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„…времето е в нас, а ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.“
Васил Левски

МИСЪЛ НА БРОЯ

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.

МИЛИ ДАМИ ОТ ГОРИЧАНЕ,
Пожелаваме Ви огъня във Вас винаги да гори,

блясъка в очите Ви винаги да свети,
неуморимия Ви дух никога да не умира!

Честит 8 март!
                                                           Км. наместник: Е.Димитрова

                                                            Чит. секретар: Е.Иванова

ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ
Честит празник, мили дами от  
село Пролез и община Шабла!

Жена! Тази дума е синоним на любов, на доброта и сила! 
Защото на жената всяка роля й отива – на баба, на съ-

пруга, на майка, на дъщеря!
Пожелавам Ви да имате от всичко по много и да сте 

щастливи и обичани!

С уважение: Стоянка Тодорова, 
км. наместник на с. Пролез

ПОЗДРАВ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА 
ШАБЛА

По повод Осми март – международният ден на 
жената,  стана вече традиция кметът на община 
Шабла, Мариян Жечев, да поздрави дамите от об-
щината по случай празника. 

Във връзка с това, 
на 7 март (събота) от 18,00 
часа в салона на читалище 
„Зора 1894“ 
гр. Шабла, Драматичен 
театър „Антон Страшими-
ров“  Разград представя 
в Шабла театралната 
постановка
„Търновската
царица“ 
по Емилиян Станев.
В главната роля: Елена Пе-
трова.
Драматизация и режисура: 
Бойко Илиев.

Мили дами, заповядайте на спектакъла!

8-МИ МАРТ 
е определен за Международен ден 
на жената – майка и съпруга.
На всички жителки на община 
Шабла 
от сърце желая да са здрави и 
обичани,
щастливи в семействата си и 
горди българки!

С уважение:
Д-р Йорданка Стоева

Председател на  
Общински съвет Шабла

142 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДEНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
На 2 март в Шабла се про-

веде тържествен концерт, пос-
ветен на 142-та годишнина от 
Освобождението на България.

Концертът започна с Химна 
на Република България и  из-
пълненията на Градския духов 
оркестър с диригент Панко До-
брев. 

Поетична композиция  „ 
България – моя любов и гор-
дост“, посветена на Национал-
ния празник – 3 март изпълниха 
Виктория Минчева, Ивет Краси-
мирова, Галя Анастасова, Денис 
Мирославов, Денислав Видолов, 
Христо Анастасов и Георги Сте-

фанов,
след което думате бе дадена 

на кмета на община Шабла, Ма-
риян Жечев. 

Той завърши словото си 
послучай празника така:“На 
Трети март, пред паметници-
те, ние осъзнаваме, че една от 
най-благородните черти на бъл-
гарския народ е благодарността 
и признателността към негови-
те освободители. За поколения 
българи идеалът на Санстефан-
ска България е нашата истинска 
доктрина за национално обеди-
нение. Трети март е нашия бъл-
гарски блян, който ни е водил и 

трябва да ни води към 
бъдещето. Той не е ар-
хаика, а идея, която 
напълно съответства 
на мисленето на всеки 
народ с достойнство. 
Затова днес на нацио-
налния ни празник ние 
осъзнаваме своя дълг 
на почит към предците, 
но и своята отговор-
ност за днешния ден и 
бъдещето на България.

 Иначе напразни 
биха били  и  жертвите! 
Честит празник, почи-
таеми съграждани! На 
многая лета!“

Обичани от публи-
ката, както на всеки 

концерт, танцуваха мажоретки-
те при Общински детски ком-
плекс, водени от Надя Иванова. 
Своя поздрав от сцената отпра-
ви и смесен хор „Патриот“ с ръ-
ководител Стойчо Захов.

В годините на робство, бъл-
гарските народни песни и танци 
са били живият извор на българ-
ския фолклор.

Фолклорна група „Добру-
джанка“, солистката на групата, 
Росица Кръстева и детска фол-
клорна група „Добруджанчета“  
и при НЧ „Зора 1894“ Шабла, с 
ръководител Жана Рачева и ко-
репетитор Галин Ганчев, изпъл-
ниха патриотични песни. 

На сцената се представиха и 
самодейките от Фолклорна гру-

па „Кария“ при Пенсионерски 
клуб „Надежда“  Шабла с ръко-
водител Марга Иванова.

В концерта се включиха и тан-
цьорите от детски танцов състав 
„Бърборино“, както и младежки 
танцов състав „Българка“ при 
НЧ „Зора 1894“ Шабла, с ръково-
дител Гергана Дафова.

С бурни аплодисменти и ста-
ване на крака беше удостоено 
последното, съвместно изпъл-
нение на детски танцов състав 
„Бърборино“ и младежки тан-
цов състав „Българка“, които се 
раздадоха на сцената като само-
дейци и горди наследници на хи-
лядите герои, дали живота си за 
свободата на България.

