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Мисъл на броя

„Природата, времето и търпението са тримата най-велики лекари.“

Ирландска поговорка

ВАСИЛЕВ ГОРДО РАЗВЯ ЗНАМЕТО НА ШАБЛА В БЕЛГРАД
Нашият лекоатлет – балкански шампион на гюле в сръбската столица
Датата е 11-ти март, часът
около 15:30. В зала „Белградска
арена“ звучи „Мила Родино“, а
на най-високото място на почетната стълбичка е нашият
съгражданин Веселин Василев.
Веско е загърнат с флага с герба
на община Шабла. Сълзи на радост напират в очите на нашето
момче, сълзи, зад които освен
удовлетворение от златния
медал има много, много труд,
травми, мъки, удари под пояса и страдание. Но в този миг
човек осъзнава, че всичко си е
струвало заради мига… Мечтата е станала реалност!
Извън лиричното отклонение – това бе първа зимна
Балканиада за ветерани за Веско. Преди това той бе участвал
на летни Балкански игри през
2015-та в Атина (4-то и 5-то
място на диск и копие съответно) и през 2017-та в Стара
Загора (два бронзови медала на
диск и гюле).
Общо над 450 бяха участниците на Балканиадата. За лаиците ще поясним, че нашият
атлет участва само в тласкане
на гюле, защото Зимните игри
са на закрито и на тях не се
провеждат състезания в дългите хвърляния – копие, чук и
диск (коронната дисциплина
на Веско). Във възрастовата
група 35 - 39 години, където
участва Василев, той се състезава в конкуренцията на атлети
от Словения, Сърбия, Турция,
Гърция и Хърватска. До петия
опит Веско се движеше трети,
след единия представител на
домакините и словенския състезател. В последния си шести
опит, Веселин се събра и тласна
11,78 м., с които отвя конкуренцията с повече от половин метър. Забележителното в случая

е, че последния си опит Веско
направи от място, без засилка,
защото бе с мускулни крампи и
на двата крака, и за да не скъса
мускул, тласна от място 11,78 –
шампионския му опит! Друго,
което трябва да отбележим е, че
шабленският атлет бе най-възрастният между тласкачите
– през лятото Веско навършва
знаковите 40 години и преминава в следващата възрастова
група. На Балканиадата в Стара
Загора, Василев остана трети, а
шампион стана словенецът Петер Майцен, в Белград местата
бяха разменени за радост на
Веско и цяла Шабла. Сладкото
отмъщение е факт!

Отличителен за постоянството на Веселин Василев като
спортист е фактът, че преди
двадесеттина години, когато
бе в силата си, резултатите му
в гюлето гравитираха около 14
метра, отстъплението оттогава
до сега е пренебрежимо малко,

да не кажем никакво. А на турнирите за ветерани в неговата
възраст се тласка същото 7,2
килограмово гюле като на мъжките състезания…
От Белград българските атлети се завърнаха общо с 15
златни медала. Североизточната четвърт от Родината се отчете с два – един в Русе и един в
Шабла…
Веско Василев благодари на
всички, които са му помагали и
са го подкрепяли в тежкия му
път до балканското злато – съпругата Силвия, дъщерята Кремена (на Креми е посветено и

първото международно златно
отличие на татко Веско), приятелите, които нито за миг не са
спрели да вярват в него. Веско
благодари и на ръководството
на община Шабла и лично на
един от учредителите на клуба
по лека атлетика в града СКЛА
„Нефтяник 2014“ – кмета на
Общината Мариян Жечев.
Можем да пожелаем на Веско нови успехи на предстоящото през септември Световно първенство за ветерани в
Малага (Исп) – за него и разбира се за цяла Шабла!
Йордан Енев

ВЪВЕЖДАТ ИНДИВИДУАЛНА КВОТА ЗА КАЛКАН

Индивидуалната квота за
улов на калкан вече е факт. Промяната в наредбата се въвежда
със заповед на изпълнителния
директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) доц. д-р Галин
Николов. Промяната е в отговор
на настояванията на бранша за
промяна в схемата, по която да
става разпределянето на квотата
за калкан.
Припомняме, че болна тема
за българските рибари е начинът
за нейното определяне, който
ощетява едни за сметка на други.
В резултат на променената
заповед на ИАРА се даде възможност на редица онеправдани собственици на риболовни
съдове от сдружението отново

да ловят калкан. Досега корабите, които не са спазили срока да
подадат статистически формуляр за улови през предходната
година, отпадаха за цяла година
от риболов на калкан. Законът за
рибарство и аквакултури (ЗРА)
постановява само административно наказание и глоба, ако
въобще не си подал декларация,
а досега прилаганата процедура, разписвана в заповедите на
ИАРА, бе да се отнема правото
на риболов въобще. И така много кораби губеха средства, а някои от собствениците им фалираха, продадоха или унищожиха
своите риболовни съдове, които
им дават поминък, коментира
д-р Господинов - изпълнителен
директор на браншово сдруже-

На 1 ноември, когато отбелязваме Деня на народните будители, БНТ обяви втория етап от кампанията „Прозорец към родината“. В конкурса за есе на тема „Аз съм българче“ се включиха
повече от 500 деца от България и всички краища на света. Сред
тях са трима представители от нашето училище: Христо Анастасов, Ивайла Янкова и Ивет Красимирова. Тримата се представиха много добре.
Победителите бяха определени от 5-членно международно
жури.
Христо Анастасов е сред шестимата със специална награда на
интернет потребителите за есето с най-много харесвания.

