла
П Р О Г Р А М А
14:00 – 14:15 Регистрация на участниците
14:15 – 15:00 Презентация - представяне на проекта:
  основни цели, дейности и 
  постигнати резултати
15:00 – 15:30 Въпроси и отговори 
15:30 – 15:45 Закриване на пресконференцията

НАШАТА ЧЕРВЕНОГУША 
ГЪСКА ПАНТЕЛЕЙ

На 31 януари 2020 година, 
учениците от клуба по инте-
реси „Пазители на природата“ 
към СУ „Асен Златаров“, със 
съдействието на Михаил Или-
ев – отговорник опазване и 
мониторинг на червеногушата 
гъска по проект „Сигурен пре-
летен път“, посетиха Дуранку-
лашкото езеро, за да се срещнат 
с един защитен представител 
на орнитофауната в България, 
а именно червеногушата гъска.

Учениците наблюдаваха и 
други представители на птиче-
то разнообразие, като белочела 
гъска, зеленоглава патица, кор-
моран и други птици.

В последствие беше про-

ведена акция от международ-
ния екип на проекта „Сигурен 
прелетен път“ по поставяне на 
сателитни предаватели на опре-
делен брой червеногуши гъски с 
цел проследяване на техния път.

Една от гъските получи име 
от нашия клуб.

И така, вече клуба „Пазите-
ли на природата“ си има своя 
червеногуша гъска, която се 
казва Пантелей.

От сега нататък, ние ще сле-
дим нашия Пантелей къде се 
намира - дали е в България или 
в някоя друга страна по своя 
път.

Корнелия Добрева, 
преподавател

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  “СЕМИРАМИДА”, С. ЕЗЕРЕЦ, 
има удоволствието да ви информира, че ще гостува на 

общинския пазар в Шабла по случай Международния ден на 
жената, на следните дати:

7 и 8 март от 9.00 до 12.00 часа.
Ще ви предложим от нашите красиви цветенца.

Работно време: понеделник-събота, от 9 ч. до 18 ч. 
Почивен ден – неделя 

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

Традиционните пролетни:
* парички; 
* теменужки;
* карамфил;
* зюмбюл;
* и други изненади!

От нас ще можете да си заку-

пите още и
* зеленчукови семена.

В градинския цънтър 
продаваме и овощни дръвчета, 

плодни храсти и лози. По 
заявка можем да Ви доставим 

на пазара за тези дни.


