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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях…“
Иван Вазов, из „Новото гробище на Сливница“

ВМЕСТО МИСЪЛ НА БРОЯ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ  
НА ВЕСТНИК „ИЗГРЕВ“

Векове наред непреклонният 
български дух броди по хайдуш-
ките пътеки, калява се в бунто-
ве, завери и съзаклятия! Това е 
епохата на революционерите и 
просветителите, на камата и ре-
волвера! Ние и досега се прекла-
няме пред това невероятно изо-
билие от личности, които дадоха 
всичко за бъдещето и свободата.

С подписването на Сансте-
фанския мирен договор за пре-
кратяването на Руско-турската 
война от 1877 – 1878 г. България 
се връща на картата на Европа. 3 март е ключова дата в българска-
та история. Тя поставя началото на Третата българска държава. 
143 години от тогава България има с какво да се гордее. Има и към 
какво да се стреми. Нека не преставаме да вървим напред, но да 
вървим заедно и с една обща мисъл.

Дълбок поклон пред героите, благодарение на които я има Бъл-
гария!

Честит национален празник!
Да живее България!

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА  ШАБЛА

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА 
ОБЩИНА ШАБЛА,

Поздравявам Ви 
с Националния празник на 

Република България - 3-ти март!
Това е светла дата в българ-

ската история, защото след 5 
века робство народът ни е сво-
боден! Хиляди скъпи жертви са 
дадени, за да бъде запазен бъл-
гарският език, традициите и пра-
вославната вяра. „История Сла-
вянобългарска“ се е преписвала 
и предавала от човек на човек. С 
реки от кръв е потушено Април-
ското въстание.   Но на 3-ти март 

българите плачат от радост и прегръщат своите освободители – 
руските офицери, войници и българските опълченци!

Хиляди са жертвите, паднали в Руско-турската освободителна 
война – руси, българи, участвалите в бойните действия румънци, 
поляци, финландци и украинци!

Поклон пред светлата им памет!
Днес България е свободна и независима държава!
Спомняйки си миналото, ние градим настоящето и гледаме в 

бъдещето, а то принадлежи на младите хора. Нека никога да не 
забравяме, че свободата е свята и трябва да се пази!

На всички пожелавам да сте здрави, за да изграждаме нашата 
красива Родина!

Д-Р ЙОРДАНКА СТОЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА

НА 3 МАРТ
От 10.30 ч., на бюст-паметника на  

Васил Левски в  Шабла, 

ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПОДНАСЯНЕ  
НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ.

СЪОБЩЕНИЕ
Към 1 март 2021 г., общият брой на диагностицираните лица с 

COVID-19 на територията на община Шабла е 4 (четири). Двама 
от тях се намират в болнично заведение, а другите двама са на до-
машно лечение. Под карантина са поставени 5 (пет) лица.

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 може-
те да намерите в официалния уебсайт на община Шабла, в секция 
„Коронавирус“, подраздел „Важна информация“.

УВАЖАЕМИ ЖЕНИ,

Поздравявам ви с Международния ден на жената – 8 март.

С признателност и уважение за вашата безкрайна отдаденост в 
името на семейството, за опората, която сте в трудни моменти. 
Вие сте благословени да дарявате живот, да отглеждате и въз-
питавате децата ни. Вие вдъхновявате, давате сила.
Приемете искрена благодарност за разбирането и подкрепата, 
за нежността, топлината и красотата, с която изпълвате живо-
та. 
Бъдете здрави, силни, всеотдайни! Бъдете все така основа на 
живота – началото му, смисъла, неговата подкрепа! Погалете 
дарения от вас живот, закриляйте го и му показвайте вярна-
та посока! Бъдете смели в мечтите си, щастливи и обичани! И 
най-важното, помнете, че винаги има някой, който силно ви 
обича!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
МАРИЯН ЖЕЧЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ НА ВСИЧКИ ЖЕНИ,
ЖИВЕЕЩИ В ОБЩИНА ШАБЛА!