КОСМОСЪТ И БЪЛГАРИЯ

Шампионът Веско Василев (в средата), подгласниците Боян Козел ( вляво) и този път бронзовия Петер Майцен. Реваншът от
последния за Стара Загора бе взет по шампионски и със стил.

Преди 25 века древногръцкият
скулптур Мирон е изваял тази
статуя. И до днес „Дискобол“
е символ не само на Леката
атлетика и на хвърлянето на
диск в частност…

Брой 11 (662)

ние „БГ ФИШ“.
Сега в списъците на браншовата асоциация на получилите
квота за улов на калкан вече фигурират кораби от всички региони на Черно море. Наши членове
получиха дял и от свободните
квоти за улов на калкан, тъй като
техните исторически данни не
бяха присъдени на асоциацията.
Това е парадокс в прилаганата
години наред разпоредба, закрепостяваща риболовците да
не могат да се местят свободно
заедно със своята квота. Нещо
повече, заповедта пречи за свободното сдружаване и не гарантира прозрачност и обратна
проследяемост на добиваната
и присвоявана години наред от
някои кораби и сдружения кво-

та за калкан. С новата заповед
на ИАРА успяхме да помогнем
на част от корабите да получат
квота, да не гледат с празни ръце
отстрани и да избегнат услугите
на съдебната инстанция, подчерта браншовикът.
Квотата за калкан, която тази
година е увеличена с 32% (43,3 т),
благодарение активната намеса
на създадения не много отдавна
Консултативен съвет за Черно
море, се разпределя между 116
риболовни кораба. Немалка част
от тях са от Северното Черноморие. Занапред ще работим
да отпадне и ограничението за
квотата на отделните рибарски
сдружения, допълни д-р Господинов.
Добрич утре

България е известна в света на астрономията. Сателитът ``Интеркосмос-България
1300``е построен в България и
е изстрелян на 7-ми август 1981
г. в чест на 1300 години от основаването на България от хан
Аспарух през 681 г. Към 2009 г.
все още обикаля около полярната орбита и предава информация за частиците около полярните региони.
Първият български космонавт е Георги Иванов. На 1.03.
1978г. той е избран за космонавт във втора група ``Интеркосмос``. През април 1979 г.
е изстрелян в орбитата около
Земята с космическия кораб
``Съюз 33`` с международен
екипаж. Поради повреда корабът не успява да се скачи в орбиталната станция ``Салют 6``.
Скачването било невъзможно.
Командирът на полета Николай Рукавишнаков припада, но
корабът е приземен успешно от
нашия космонавт. В космоса са
1 ден, 23 часа и 1 минута. СССР

стига до извода, че той е дал
важни данни за по-нататъшно
развитие на космическите полети.
Космосът е неделима част от
нашия живот. Аз винаги съм
мечтал да наблюдавам планетите от Слънчевата система
и когато го правя, гледам към
звездите. Сякаш те изпълняват желанията ми. Когато съм
тъжен, си мисля защо не съм
на друга планета, но ако трябва
да избирам сега, искам да съм
на нашата Земя, защото тук са
семейството и приятелите ми.
Тук е и моята Родина и всички
ние сме част от Космоса.
Сега, когато гледам небето,
звездите и луната, осъзнавам
колко е голяма моята космическа мечта, която определям
като Безкрайна нощна загадка.
Христо Емилов Анастасов
- 5-ти клас
СУ „Асен Златаров”-гр.
Шабла
ОДК–Литературен клуб
„Творческо писане”

Честита първа пролет

На 20 март 2018 година в 16.15 часа настъпва астрономическата пролет.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 2 и 3 април 2018 година
(понеделник и вторник) „Елтехресурс” АД, съвместно с
oбщина Шабла, организират
кампания за събиране на излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване във
всички населени места на общината.
Гражданите и фирмите могат
да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори,
компютри и др.) с предварител-

на заявка за извозване, подадена до 2 април 2018 година, на
безплатен национален телефон
0800 14 100 и на номер 0885 77
00 41, както и на електронен адрес order@makmetal.eu.
На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери
за отстъпки при пазаруване
във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат
документи, съгласно Закона за
управление на отпадъците.
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Продавам КЪЩА В ГР.ШАБЛА

ТЕЛ: 0885 11 70 51

Продавам прасе – 130 кг.
За контакти: 0885 423 583, 0886 042 937

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
ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:

ВСИЧКИ ВИДОВЕ
ЗАСТРАХОВКИ
на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 85 лв. за кубик
ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:

Трупчета – 90 лв. за кубик цепеници –
95 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10
Телефон за контакт: 0888/ 850 925

Изкупуваме земеделска земя в общините

Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево.

Консултация и подготовка на документи.
Телефон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ОБЯВА

Чистене и подмазване на комини,
подмяна на керемиди.
Телефон: 0888 42 79 11

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!