Изгрев

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАВА 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

На 26 февруари се състоя из-
вънредно заседание на Общин-
ския съвет. На него присъства-
ха 9 от 11 общински съветници. 
Дневният ред включваше една 
докладна записка за разглеж-
дане, касаеща кандидатстване 
на община Шабла с проектно 
предложение „Реконструкция 
и рехабилитация на водоснаб-
дителни системи и съоръже-
ния в село Дуранкулак, община 
Шабла“ за отпускане на без-
възмездна финансова помощ 
от Предприятие за управление 

на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС).

Средствата, в размер до  2 
млн. лв. ще бъдат отпуснати от 
държавния бюджет по ПУДООС. 
Тук заместник-кметът „Финан-
си“, Петър Атанасов обясни, че е 
необходимо спешно вземане на 
решение, за да бъдат спазени сро-
ковете за кандидатстване. Това 
се прави, за да бъде подобрено 
водоснабдяването в село Дуран-
кулак и да се избегнат загуби на 
вода по водопреносната мрежа.

Изгрев

„БЪРБОРИНО“ И ГЕРГАНА 
ДАФОВА – С НАГРАДИ ВЪВ ВАРНА

В последния ден от февруа-
ри, танцов състав „Бърборино“ 
взе участие в традиционния на-
ционален фестивал „Пролетно 
надиграване 2020“ в град Варна. 
Това е вторият пореден гастрол 
на малките ни танцьори на този 
форум. В компанията на учас-
тници от танцови паралелки, 
представящи  училища от ця-
лата страна, децата играха с на-
строение и самочувствие, като 
заразиха с усмивките си дори 
строгото жури. Организатор на 
фестивала бе Grand Mall гр.Ва-
рна с партньор Фолклорна теле-
визия „Сънрайз Мюзик“. „Про-

летно надиграване 2020“ бе под 
патронажа на Кмета на район 
„Младост“ Варна, г-н Христо 
Христов.

Наградата „За запазване тра-
дициите в българския фолкло-
рен танц“ бе поделена между 
ДТС „Луди-млади“, гр. Нови Па-
зар и ДТС „Бърборино“ при НЧ 
Зора -1894 гр. Шабла.

Ръководителят и хореограф 
на „Бърборино“, Гергана Дафова 
е сред наградените „За добра ху-
дожествена работа на хореогра-
фи“, в заедно с 19 свои колеги от 
цяла България.

Изгрев

Фолклорна група „Добруджанка“ и детска фолклорна група „Добру-
джанчета“ – заедно на сцената като олицетворение на прием-
ствеността при шабленските самодейци на Националния празник.

Кметът на община Шабла, Мариян Же-
чев изказва благодарността и призна-
телността на шабленци пред героите 
на Освобождението.
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

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

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА JOYRIDE В ЗОЦ
Заключителна пресконференция по 

трансграничния проект „Общи ресурси и 
инициативи, посветени на околната среда“, 
финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A 
Румъния-България 2014-2020 г., се проведе 
на 27.02.2020 от 14 ч. в Зелен образователен 
център Шабла. 

Пресконференцията е част от дейност-
ите за информираност и публичност по 
проекта. С нея се завърши един 18 месечен 
проект, който допринесе за популяризи-
рането на създадената по проекта тран-
сгранична туристическа мрежа JOYRIDE, 
съставена от четири туристически инфор-
мационни центъра на партньорите по про-
екта - от Румъния - кметствата Аджиджа и 
Бъняса от район Констанца и от България 
- община Шабла, област Добрич и община 
Берковица, област Монтана.

Бюджетът на проекта е 506.313 Евро и 
отчита следните резултати:

Подписано е Споразумение за трансгра-
нично сътрудничество в областта на тури-
зма - TIN JOYRIDE NETWORK;

Разработени са маркетингови материа-
ли за популяризиране на новосъздадената 
JOYRIDE туристическа мрежа: уеб страни-
ца; туристическа карта; туристически пъ-
теводител; 4 бр. фотографски портфолиа; 
JOYRIDE лого;

Извършени са проучвания/ анализи на 
партньорските територии и са разработени 
няколко стратегически документа, целящи 
подпомагане провеждането на политики в 

областта на туризма по райони и общо за 
партньорската JOYRIDE мрежа. Това са: 
Обща оценка на потенциала за устойчив 
туризъм във всяка партньорска област; 
Обща стратегия за устойчив туризъм; 4 бр. 
Местни плана за прилагане на устойчив ту-
ризъм на туристическата информационна 
мрежа; и 4 бр. Маркетингови планове. 

Проектът осигури и подкрепа за мест-
ния туристически бранш за увеличаване 
на компетенциите му за предоставяне на 
услуги в сферата на туризма. Във всяка 
една от четирите партньорски територии 
са проведени инструктивни семинари за 
стандартите ISO14001: 2015 и сертифици-
ране на екотуризма.