Бъдете живи и здрави 
дълги години, за да ни 
радвате с присъствието 
си!
Жената е олицетворение 
на силата и любовта! Тя 
дава живот, бди, пази 
и възпитава децата си! 
Нейно е силното рамо 
до всеки успял мъж!
Мили жени, майки и съпруги,
Бъдете все така волеви и отдадени на семействата си! Аз Ви 
благодаря, за това че сме заедно в трудните дни на пандемия, 
че с оптимизъм гледаме в бъдещето, а то е в нежните длани на 
всяка една от нас!

Д-Р ЙОРДАНКА СТОЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА

РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА 
СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

Дните следват един след 
друг. Седмиците стават месе-
ци, месеците - години, години-
те - векове, вековете - епохи. 
Човешки животи, поколение 
след поколение - всяко със 
своите радости, проблеми, 
страдания, постижения. Вре-
мето неуморно отброява 
своите мигове. Всичко става 
история. И на съвремието не 
остава нищо друго освен да се 
обръща понякога назад - с ин-
терес, с носталгия, с въпроси.

Всяка година на Трети март 
се обръщаме назад, за да си 
припомним и да отбележим 
рождения ден на Българската 
свобода. Свобода -  мечтана 
и изстрадана, родена по бой-
ните полета на Руско-турска 
освободителна война от 1877-
1878 година. И в този ден ви-
наги трябва да си казваме, че 
истинската свобода е велико 
благо и отговорност, което 
се отвоюва, а не се подарява 
и трябва да се пази, да се от-
стоява, да се възпитава, да се 
напомня. 

За Руско-турската вой-
на е писано толкова много, 
знае се толкова много. Сухи-
те исторически факти са ва-
жни, но си остават  такива. А 
по-важно е зад историческо-
то събитие да  видим за миг  
хората - руските войници и 
офицери, българските опъл-
ченци, лекарите и милосърд-
ните сестри, спасяващи ране-
ните, селяните, занаятчиите, 
станали помагачи и разуз-
навачи, старите хайдути, па-
зещи обикновените хора от 
безчинствата на отстъпващия 
противник, мъже и жени, 
деца и старци - хората, които 

участват и преживяват вой-
ната. Или загиват в нея със 
смъртта на героите.

Офицерите и войниците 
от руската армия. Някак сра-
межливо в днешно време за-
почнахме да говорим за тях и 
в своята политическа модер-
ност и търсене на „нови съю-
зници и ценности“ като че ли 
забравяме, че 202  000 от тях 
са дали живота си по бойните 
полета. Тези мъже - от двор-
ците на Петербург, Москва, 
Ростов, Екатиринбург до сел-
цата на руската степ, са убеде-
ни в една истина, най-точно 
формулирана от полковник 
Александър Александрович 
Пушкин, сина на големия 
руски поет, който застанал  на 
брега на р. Дунав се обръща 
към войниците си с думите 
„Кавалеристи, погледнете - 
пред нас е България. Свещена 
славянска земя. Там гинат на-
шите сестри и братя. Те чакат 
нашата помощ.“ С тази мисъл 
за свещена мисия те ще про-
леят кръвта си и ще оставят 
костите си по нашата земя, но 
ще победят. 

Българите очакват помощ, 
но не и подарена свобода. Те 
воюват за нея. Преживели 
ужасите на Априлския пог-
ром в 1876 год., нашите пред-
ци знаят скъпата и кървава 
цена. И са готови да  я платят. 
Най-ярък пример за това е 
Българското опълчение. На 
6 май 1877 год., Гергьовден, 
в гр. Плоещ на опълченците 
е дадено първото българско 
бойно знаме - скъп подарък 
от жителите на гр. Самара и 
целия руски народ. При тър-
жественото му освещаване 

опълченците дават клетва да 
го пазят и да извоюват сво-
бодата на поробеното си оте-
чество. И изпълняват клетва-
та си. Още при отбраната на 
Стара Загора под неговите 
дипли, опръскани с кръв и 
опушени от барутен дим, за-
гиват знаменосецът Антон 
Марчин, Цимбалюк, опъл-
ченците Минков и Станишев 
и командирът на дружината 
Павел Петровиич Калитин. 
Спасено е от Фома Тимофеев 
и Никола Корчев. А генерал 
Столетов не скрива възторга 
си от мъжеството и героизма 
на българските опълченци  и 
отбелязва: „Боят при Стара 
Загора показа, че българите 
могат да се бият и да умират 
като герои.“  

А после –  най-български-
ят старопланински връх – 
Шипка.