Телефон за контакт: 0887/70-75-41
Давам апартамент под наем в Шабла
Телефон: 0888 708 602

НАЕМАМ ЗЕМЯ

в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка
Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

За да продадете земята
си на посочена от вас пазарна цена:
Телефон: 0878 263 071

Купувам къща в Шабла
до 40 000 лв., според къщата.
Телефон: 0988864297, Здравков
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 19 март 2018 година
се навършиха
3 месеца
от смъртта на

Иван Панев Неделчев
Добрите хора нивга не умират,
не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря
и честен път, по който да вървим.
От семейството

ОБЩИНАТА
СЪОБЩЕНИЕ
УС на ЗК „Приморец“ с. Тюленово свиква годишно отчетно
изборно събрание на 6 април 2018 година
от 8:30 часа следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчет за дейността на УС и КС за 2017 година.
3. Приемане на финансовия отчет за 2017 година.
4. Освобождаване на УС и Председателя от отговорност за
мандата.
5. Избор на УС и КС и Председател.
6. Текущи въпроси.
При липса на кворум, събранието ще се проведе съгласно
Закона за кооперациите.
УС на ЗК „Приморец“
с. Тюленово

ПОКАНА
УС на Кооперация „Изток” гр. Шабла свиква РЕДОВНО ОБЩО
ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на всички
свои членове, което ще се проведе на 31.03.2018година 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
2017година. Основни насоки за развитие през 2018 година.
3.Годишен финансов отчет.
4.Отчет на КС за 2017 година.
5.Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС за мандат 2014-2018 година.
6.Избор на ръководни органи на кооперацията за мандат 20182022 година
/Председател,Управителeн и Контролен съвети и избор на
пълномощници за общото събрание на ОСЗК „Добруджа“ гр.
Добрич./
При липса на кворум общото събрание ще се проведе един час
по - късно на същите ден и място.

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 27 март 2018 година от 15.00 часа в село
Дуранкулак, общ. Шабла, ул. „Първа“ № 18 при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране членовете на Общото събрание на читалището – чл.14,
ал.1, т.4 от ЗНЧ.
Докладва: Председателят на ЧН
2. Отчет на Читалищното Настоятелство за 2017 година – чл.14, ал.1, т.8;
чл.16, ал.2, т.4 и по чл.26, ал.1 от ЗНЧ.
Докладва: Председателят на ЧН
3. Отчет на Проверителната комисия за 2017 година – чл.14, ал.1, т.8 и
чл.18, ал.3 от ЗНЧ.
Докладва: Председателят на ПК
4. Представяне на Проектобюджет 2018 година и приемане на Бюджет
2018 година на НЧ „Дружба 1898“ – чл.14, ал.1, т.7 и чл.16, ал.2, т.3 от ЗНЧ.
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.

П О К А  Н  А
На основание чл.15 ал.1 от Закона на народните читалища
и Решение от 12.03.2018 т.3 от заседание на читалищното
настоятелство.
Настоятелството на НЧ „Свобода 1940“ село Граничар
кани членовете на читалището на РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 28.03.2018 година /сряда/ от
17.30 часа в салона на читалището, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Доклад за дейността за 2017 г.
2.Финансов отчет за 2017 г.
3.Проекто-бюджет за 2018 г.
4.Други.
При липса на кворум,събранието ще се проведе един час
по-късно на същия ден и място.

ПОКАНА
Народно читалище „Слънце 1871”-с.Крапец ,
кани своите члeновe на редовно общо събрание
на 30.03.2018г.(петък) от 17:30 часа в залата на селото
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Доклад за дейността за 2017г.
2.Финансов отчет за 2017г.
3. Проекто-бюджет за 2018г.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час
по-късно, на същия ден и място.
От Читалищното настоятелство

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 75 лв. трупчета, 80 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 85 лв.трупчета и 90 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПОКАНА
Читалищното настоятелство към НЧ „Народно читалище Победа - 2014 година“ село Горичане, община Шабла, на
основание чл.16, ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗНЧ, свиква Общо
събрание на членовете на читалището, като ви кани да
присъствате.
Събранието ще се проведе на 28 март 2018 година от 16.00
часа в село Горичане, общ.Шабла, ул.“Пета“ №5 при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране членовете на Общото събрание на читалището – чл.14, ал.1, т.4 от ЗНЧ.
Докладва: Председателят на ЧН
2. Отчет на Читалищното Настоятелство за периода април
2017 година – март 2018 година – чл.14, ал.1, т.8 и чл.16, ал.2, т.4
и чл.26, ал.1 от ЗНЧ.
Докладва: Председателят на ЧН
3. Отчет на Проверителната комисия за периода април 2017
година – март 2018 година – чл.14, ал.1, т.8 и чл.18, ал.3 от ЗНЧ.
Докладва: Председателят на ПК
4. Представяне на Проекто-бюджет 2018 година и приемане на
Бюджет 2018 година на НЧ „Народно читалище Победа – 2014
година“ – чл.14, ал.1, т.7 и чл.16, ал.2, т.3 от ЗНЧ.
Докладва: Председателят на ЧН
5. Разни.
При липса на кворум, общото събрание ще се проведе същия
ден в 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ПОКАНА
Настоятелството на Н.Ч.”Свобода 1941”
с.Горун, община Шабла
свиква отчетно изборно събрание на 30 март 2018 година
от 16.00 часа в сградата на читалището, при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на дейността на читалището.
2. Финансов отчет.
3. Отчет на проверителната комисия за 2018г.
4. Утвърждаване на годишната програма на дейността на
читалището
5. Избор на настоятелство и проверителна комисия на
Н.Ч”Свобода1941”
6. Избор на председател на Н.Ч.”Свобода 1941”.
7. Други
Приканваме всички членове на читалището за присъствие на събранието.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час
по късно, на същия ден и място.