Като най-видим принос от проекта са 
обновените/ новосъздадените общо за 
мрежата 13 бр. JOYRIDE туристически 
пътеки, по които е изградена малка улич-

на инфраструктура. Община Шабла мон-
тира 10 пейки, 10 кошчета за отпадъци и 
17 стойки за информационни табели, из-
работени като пластики-произведения на 
изкуството. Изпълнители са професори от 
Националната художествена академия в 
София. Всички те са разположени на жи-
вописни места по четирите еко маршрута, 
които Зеленият образователен център раз-
работва и популяризира на територията 
на община Шабла. С тях ще се придаваде 
допълнителна художествена стойност на 
природните ни забележителности и ка-
чество на туристическите ни услуги.

Три Еко рейнджър турове допринесо-
ха за популяризирането на 13-те JOYRIDE 
еко маршрута, в които участие взеха по 10 
туристически експерти (журналисти, бло-
гъри, туроператори) от всяка партньорска 
страна. Всички те създадоха своите жур-
налистически и туристически материали/ 
филми и включиха в пакетите си новата 
JOYRIDE туристическа дестинация.

Община Шабла се надява, че чрез изпъл-
нението на проекта ще се повиши туристо-
потока в района и така местния туристически 
бранш ще получи повече възможности за реа-
лизация на своите услуги. Същевременно, че е 
и съдействала за по-доброто и екологично ос-
ъзнато управление на дейностите на всички, 
работещи в сферата на туризма. 

Даниела Тодорова, 
Ръководител на Зелен образователен 

център

ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Компостирането при до-

машни условия често се счита 
за най-полезния от екологична 
гледна точка начин за справяне 
с битовите биоразградими от-
падъци. Причината за това е, 
че по този начин се намаляват 
вредните емисиите и разхо-
дите, свързани с транспорти-
рането на компоста, гаранти-
ра се внимателен контрол на 
използваните материали и се 
увеличава осведомеността на 
потребителите по проблемите 
на околната среда.

Домашното компостиране 
предлага на домакинствата да 
оползотворят голяма част от 
битовите си отпадъци. В това 
число влизат остатъците от 
храна и градинските отпадъци. 
Почти две трети от боклука, 
генериран в домовете, се със-
тои от органични компоненти 
(цветя, стари плодове и зелен-
чуци, утайки от кафе, пакетче-
та от чай, черупки от яйца, сла-
ма, стърготини, сено, тревни 
изрезки, дървени вейки), които 
се разграждат по естествен път.

Органичната част, подходя-
ща за компостиране, се състои 
от сурови хранителни и расти-
телни отпадъци, смесени при 
определено съотношение. Хар-
тията и картонът също могат 
да се компостират. Компости-
рането е процес на разгражда-
не на органичните отпадъци в 
присъствието на кислород, при 
който се получава еднороден 
кафеникаво - черен ронлив ма-
териал подходящ за подхранва-
не на земеделските култури и 
за възстановяване на органич-
ната материя в почвите. Проце-
сът се извършва благодарение 
на различни видове микроор-
ганизми, действащи в аеробна 
среда: бактерии, гъбички, ак-
тиномицети, водорасли, про-
тозои, които присъстват ес-
тествено в органичната част на 
битовите отпадъци или могат 
да се добавят изкуствено за да 
се ускори процеса.

Оптимални условия за ком-

постиране са: кислород > 5 %, 
влажност 40 – 60 %, съотноше-
ние C:N 30:1, температура 32 - 
60°С.

Отпадъците,  които подле-
жат  на  компостиране, се  раз-
делят на хранителни отпадъци, 
“зелени” отпадъци, съдържащи 
азот (N) и “кафяви” отпадъци, 
съдържащи въглерод (C). Зеле-
ните са тези, които са свежи и 
влажни – обелки от плодове и 
зеленчуци, стайни и градински 
цветя, прясно окосена трева, 
изсъхнали цветя, утайки от 
кафе, пакетчета от чай, свежо 
сено,  а кафявите  са  сухи и съ-
държат повече въглерод (C) – 
изсушена трева и листа, слама, 
дървесни стърготини. Хляб, 
картонени опаковки, черупки 
от яйца. Не трябва да компо-
стираме гланцирана хартия, 
вестници, месо, риба, млечни 
продукти, мазнини, сготвена 
храна, заболели и инфектирани 
растения.

За да се получи качествен 
компост е необходимо “зелени-
те” и ”кафявите” отпадъци да се 
смесят  и да бъдат в съотноше-
ние C:N  = 30:1 или на 4 части 
С- въглерод добавяме 1 част N 
– азот. Тъй като “зелените” от-
падъци  се  разграждат  бързо,  а 
“кафявите” бавно, процесът на 
компостиране се забавя, когато 
няма достатъчно “зелени” от-
падъци. Когато количеството 
им се увеличи  много в сравне-
ние с “кафявите”, се увеличава 
количеството на образувания 
амоняк – газ с неприятна ми-
ризма.