Има някаква символика в 
това - ходът на освободител-
ната война да се решава на 
връх в Балкана, който като 
че ли е своеобразен център 
на България. Руският корес-
пондент Немирович-Дан-
ченко пише за първия ден 
на отбраната: „В този паме-
тен ден всеки наш войник 
беше герой.“ Във вихъра на 
боя опълченецът Леон Кру-
дов грабва неексплодирала 
турска граната и я хвърля 
с думите „Какво, братя, ако 
ще мрем, славно да мрем!“. 
После се понася напред, като 
по този начин е отбита една 
от многото атаки на против-
ника. На 23 август - най-теж-
кия ден, когато боеприпасите 
са на привършване, много са 
ранените и загиналите, жаж-

да мъчи бойците, командирът 
на Трета опълченска дружи-
на майор Чиляев с извадена 
сабя  извиква: „Братя! Непри-
ятелят ни обкръжи от всич-
ки страни, следователно път 
за отстъпление няма. Ще се 
държим, докато дойде помощ. 
Ако не успее да дойде, ние 
всички ще положим тук кос-
тите си за Освобождението 
на България”. Пред олтара на 
свободата полагат костите си 
55 000 българи.

Всяка война е върховно 
изпитание  и  повратно време 
в живота на много хора. Ру-
ско-турската война от 1877-
1878 година не е изключение. 
Тя има своите политически, 
икономически, стратегически 
причини. Но за нас, българи-
те, остава преди всичко осво-
бодителна. И независимо от 
причините, за нас тя е спра-
ведлива. Защото слага край 
на 500 години обезличаване 
и ограбване, несправедливост 
и дискриминация, робство и 
мъка. Затова Трети март - де-
нят на края на войната и пър-
вият ден на мира и свободата 
е свещена дата. В този ден се 
покланяме на руските войни 
и поставяме венци и цветя в 
знак на благодарност. В този 
ден се прекланяме пред жерт-
вите и героите, свеждаме гла-
ви за почит. На този ден гле-
даме към бъдещето. Докато я 
има България. 

Честит 143 Рожден ден на 
Свободата, българи!!! 

Сминка Филчева
Старши учител  

по история в
СУ „Асен Златаров“-  

Шабла
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ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ:

МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 95 ЛВ.
Телефон: 0888 78 12 66

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ

до градска болница – Добрич с площ 65 кв.м. 
Необходим ремонт. Цена 53 000 лв.

Телефон: 0895 068 185

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО В ЛОЗОВИЯ МАСИВ 
на гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Също така лозе 

в с. Горичане и 7 декара дворно място в селото.
Телефон за връзка - 0882/59-20-60

ЧАСТНО ЛИЦЕ 
КУПУВА ДИРЕКТНО ОТ ПРОДАВАЧ 

имот в регулация в Шабла, Езерец или подобно.
Телeфон: 0879 981 996

LIONS GROUP REAL ESTATE
ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ!

Също съдейства за закупуването и продажбата на 
имоти в община Шабла.

Ако вие имате имот, за който искате да намерите  
най-добрия собственик, или познавате човек, който да има 

такъв имот, можете да се обадите на:

Тел. 0886/22-85-99 – Донка Ангелова

ИЗКУПУВАМ
мотори – нови или стари,

 марка „Симсон“ или части от тях.
Телефони: 0887 62 53 72, 0877 67 23 72

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 март 2021 година 

се навършиха 
35 години от смъртта на 

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
починал на 66 години

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

живял,
тихо минал своята пътека 

и в сърцето на всеки обич посял.
От семейството

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, 0879 443 340

ЗЪРНОБАЗА ШАБЛА
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ КАНТАРДЖИЯ  
НА ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.