ПОКАНА
Настоятелството на НЧ „Отец Паисий 1901“ село
Езерец, общ. Шабла, обл.Добрич свиква отчетно-изборно
събрание, което ще се проведе на 20.03.2018 година от 17.00
часа в сградата на читалището при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Финансов отчет за 2017 година.
2.Отчет за културната дейност за 2017 година.
3.Избор на настоятелство и проверителна комисия.
4.Избор на председател.
5.Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе на същата
дата и същото място, с един час по-късно от 18.00 часа.

ПОКАНА
Народно читалище „Зора-1942“, село Ваклино, община
Шабла, кани своите члeновe на редовно общо събрание,
което ще се проведе на 23 март 2018 година (петък) от
16.00 часа в сградата на читалището, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад за дейността за 2017 г.
2. Финансов отчет за 2017 г.
3. Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час покъсно, на същия ден и място.
От Читалищно настоятелство

ОБЯВА
На 31.03.2018г. от 9.00 часа Читалищното настоятелство
на НЧ ”Изгрев-1936” с.Тюленово ще проведе годишно отчетно събрание за 2017 г. при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за дейността на НЧ ”Изгрев-1936” за 2017 г.
2.Отчет на проверителната комисия на НЧ ”Изгрев-1936” за 2017 г.
3.Предложения за дейността на НЧ ”Изгрев-1936”
4.Обсъждане на културния календар за 2018 г.
5.Други.

ПРЕГЛЕДИ
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог

28 март (сряда), 13:00 часа - Шабла

КУЛТУРА

ПОГЛЕД В МИНАЛОТО И ЛЮБОВ КЪМ БЪЛГАРСКОТО

На 16.03.2018 година по инициатива на учебното предприятие „Китна шевица” се проведе
мероприятие в Общински детски комплекс, заедно с децата
от първи, втори и трети клас
и екипа на ОДК. Събитието бе
свързано с проекта за корпоративната социална отговорност
на предприятието. Учебното
предприятие е създадено от
ученици от ХI клас, професионална паралелка „Сътрудник в
бизнес услуги“ към СУ „Асен
Златаров”. Основната дейност
на УП е производството, реконструкцията и поправката на
народни носии, и акцент върху
ръчно избродираните шевици.
Мотивацията на учениците да
създадат фирма с подобна дейност е, че от малки те се занимават с народни танци и любовта
към фолклора е дълбоко запечатана в сърцата им. Идеята е
тази любов да бъде предадена
и на поколенията след тях, като
по този начин българските традиции и дух продължават да
бъдат живи! През месец април
на учениците им предстои пътуване до град Пловдив, където
ще вземат участие в международния панаир „Млад предприемач”, където ще имат възмож-

На седянка…
ност да се конкурират с над 100
други учебни предприятия от
цялата страна и чужбина.
Мероприятието бе проведено с любезното съдействие на
екипа на Общински детски комплекс. В началото като кратко
въведение бе пресъздадена седянка от едно време, тъй както
е правена по времето на нашите
баби и дядовци. По този начин
учениците се докоснаха до ми-

налото ни, което е било пряко
свързано с фолклора. След това
накратко бе обяснено на присъстващите гости и деца с какво
всъщност е свързано събитието,
каква е дейността на фирмата и
каква е мотивацията за нейното
създаване. Под формата на презентация се обясни защо учениците са избрали именно името
„Китна шевица”, какво значение се крие в него. Представи

и проекта работилница „Китна
шевица“, който е свързан с бродиране на народни шевици върху карета, торбички, кърпи, сувенири, бижута, подаръци и др.,
чиято цел е привличане повече
млади хора, защото съвременните момичета не са научени да
бродират.
За да направят събитието
още по-интересно за малките
си гости, учениците бяха приготвили изображения на носии
или момиче и момче, облечени
в носии, които децата трябваше
да оцветят сами, развивайки
своето въображение.
Мероприятието завърши с
едно голямо българско право
хоро, в което взеха участие абсолютно всички – от малки до
големи.
„Изключително много благодарим за оказаната ни помощ
от страна на ОДК и децата, които взеха участие в събитието, а
също така и на всички гости и
родители. Радваме се за проявения интерес от тяхна страна
и се надяваме да сме успели да
събудим любовта им към българското” споделиха с нас учениците от УП „Китна шевица”
в края на срещата ни.
Изгрев

„АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“
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ПРОЛЕТ