За да се ускори процесът на 
компостиране,   използваните 
кухненски и градински отпа-
дъци е добре да се смачкат, сме-
лят, настържат или нацепят, 
тъй като размерът на частици-
те  е един  от основните  факто-
ри, които влияят върху проце-
са.

Източник: Министерство 
на околната среда и водите

Продължава в следващия 
ни брой

ПОКАНА

Народно читалище „Зора-1942“, село Ваклино, община Ша-
бла, кани своите члeновe на редовно общо събрание, което 
ще се проведе на 20 март 2020 година (петък) от 16  часа в 

сградата на читалището, при следния 
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Доклад за дейността за 2019 г.
 2. Финансов отчет за 2019 г. 
3. Други.

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

От Читалищно настоятелство

П О К А Н А
Читалищното настоятелство на Н.Ч.”Свобода 1941” село 

Горун, Община Шабла, на основание чл.16, ал.1,т.3 и т.4 от 
ЗНЧ, свиква  Общо събрание на членовете на читалището.

Събранието ще се проведе на  20 март 2020 година (петък) от 
16.00 часа в сградата на читалището, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1.    Отчет на Читалищното Настоятелство  за 2019 година.                                                                                  
Докладва:Председатeлят на Н.Ч.
2.    Отчет на Проверителната комисия за 2019 година.
                                                       Докладва:Председателят на П.К.
3.    Утвърждаване на годишната програма за дейността на 
читалището за 2020 година.
                                                       Докладва: Председателят на Н.Ч.
4.    Актуализиране членовете на читалището.

                                                     Докладва:Председателят на Н.Ч.
5.    Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден 
от 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

НА ВНИМАНИЕТО НА 
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПАСИЩНИ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

На основание чл. 37и, ал. 
5 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ), общинска ад-
министрация – Шабла приема, 
от 2 до 10 март 2020 година, за-
явления за ползване на общин-
ските мери, пасища и ливади 
от собствениците на пасищни 
селскостопански животни. 

Към заявлението (по обра-
зец) се прилагат: 

· Опис на видовете и броя 
пасищни селскостопански жи-
вотни, отглеждани в животно-
въдния обект – приложение № 
1 (по образец);

· Опис на собствени и полз-
вани имоти с НТП – пасища, 
мери и ливади – приложение № 
2 (по образец);

· Справка за броя и вида на 
отглежданите пасищни сел-
скостопански животни, ре-
гистрирани в Интегрираната 
информационна система на 
Българската агенция по безо-

пасност на храните.
Образци на утвърдените за-

явление и приложенията към 
него са публикувани на Интер-
нет страницата на Министер-
ството на земеделието, храните 
и горите, в рубрика „Политики 
и програми”,  ниво „Поземле-
ни отношения и комасация” 
– http://www.mzh.government.
b g / b g / p ol i t i k i - i - pro g r am i /
p o z e m l e n i - o t n o s h e n i y a - i -
komasaciya/ и се предоставят 
в Центъра за обслужване на 
граждани – ст. 106 на община 
Шабла, на хартиен носител.

Списък на мерите, паси-
щата и ливадите, одобрени от 
Общински съвет – Шабла за 
индивидуално ползване през 
2020 година е публикуван в 
раздел „Селско стопанство“ на 
Интернет страницата на общи-
на Шабла - https://shabla.bg/ и е 
поставен на информационното 
табло на първия етаж в сграда-
та на община Шабла.

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ – 95 ЛВ.

АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 80 ЛВ. 
Телефон: 0888 78 12 66

ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ

Ръководителят на ЗОЦ Шабла, Даниела 
Тодорова, запознава присъстващите с 
резултатите по проекта.
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ЗА ДЕНЯ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

На 26.02.2020 г. по проект 
„Заедно можем повече“ договор 
№ BG05M9OP001-2.018-0041
осъществен с финансовата под-
крепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресур-
си“ 2014-2020 г. съфинансиран 
от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз, се отбе-
ляза празника Световен ден 
на „Розовата фланелка“ в ДГ„-
Дора Габе.  Всяка от групите 

си изработи плакат с рисунки 
и инициали с различни посла-
ния срещу насилието. Среща с 
родители, образователния ме-
диатор по проекта и предста-
вители на ЦМЕД „АМАЛИПЕ“ 
се проведе в Младежкия ин-
формационен център /МИЦ/. 
Експертите г-жа Жана Василе-
ва и Иван Тодоров представиха 
презентация и изнесоха беседа 
на тема: НЕ НА НАСИЛИЕТО. 

БАБА МАРТА ПОСРЕЩНА ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ В ЦСРИ
В петък, 28-и февруари, уче-

ниците от III клас на СУ „Асен 
Златаров“ Шабла, водени от 
класния си ръководител, Кра-
симира Никифорова и възпи-
тателя Галина Александрова 
гостуваха на Центъра за соци-
ална рехабилитация и инте-
грация в града (ЦСРИ). Там ги 
очакваха Баба Марта (Марийка 
Ненова) и други потребители 

в Центъра. Третокласници-
те бяха подготвили пиесата 
„Случка в зоопарка“ по Олег 
Ковачев, която изиграха като 
истински професионалисти. 
Децата бяха донесли в ЦСРИ 
и по-лесно преносимата част 
на декорите на пиесата, а сами-
те те бяха в костюмите на жи-
вотните-герои. Постановката 
и режисурата на спектакъла са 

на Красимира Никифорова, а 
музикалното оформление – на 
Галина Александрова. Малките 
артисти завършиха представле-
нието с изпълнение на „Песен 
за доброто“ – посланието им 
към света. Децата бяха бурно 
аплодирани от потребителите 
и екипа на ЦСРИ. Директорът 
на ЦСРИ, Дарина Йорданова 
поздрави учениците с настъп-

ващата Баба Марта – символ 
на пролетта и пробуждането на 
живота, а самата Баба Марта, 
върза на ръчичките на всички 
знаковото червено-бяло конче. 
Известната в Общината с ку-
линарните си умения, Марийка 
Ненова, почерпи децата с при-
готвена от нея погача и сладки 
лакомства.

Йордан Енев
Третокласниците – на „сцената“ в ЦСРИ.

Баба Марта вързала, вързала…

Децата от ДГ „Дора Габе“, заедно с образователния медиатор 
по проекта – Велика Иванова.

Срещата с родителите в МИЦ.

И в СУ „Асен Златаров“ отбелязаха деня на „Розовата фланелка“.

МАРТЕНИЧКИ И В ОБЩИНСКИ 
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

В последния учебен ден пре-
ди първи март, баба Марта дой-
де в Общински детски комплекс  
Шабла, за да върже мартенички 
на децата от  първи клас при СУ 
“Асен Златаров“, участващи в 
клуб „Игрите на баба и дядо“ с 
ръководител Надя Иванова. 

Водени от техния учител 
Златина Спасова, седнали около 
софрата, те дочакаха скъпия гост 
- баба Марта.

Водещите на празника проче-

тоха легенди за народния праз-
ник, за Пижо и Пенда.

С песни, танци и стихчета, 
децата  зарадваха Баба Марта и я 
накараха да се усмихне. Тя пък от 
своя страна ги закичи със сим-
вола на пролетта - мартеницата, 
с пожелание за здраве, радост и 
сбъднати мечти. Гости на децата 
бяха директорът на СУ „Асен 
Златаров“, Петранка Валентино-
ва и техните родители.

Изгрев

В ДОМА НА КНИГИТЕ ЗА БАБА МАРТА

На   28.02.2020 г., в Детския 
отдел на библиотеката при НЧ 
„Зора 1894“ се проведе  ме-
роприятие, по  случай   Баба 
Марта.  Учениците от  II клас, 
с класен ръководител  Виоле-
та Балева, обогатиха знанията 
си от презентацията на Деяна 
Димитрова - библиотекар, коя 
всъщност е баба Марта. В об-
новения с нови цветни маси 
отдел, второкласниците пяха 

песнички за усмихнатата ста-
рица. Четоха „Първомартенска 
приказката“ от Мая Дългъче-
ва.  Зададените гатанки не за-
трудниха малките любознай-
ковци.

Срещата завърши с много 
положителни емоции, а всич-
ки присъствали на тържество-
то,  получиха мартеница за 
здраве.

Изгрев

Първокласниците с интерес изслушаха легендата, която им 
разказа баба Марта.

Учениците от втори клас.

П О К А Н А
Народно читалище „Слънце 1871”-с.Крапец, кани своите 

члeновe на редовно общо събрание, което ще се проведе на 
12.03.2020 г.от 17:30 часа в залата на с.Крапец,  при следния  
ДНЕВЕН РЕД:
1.Доклад за дейността за 2019 г.
2.Финансов отчет за 2019 г.
3. Проекто-бюджет за 2020 г.
4.Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час  
по-късно,  на  същата дата  и място.   

От Читалищното настоятелство 

ПОЕТИЧЕН КЪТ

РАЖДАНЕТО НА ВЕНЕРА
Нагазила до над колене сред вълните – 
в морето днес ти детска пелена изпираш…
През майчините дрехи женска плът прозира – 
От майчиния поглед роден син отлита…

Пропукват ревматично лакетните стави,
коленните са цели в разширени вени…
В жарта на зрялата си възраст овъглени – 
изящните ти крайници умират прави…

Безнога – искаш да догониш любовта си;
безръка – искаш любовта си да прегърнеш…
Ако цъфтиш – цъфти, за да посееш зърно;
поникне ли живот – запей преди смъртта си!...