Повярвали в лудия смях на петлите,
в звъна на камбана с нестройно сърце,
взривяваме зимната броня на дните
с момичешки устни, с момчешки ръце.
Мокрее стопеният сняг по косите.
Красиви сме в джинсите от кадифе.
И чувствам как огън на кръгове скрит е
в очите ни с тежкия цвят на кафе.
Мостове, задрямали сфинксове, дюни…
Със наш седемнайсетгодишен размах
възсядаме, будим… Но кой ли целуна
косите ми светли от слънце и прах?
Дали ме докосват по светлото чело
смутените устни на дръзко момче?
А може би просто задъхана радост
в косите ми блика, в кръвта ми тече…
Петя Дубарова

РЕПЕТИЦИЯ ЗА ЖИВОТ
На 6 март в картинната галерия на НЧ „Зора 1894“ актрисата и поетеса Ема Георгиева представи своята нова стихосбирка, наречена „Репетиция за живот“.
След представянето се срещнахме с нея. Ето какво разказа
тя, за вас, нашите читатели:
Изгрев – На кого е посветена вашата стихосбирка „Репетиция за живот“?
Ема Георгиева – Книгата е
посветена на тримата мъже в
моя живот – на съпруга, сина и
внука ми, който е много далеч
от мен. Има и един четвърти
мъж, който е горе в небето.
Това е Исус Христос, когото
само сънувам-мисля, че това е
явление, което ми дава кураж.

Изгрев – Вие сте играли
много роли. Дни преди 8-ми
март, какво ще пожелаете на
жените от община Шабла,
които ежедневно се превъплъщават в различни роли?
Е.Г –Да бъдат горди и уверени жени, да бъдат смели в
мечтите и начинанията си. Да
съхранят женствеността и лъчезарието си. Весел празник!
Изгрев

25 МАРТ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Автограф от Христо Кидиков. Интервюто с него може да прочетете на стр.4

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”2018

Кой ли е верният отговор?
Както в. „Изгрев“ писа в
ОУ „Св. Кл. Охридски“ продължават с провеждането на
пропуснатите през снежния
период инициативи. На 15
март проведоха състезанието
„Аз обичам България“, посветено на 140 години от Освобождението на нашата страна.
Състезанието премина в два
етапа – в първия учениците
от двата отбора отговаряха на
въпроси за родната история, а
във втория – изпълняваха граматични и литературни задачи. В началото четвъртокласничката Галиана, облечена в
национална носия разказа за
красотите на Родината, за забележителни моменти от нейната история и за нейни богатства. След това ученици от
ІІ до VІІ клас, разделени в два
отбора по 6 ученика, показаха
знания за българското нацио-

налноосвободително движение през 50 – 70 години на ХІХ
век, за неговите ръководители
и за Руско-турската освободителна война. Във втората част
на състезанието те четоха откъси от литературни произведения, посветени на темата,
назоваваха автора и заглавието, главните герои и сюжета;
рецитираха стихове, редиха
думи, изречения, пословици
и поговорки, поправяха правописни грешки и др. Състезателите нямаха предварително разработени въпроси. Те
разчитаха на своите знания и
умения, получени в часовете
по човекът и обществото, история и цивилизация, български език и литература, както
и на уменията си да работят в
екип. След много емоции победи отборът Б.
Изгрев

ПРИЗИВ ЗА ДАРЕНИЕ

С настоящия призив се обръщаме към всички
християни, които желаят да дарят средства
за изграждането на храм „Св.вмчк Георги
Победоносец” с.Тюленово.
БАНКОВА СМЕТКА:
BIC-STSABGSF
I BAN-BG74STSA93000024564008
Банка ДСК клон Шабла
Храм „Св.вмчк Георги Победоносец”
От Настоятелството

ЗА ДЕТСКИ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО
ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ
ЦЕЛИ:
Да стимулира и развива детското творчество в областта на
изобразителното изкуство; да помогне на децата да открият
своите художествени заложби; да формира творчески индивидуалности;
Да стимулира детското въображение и образно мислене; да
даде възможност на децата да изразят своите чувства, настроения и вътрешните си преживявания чрез художествените
средства на изобразителните и пластичните изкуства;
Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят;
УЧАСТНИЦИ:
Класирането ще бъде извършено в три възрастови групи от
всички видове училища, извънучилищни звена и школи:
Първа възрастова група: І – ІV клас;
Втора възрастова група: V – VІІІ клас;
Трета възрастова група: ІХ –ХІІ клас.
Конкурсът се провежда задочно.
Желателно е да се посочи името на ръководителя/ учителя-консултант, активно подпомогнал участника.
Всички творби от двата раздела на изобразителното изкуство
трябва да бъдат изпратени най-късно до 20.04.2018 г. на адрес:
София, бул. Александър Стамболийски 191
Национален дворец на децата, ст. 404
За конкурса „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”
E-mail: npc.bg@abv.bg; www.npc-bg.org
За допълнителна информация: тел.: 02/ 920 23 17 в. 404, 208
Класираните на първо, второ и трето място участници от всяка
възрастова група и в двата раздела ще бъдат отличени с грамоти и материални награди.
Представените творби не се връщат на участниците. Те остават
собственост на Националния дворец на децата и се използват
за благотворителни цели.
Церемонията по награждаването на отличените
участници ще се състои на 17.05.2018 г. от 11.00 часа в
Националния дворец на децата.

Благовещение (или Благовец) (от църковнославянски; на гръцки: Εὐαγγελισμός
[τῆς Θεοτόκου]; на латински:
Annuntiatio – възвестяване) е
евангелско събитие и посветеният на него християнски празник: Възвестяването от Архангел Гавриил на Дева Мария
за това, че тя ще роди по плът
очаквания Спасител на човечеството, сина Божий – Иисус
Христос.
Празнува се на 25 март.
Утвърден е в Православната
църква през 7 век. Почита се от
всички основни християнски
деноминации
(православие,
католицизъм, протестантство).
Народни традиции
Макар да е във Великия
Пост, поради своята голяма
празничност, по изключение
може да се яде риба, за това
обикновено тя присъства на
трапезата. По традиция често се приготвя рибник – риба
с ориз. Празникът съвпада с
началото на пролетта и затова традиционно се приготвя
и „нещо зелено“ (коприва,

спанак, лапад и др.). Пекло
се пита, която намазана с
мед, се раздавала на съседи и
близки.
Нехристиянски,
езически
народни вярвания, характерни за някои региони, били че
на този ден по-леко и бързо
зарастват всички рани, затова често тогава са се дупчели
ушите на малките момиченца.
Също, че през деня всяка отрова губела силата си. Свързан с
това обичай бил стопаните да
премитат къщите и дворовете
си и да палят огньове, които да
прескачат, за да не пострадат от
змийско ухапване през лятото.
Поради същата причина, жените не докосвали игли, куки или
конци.
Именни дни:
Празнуват всички с името
Блага, Благо, Благовест, Благовеста, Благой, Благойна, Вангелия, Ева, Евангелина и др. На
този ден бил празнуван храмовият празник на храма „Света
София“ (от гр. – „Божия премъдрост.)
Уикипедия

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 60 годишен юбилей
на нашата приятелка

Елена Петрова Йорданова.
От сърце й честитим
празника, пожелаваме й
много здраве, да бъде
все така
усмихната и отзивчива,
и успех във всяко
нейно начинание.
Весел празник!
От колектива при НЧ“Свобода 1940“
с.Граничар
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ПОКЛОН ПРЕД ВАС
МАЙКИ И ЖЕНИ
В навечерието на 8-ми март в Шабла гостува Христо Кидиков. Какво разказа той за най-новия си албум „Михаела“ и
какво пожела на жените от Общината, четете в следващите
редове.
Изгрев – Добре дошли в
Шабла, господин Кидиков!
Какви песни са включени в
най-новия ви албум „Михаела“?
Христо Кидиков – В най-новия ми албум имам песни на
двама млади автори от Ловеч
– композитора Камен Николов
и поета Георги Василев. Млади
хора на 27-28 години, от тях е и
„Михаела“ и още 5 песни. С тях
работя от три години. В момента подготвяме новия ми албум,
който трябва да е готов до година. Все още не мога да повярвам
как тези хора се обърнаха към
мен, певец на години - аз пея
вече 46 години. Песните са много мелодични и когато представих композитора на Тончо Русев, той го определи като свой
заместник.
В албума имаме два дуета с
Маргарита Хранова - миналата година взехме първа награда на фестивал в НДК, който е
продължение на Златния Орфей. В „Михаела“ има песни за
приятелството, за любови, за
разочарования, както и продължението на „Хей живот
здравей, здравей“, която чухте
тази вечер и с която благодаря
на публиката. Моят учител по
музика казваше „цар-публика“, защото може да си в много
добра форма, но публиката е
тази, която може да те срути с
това, че мълчи и не реагира, и
ти да си тръгнеш под звуците
на собствените си стъпки. Когато си болен, с температура
публиката може да те подеме,
излекува и в същото време ти
забравяш всичко и пееш като
бог. Публиката е много важна
и благодарение на нея, аз продължавам да пея, както в тази
вечер, в тази пълна зала.
Няма нищо по-хубаво хората да станат и да ти се поклонят.
Това за мен е най-голямата на-

града.
Изгрев – Много поколения
са израснали с Вашите песни.
Какво прави една песен любима на публиката – силния
текст, лиричната мелодия или
съвкупност от двете?
Хр.К – Това е много хубав
въпрос. Успешната песен, т.нар.
шлагер зависи не от двама, а от
четирима – композитора, поета, изпълнителя и аранжора.
Ако тези четири компонента
се обединят в едно и всеки си
е свършил добре работата, то
неминуемо шлагерът ще бъде
готов. Шлагер е, когато запееш
една песен и докато й повториш
рефрена, публиката я запее.
Изгрев – „Хей живот здравей, здравей“ ли е Вашата визитна картичка?
Хр.К – Да, тя остана моята
визитна картичка, разпознаваем съм с това. Когато ме видят
хора на пазара или в градския
транспорт, когато се разхождам
и те „Хей живот здравей, здравей“ – много е мило това.
Изгрев – В навечерието сме
на 8-ми март. Какво ще пожелаете на жените от община
Шабла?
Хр.К – Винаги така усмихнати, хубави, жизнерадостни,
защото жената има важно място в този наш свят, в който ние
сме временно. Ние сме един
миг от вселената, а тя е необятна. Жената е тази, която дава
живот, тя продължава рода,
затова каквото и да кажа ще е
малко. С поклон, поклон пред
тези мили, трудолюбиви, прекрасни жени, хора, озарени от
щастието да се нарекат майки.
Това е най-голямото чудо, което става на земята и жената е
на първо място с голямо „Ж“.
Да са живи и здрави и много
усмихнати.
Разговаря
Йорданка Радушева