Жената е жена, за да намери сили
сама в сърцето си Медея да погуби…
Задъхвайки се от егоистична грубост,
дори в семействата си ходим на кокили…

Надмогват ставите безкръвните си рани – 
От извора на майчинството черпят сили…
Венера не без крайници се е родила – 
без крайници е стигнала до паметта ни…

Георги Давидов

ДЕН   НА  РОЗОВАТА  ФЛАНЕЛКА В 
ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Отбелязването на Междуна-
родния ден на борбата с тормоза 
в училище, известна още като 
„Ден на розовата фланелка“, за 
поредна година премина много 
вълнуващо и емоционално в ОУ 
„Св. Кл. Охридски” с. Дуранку-
лак.

Денят на розовата фланелка 
в България се отбелязва за де-
вета поредна година в послед-
ната сряда на месец февруари 
и е посветен на осъзнаването и 
превенцията на тормоза в учи-
лище. Тази година девизът на 
глобалното отбелязване е „Заед-
но нагоре”, а глобалното му лого 
е излитаща нагоре стилизирана 
ракета.

Учениците от ОУ „Св. Кл. 
Охридски” с. Дуранкулак всяка 
година се включват в инициати-
вата, закичвайки се с розови лен-
тички и носейки розови дрехи, 
за да символизират своята пози-
ция и съпричастност в борбата 
срещу тормоза в училище.

През настоящата година, уче-
ническият съвет в училището 
излезе с инициатива - последна-
та седмица на месец февруари 
да бъде обявена като Седмица за 
справяне с училищния тормоз 
под мотото: „Уважение, разбира-
телство, единство в училище без 
страх” с послание:

„Нека да се уважаваме!
Нека повече да си прощаваме!

Състрадание да проявим,
никого да не нараним!“
Представители от учениче-

ския съвет, преди първия час на 
26 февруари побързаха да заки-
чат всички с изработени от тях 
розови лентички с надпис: „Не 
на тормоза!”.

На втория етаж  в училището, 
пред цялата училищна общност, 
група ученици издигнаха над-
пис,  изписан с големи розови 
букви „Не на тормоза!” и девиза 
„Заедно нагоре” с излитащата 
ракета.

Ученици от VІІ клас обясниха 
на присъстващите как е възник-
нала идеята този ден да стане 
символ срещу тормоза в учили-
ще.

Накрая всички ученици в 
един глас високо прочетоха: „Не 
на тормоза!”

А председателят на коорди-
национния съвет за превенция 
и интервенция на насилието и 
тормоза в училище Петранка 
Алексиева завърши с думите: 
„Да разговаряме и обсъждаме 
проблемите за агресията и тор-
моза в училище, за необходи-
мостта да бъдем съпричастни и 
да не затваряме очите си, когато 
някой е подложен на насилие и 
унижение. Само така можем да 
станем по-добри и да победим 
агресията!“

Петранка Алексиева

Децата от ОУ „Св.Климент Охридски“ казаха „Не на тормоза!“
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Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com 
интернет страница: www.shabla.bg 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йорданка Радушева, Йордан Енев

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

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

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

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.

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.

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

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В 
НАВЕЧЕРИЕТО НА 3 МАРТ

На 2 март в ОУ „Св. Кл. Ох-
ридски“ се проведе урок по ро-
долюбие, посветен на Национал-
ния празник на България 3 март. 
Урокът беше от 2 части. Първата 
– училищен рецитал-конкурс с 
участието на ученици от пър-
ви до седми клас.  Рецитатори-
те рецитираха стихотворения, 
свързани с България и с нейно-
то освобождение от османско 
иго. Във втората Петранка Але-
ксиева, учител по „История и 
цивилизация“ и председател на 
журито беше подбрала за всеки 
клас от втори до седми по чети-
ри въпроса, свързани с темата. 
Всеки ученик, отговорил пра-
вилно получаваше награда. Така 
в условията на състезание уче-
ниците обогатиха своите знания 
за най-важния ден в българската 
история и за пътя, който нашият 
народ изминава до него.

И докато журито заседаваше, 
директорът на училището съоб-
щи на присъстващите, че Гали-
яна Георгиева от VІ клас е спе-
челила поощрителна награда за 

рисунка в националния конкурс 
„Освобождението“, организиран 
от Дирекция „Военно- истори-
чески музеи” и Община Плевен, 
с подкрепата и съдействието на 
Министерството на образова-
нието и науката. Конкурсът се 
провежда в две възрастови групи 
от І до ІV клас и от V до VІІІ клас 
и за всяка група се присъждат 
награди за първите три места и 
до пет поощрителни. В конкурса 
през настоящата година участват 
640 участника и според думите 
на зам. директора на музея, Ма-
рия Монова „Вашата ученичка  
геройски се пребори и достойно 
спечели своята награда.“

Победители в училищния 
конкурс-рецитал станаха - пър-
во място Радина Манева (ІV 
клас) и Даяна Димова (VІІ клас), 
второ място Николета Мирчева 
(ІІІ клас) и Георги Иванов (VІ 
клас), трето място Георги Бори-
славов (ІV клас) и Андрея Ива-
нова (VІ клас). Всеки получи на-
града и грамота от директора на 
училището.               Изгрев

ЧЕСТИТО!
На 1 март,

ИВАЯ ТОНИСЛАВ ТОДОРОВА
навърши една годинка! 