77 фирми от страната и чужбина са заявили до момента
участие в специализираното изложение ПЧЕЛОМАНИЯ, което
ще се проведе от 22 до 24 март
в СК „Простор”, в Добрич. За
15-та поредна година организаторите от „Добрички панаир”
АД насочват вниманието на
всички към пчеларския сектор. На изложението ще бъде
представено
най-модерното
пчеларско оборудване и инвентар, восъчни основи, ветеринарни препарати, богатото
видово разнообразие на мед и
пчелни продукти, лицензирани
майкопроизводители и специализирана литература. Директно

ще участват фирми от Гърция,
Сърбия и Турция. Посетителите
ще имат възможност да видят,
договорят и закупят продукти от водещи производители и дистрибутори в бранша.
Тази година изложение е
съпроводено със съпътстваща програма с
лекционна
част от съорганизатора сдружение “Пчела Добрич 1946”
и ще се проведе в конферентната зала на СК „Простор”
Официалното откриване ще се
проведе на 22 март от 10:00 ч. На
официална вечеря на 22 март от
19:30 часа ще бъдат връчени наградите на Добрички панаир АД.
Радио „Добруджа“

ПЧЕЛОМАНИЯ

САЛОН ЗА КРАСОТА ГР. ШАБЛА
предлага на Вашето внимание козметични услуги, терапии,
почистване на вежди, епилация, микродермабразио и др.
Плаващо работно време със записване на

0897 488 384
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9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21,
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ОБЩИНАТА

ДА СПАСИШ ЖИВОТ,
ДА НАПРАВИШ ДОБРО!

На 27 февруари 2018 година
в 17:00 ч на Спешна медицинска помощ постъпва сигнал за
пациент от с. Българево във
влошено здравословно състояние. Сигнала постъпва към
екипа на фелдшер Лозанов и
въпреки усложнената зимна
обстановка той се отзовава
на трудно откриваемия адрес.
Фелдшер Лозанов сподели, че
въпреки тежките метеорологични условия те реагират на
време и когато пристигат на
адреса пациентът, който поемат е с диабет и в кома. Болният е откаран до МБАЛ Балчик

и след усилията положени от
екипа той се стабилизира. Съпругата на пострадалия изказа
своите благодарности на шофьора на линейката Николай
Колев и фелдшер Лозанов за
професионализма и бързата
реакция. За себе си той споделя, че от 1979 г. работи в сферата на здравеопазването, като
е бил преподавател, работил е
в общинска поликлиника и до
момента в Бърза помощ.
„Лекарят трябва да бъде
чист, приветлив и с отношение
към пациента“- споделя той.
Нона Станева

КАКВО Е ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА?
Часът на Земята е най-голямата природозащитна инициатива в света.
Провежда се винаги в последната събота на март от
20,30 до 21,30 ч. Тази година
Часът на Земята е на 25 март.
Мотото на Часа на Земята в
България тази година е: Загаси
светлините, отвори очи за планетата.
По време на Часът на Земята, милиони хора от целия свят
символично изключват осветлението в домовете си за един
час, а знакови сгради притъмняват фасадите си. Така всички
отправяме призив за по-устойчиво бъдеще.
Това е най-мащабната акции в света и започва през
2007 г. Инициативата израства
в глобално общество, убедено
в устойчивото бъдеще на планетата. Часът на Земята дава
възможност на всеки човек да
разбере какво влияние имат
малките постъпки върху голямата планета и как може да използва силата си, за да се справи с климатичните промени.
Какво е 60+
Часът на Земята е много повече от 60 минути на тъмно.
Ето и някои от големите емблематични победи, резултат от
кампании на Часът на Земята:
- От помощта за възстановяване на стотици хектара
увредена гора в Грузия до използване на социалните медии,
за да насърчи хората в Австралия да заемат позиция за опазване на горите на Тасмания,
част от световното природно
наследство, Часът на Земята
2016 обедини хиляди в защита
на великолепните гори на планетата. Тъй като повече от 250
000 дървета бяха засадени по
света, действията на хората за
пореден път показват, че заедно
можем да засадим семената на
по-добро бъдеще за един и за
всички.
- Гората на Часът на Земята в
Уганда - през 2013 WWF Уганда
избира 27 км 2 ерозирала заради обезлесяване земя и се захваща да я превърне в първата
гора на Часът на Земята. Там ще
се засадят 500 000 местни дървета. Standard Chartered Bank Uganda дари 250 000 дървета, а
министърът на околната среда
е дарил 1000 дървета.
- След подписка, подкрепена
от 250 000 руски граждани, ру-

ската Дума одобрява поправка
в закона за защита на околната
среда и моретата. Новият закон определя правилата за извличане и транспортиране на
въглеводороди и изисква компаниите да поемат по-голяма
отговорност за предотвратяване на нефтени разливи. Ако
се случи разлив, компанията,
която държи лиценза за извличане на нефта, сега трябва да се
направи пълно възстановяване
на околната среда, дори и ако
един от техните изпълнители
е виновен. Законът също така
включва мерки за координиране на действията при разлив и
дава възможност на доброволци да помогнат с почистването.
- Часът на Земята 2013 в Аржентина води до обявяването
на защитена морска зона от 3.4
млн. хектара. Преди приемането на закона само 1% от крайбрежния район на Аржентина
е бил защитен. Създаването
на тази зона увеличава зоната,
ограничаваща икономическата
дейност на повече от 4%.
- През 2014 година платформата Earth Hour Blue събира средства за хиляди икономични отоплителни печки за
най-бедните хора в Мадагаскар.
- В Парагвай, Часът на Земята мобилизира подкрепа за
удължаване на мораториума
върху дърводобива. Така се
спира обезлесяването на критично застрашени Атлантически гори поне до края на 2018
година.
- Тайланд и Тайван въвеждат образователни програми
за опазване на околната среда в
училище.
- В САЩ момичета от скаутското движение инсталират
стотици хиляди енергоспестяващи крушки.
- През 2014 година в предизвикателството за градовете на
Часът на Земята се включиха
над 2120 града, с изключителни
мерки за справяне с климатичните промени.

ШАХМАТЕН МАРАТОН
И МНОГО НАГРАДИ
ЗА ЯВОР ПРЕЗ МАРТ
Младата надежда
на СКШ „Хармония”
Шабла Явор Николов
затвърди възходящата
линя в развитието си
и през март. В началото на месеца, той обра
наградите на два турнира – Купа България
„Търновско царство”,
02-05.03, Велико Търново и Мемориал
„Александър Хаджипетров”, 09-11.03, Бургас.
В местността „Ксилифор” близо до Арбанаси, Явор спечели
конкурса за решаване на шахматни задачи с максимален
резултат – 100 точки от 100
възможни. На блиц турнира се
класира първи във възрастовата група до 14 години и получи
електронен шахматен часовник. В състезанието по класически шах завърши трети.
Следващият уикенд, Явор
участва на традиционния десети Мемориал „Александър Хаджипетров”, който се провежда
в памет на изтъкнатия бургаски
шахматист и общественик. Той
игра с далеч по-силни и опитни съперници, но въпреки това
се представи чудесно и загуби
само една партия. Резултатът
му 4.5 точки от 7 възможни (3

победи, 3 ремита, 1 загуба) се
оказа достатъчен за първо място в групата за състезатели с
международен рейтинг до 1900
и първо място при юношите до
14 години.
В началото на април, Явор
ще играе на Държавното индивидуално първенство, което по традиция се провежда в
Пловдив през ваканцията – 0108.04. Тази година, той влезе в
горна възрастова група, до 14
години, където конкуренцията
е много по-сериозна. Въпреки
това, надеждите са за добро
представяне в трите дисциплини – блиц, ускорен и класически шах.
Деян Димитров

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 59, ал. 3, т. 2
от Закона за защита на животните, чл. 116 от Закона за местните
данъци и такси и Глава втора от
Наредбата за отглеждането на
кучета и за овладяването на популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Шабла, уведомяваме всички
физически и юридически лица –
собственици на домашни кучета,
че:
Всички домашни кучета, отглеждани на територията на община Шабла, се регистрират при
ветеринарен лекар, съгласно чл.
174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
За притежание на куче, ежегодно до 31 март на съответната
календарна година или в едномесечен срок от датата на придобиване, се подава декларация в отдел „Местни данъци и такси” при
община Шабла и се заплаща годишна такса от 5 лв., съгласно чл.
36а от Наредбата за определянето
и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Шабла.
За куче, придобито през текущата година, таксата се дължи
в размер една дванадесета от го-

дишния й размер за всеки месец
до края на календарната година,
включително за месеца на придобиването му.
От годишна такса за притежание на куче се освобождават:
кучета на инвалиди;
служебни кучета в организациите на държавна издръжка;
кучета, използвани за опитни
цели;
кучета, използвани от Български
червен кръст;
кастрирани кучета;
кучета, които придружават или
охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
В седемдневен срок в „Местни
данъци и такси” собствениците
на кучета са длъжни да обявят
за всички настъпили промени
(смърт, промяна на местоживеене или продажба).
Приходите от събраните такси
постъпват в бюджета на Общината и се използват за мероприятия,
свързани с намаляване на броя на
безстопанствените кучета.
Собствениците на кучета,
които нарушават нормативните
изисквания, носят административно-наказателна отговорност.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 8 от Закона за пчеларството, общинска
администрация извършва регистрация и пререгистрация на
пчелините в община Шабла.
Необходими документи:
* Заявление за регистрация по образец;
* Копие от удостоверение за регистрация/ пререгистрация,
издадено от Областна дирекция по безопасност на храните.
Подаването на заявленията и получаването на
удостоверенията за регистрация/ пререгистрация става в
Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на общинска
администрация – Шабла.
Срок за регистрация/ пререгистрация: 7 дни
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