Дядо Ники й желае много здраве и 
щастие и я поздравява с:

ОБИЧ
Мили доктори, сестри и санитарките добри, радост е за нас, 
че Ви има Вас. Много мъки преживяхте, много радост пода-
рихте. Хубаво е във тъмата, че живот се ражда на земята. 
Жаднa, за живот изгрях, на суровий небосклон и на бурите ще 
устоя с много трепет, радост и сълзи. В трудни дни, в безсън-
ни нощи, с много радост и сълзи, Вий сте стожер на земята и 
на малките деца. Благодаря, че Ви има и родих се с плач и силен 
глас, гордо казах, Аз. Благодаря на тати, мама и за грижите без-
крайни, че за тях съм аз едничка, да им грея като звездичка. Аз 
Ивая се наричам, колко много Ви обичам, мили доктори, сестри 
и санитарките добри!

ПОКАНА 
към всички родители, учители и хора, чието ежедневие и 

ангажираност са свързани с работата с деца. 
Уважаеми съграждани, 
на 21 март (събота) от 14 часа, имаме удоволствието да Ви по-
каним на лекция “Стилове на семейно възпитание“ , в която 
ще се разглеждат пет стила на семейно възпитание и ще се раз-
съждава 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
Такса участие: 10 лв.
Предварително записване до 15 март в Зелен образователен 

център или на тел. 05743 4200

Победителите в училищния рецитал.

БЪЛГАРИ И РУМЪНЦИ ОТБЕЛЯЗАХА ТРЕТИ МАРТ
На 29 февруари, в картинна-

та сбирка на НЧ “Зора 1894“ се 
състоя представяне на книгата 
„88 дъги“ на румънската поете-
са и художничкак Луиза Кала.

Събитието беше организи-
рано от община Шабла, Съюза 
на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва (СОСЗР)  Ша-
бла и Съюза на резервистите 
от град Мангалия, по повод 
националния празник на Бъл-
гария, 3 март.

В мразовития февруарски 
ден, залата на картинната га-
лерия се оказа тясна за гостите 
дошли на празника.

Сред присъстващите бяха 
председателят на Общински съ-
вет Шабла, д-р Йорданка Стое-
ва, Комодор Александру Мака-
вей - председател на Съюза на 
резервистите в Мангалия, Еми-
лия Дабу - заместник-председа-
тел на асоциацията на култур-
ните дейци в Румъния, Лиана 
Наум –представител на НПО 
в Румъния, членове на двете 
организации на резервистите, 
гости на автора, руски и бело-
руски граждани.

Под звуците на Химна на Ре-
публика България и този на Ру-
мъния, започна тържествената 
част на празника.

Букет на признателност бяха 
песните от празничната про-
грама.

Първи своя поздрав отпра-
виха децата от фолклорна фор-
мация „Добруджанчета“ при 
НЧ „Зора 1894“ с ръководител 
Жана Рачева.

Председателят на Общин-
ския съвет, д-р Йорданка Сто-
ева приветства присъстващите 
с „Добре дошли!“. Тя изрази 
радостта си, че в залата са по-
томците на нашите освободи-
тели. Тя каза, че този паметен 
ден е посветен на приятелите 
ни от Румъния, като им казва-
ме нашето „благодаря“. 

„Българите пазят паметта на 
всички, дали свободата на Бъл-
гария – руски, румънски, пол-
ски и финландски войни“- каза 
още д-р Стоева и връчи марте-
ница на Александру Макавей, 
с трикольора на България и 
пожелание мартениците да ни 
пазят от болести и злини. 

Символът на пролетта - 
ръчно изработени български 
мартеници получи и всеки в 
залата, лично от баба Марта (в 

ролята -  Мария Димитрова).
Комодор Макавей благода-

ри за пожеланията и каза, че 
познанството ни датира от пре-
ди и срещите между българи и 
румънци винаги са били при-
ятни. Той изрази уважението 
на неговия народ към нацио-
налния ни празник, във вре-
мена, които обединяват двата 
народа.

По уважителни причини, 
отсъстваше председателят на 
СОСЗР Шабла, о.з м-р Емил 
Тодоров.                                                                                                                                        

Станя ясно, че само в чети-
ри страни по света се чества 1 
март или баба Марта  - Бълга-
рия, Румъния, Молдова и Ма-
кедония.                             

Емилия Дабу благодари за 
срещата на организаторите и 
разказа за гостуващия автор. 

Тя определи Луиза Кала като 
художник  и поет, носител на 
два медала от Кан. Г-жа Дабу 
съобщи още, че арт галерия в 
Мангалия носи името на Луиза 
Кала.

За превода по време на 
честването се погрижи д-р 
Христо Боев - преводач и из-
дател.

Той нарече Кала обичан чо-
век, който излъчва обич и ак-
тивно участва в културни дей-
ности.

„В нейната поезия можете 
да разпознаете себе си, или да 
намерите 88 дъги от нейното 
сърце.“- каза Боев. 

Преди да сподели своите 
стихове с аудиторията, Луиза 
Кала благодари за срещата в 
този рядък ден (29 февруари), в 
който тя се ражда като поетеса, 
преведена на български език 
(от Анка Станева). Кала нарече 
Шабла „магично място“, споде-
ли впечатленията си за фара и 
крепостта „Кария“ и прочете 
новонаписано стихотворение 
за тях.

 Сред присъстващите в зала-
та беше Елена Владова, написа-
ла епилога на книгата.

Поетесата прочете своя стих 
„Граница не ни дели“, написан два 
дни преди събитието в Шабла. 

С изпълненията на хор „Па-
триот“, завърши тържеството, 
посветено на 3-ти март.

Всички си пожелаха „тези 
наши срещи никога да не 
свършват.“

Йорданка Радушева

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СКЛА „НЕФТЯНИК 2014“ В СОФИЯ
Шестгодишната Алекс Панова – с впечатляващ дебют на пистата

Като повече от добро мо-
жем да определим предста-
вянето на двете млади леко-
атлетки на СКЛА„Нефтяник 
2014“  – Кремена Димитрова 
и Александра Панова през 
изминалия уикенд на двата 
лекоатлетически турнира в 
София.

Обичайно стабилната и 
класна Кремена (р. 2008 г.), 
остана на стъпка от медалите 
в коронната си дисциплина, 
скок дължина и на турни-
ра „Академик“ (проведен на 
29.02), и на надпреварата от 
веригата „GO KIDS“ (на 1.03) 
– две четвърти места за Дими-
трова. Постиженията на Кре-
мена бяха – 4,19 м. на „Акаде-
мик“ (в конкуренцията на 41 
нейни връстнички) и 4,24 на 
„GO KIDS“ (от 38 състезател-
ки).

Забележителни бяха хъсът 
и желанието за победа у 6-го-

дишната Александра Панова 
на първите й две официал-
ни състезания и то далеч от 
дома. Алекс не се стресна от 
обстановката на най-голeмия 
лекоатлетически стадион в 
България, „Асикс Арена“ (там 
се проведоха и двете състеза-
ния) и показа, че хоризонтът в 
леката атлетика за нея е чист и 
безоблачен. Алекс се завърна 
без златен медал от столицата, 
просто защото за нейната въз-
растова група (р. 2013 г.), ня-
маше обособено състезание 
и тя се надпреварваше с 1 и 2 
години по-големи от нея деца. 
Възпитаничката на ДГ „Дора 
Габе“ Шабла „отвя“ връстнич-
ките си на „Академик“ в 60 
м. гладко бягане с 12:12 сек. 
и в скок дължина от място с 
1,33 м. На „GO KIDS“, на скок 
от място Алекс пак надскочи 
останалите 7 шестгодишни 
състезателки, но както спо-

менахме за „Академик“ и тук, 
малката Панова се състезава-
ше с още 33 свои „каки“. На 60 
м. гладко, Александра спечели 
серията си, а официално се 
нареди 7-ма от 32 млади леко-
атлетки.

В последния момент, забо-
ляване попречи на Коко Ял-
нъзов (р. 2010) да се присъе-
дини към съотборничките си 
в „Нефтяник 2014“  на турни-
рите в София.

В „Академик“ взеха учас-
тие над 300 деца (2006-2013 г.), 
а в турнира от веригата „GO 
KIDS“ – над 500 деца в същите 
възрастови групи.

Треньорът и председател 
на СКЛА„Нефтяник 2014“, 
Веселин Василев каза пред 
„Изгрев“ след завръщането 
на отбора в Шабла: „На този 
етап съм доволен от децата – 
те посрещнаха Баба Марта на 
пистата, но  дадоха всичко от 

себе си! Сега ще е малко чудо, 
ако влезем в борбата за меда-
лите, защото на практика ня-
маме зимна подготовка, защо-
то нямаме условия за такава. 
Радвам се за представянето на 
Алекс, защото на тези големи 
форуми, тя всъщност за пръв 
път стъпи на писта за 60 м.“

Йордан Енев

Веселин Василев дава последни 
указания на Алекс Панова, пре-
ди опита, с който тя победи 
връстничките си (зад нея).

Председателят на Общинския съвет, д-р Йорданка Стоева връ-
чи подарък, изработен от ученици на гостуващия автор Луиза 
Кала. Седналият в дясно-комодор Александру Макавей.