Молби се подават в счетоводството на място.
За повече подробности: 0885 55 01 40, 0888 69 63 70

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ  
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи  
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателно 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  
“СЕМИРАМИДА”, С.ЕЗЕРЕЦ 

ще гостува на Градския пазар в Шабла по случай Международния ден на жената 
на 7-ми и 8-ми март от 9.00 до 12.00 часа.

Ще ви предложим от нашите красиви цветенца.
Традиционните  пролетни:

* парички;
* теменужки;
* карамфил
* многогодишна иглика – жълта и 

други изненади!
От нас ще може да си закупите 
още:
* зеленчукови семена

В градинския център продаваме и овощни дръвчета, плодни храсти и лози.
По заявка можем да доставим на пазара за тези дни.

Работно време: - понеделник - събота – 9.00 до 17.30 часа
Почивен ден – неделя 

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

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ 
ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА

Шабла – Варна - 9:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна - 12:20 часа (межд. спирки – Горун; П. 
Чунчево; Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна - 16:15 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно) – Временно не се 
изпълнява.
Шабла – Варна – 17:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Варна – Шабла - 8:50 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, без събота и неделя)
Варна – Шабла - 12:30 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево;  Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла – 15:00 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла - 18:40 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево;  Горун, ежедневно)   -  Временно не 
се изпълнява.
Варна – Шабла - Граничар – 8:15 часа (межд. спирки - 
Балчик; Каварна; Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, Шабла 
в 10:16 часа – Езерец – Крапец – Ваклино – Дуранкулак -  
изпълнява се само в събота и неделя)
Граничар – Шабла -  Варна – 13:00 часа (Дуранкулак – 
Ваклино – Крапец – Езерец – Шабла в 13:53 часа – Горун – П. 
Чунчево – Х. Димитър – Каварна – Балчик – изпълнява се само 
в събота и неделя)

Уважаеми пътници, 
ОбА Шабла, не носи отговорност за неизпълнение или 
промени в изпълнението на автобусното разписание.

Г Р А Ф И К
за извършване на ГТП  на трактори, 

ремаркета и СТП на машинен инвентар за 
Пролетна кампания в община Шабла  

за 2021 г.

№ Дата Населено 
място

Собственици Време Служи-
тел

1 4 март Шабла ВиК - Шабла 10.00 инж. В. 
Василева ЕТ „КИБЕЛА“ 11.00

ЕТ „Мл. Цветков“ 11.30
ЗП Живко П. 
Узунов

13.00

Кооперация 
„Изток“

14.30

2 9 март Тюленово ЗКПУ 
„Приморец“

10.00 инж. В. 
Василева 

Горичане ПТК 
„Обединение“

11.30

Езерец ЕТ „Кар експорт“ 13.00
ЗП Емил Яков 13.00
 Станчо 
Димитров 
Станчев

13.00

Пролез ЗК“Янтар“ 15.00
3 10 март Ваклино ЕТ „Агросервиз“ 10.00 инж. В. 

Василева Дуранкулак ЗК „Дуранкулак“, 
ЧЗС

13.00

Граничар ЗК „Граница“, 
ЧЗС

11.00

Захари 
Стояново

ЕТ“Нава“, ЧЗС 14.00
ЗКПУ „Зах.
Стоянов“

15.00

4 11 март Шабла ЧЗС, ПТК „Шабл. 
Фар“

10.00 инж. В. 
Василева 

5 12 март Шабла ЧЗС 10.00

НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОТ 1 МАРТ 
От 1 март  отпадат огро-

мен брой действащи проти-
воепидемични забрани. Но-
вите промени  са в сила след 
24:00 часа на 28 февруари, 
със заповед Заповед № РД-01-
132/26.02.2021 г.  на министъра 
на здравеопазването, проф. 
Костадин Ангелов.

От 1 март се разрешава 
провеждането на присъствени 
учебни занятия в училищата 
за ученици със сензорни ув-
реждания. Занятията трябва да 
се провеждат в съответствие с 
изготвените от министерства-
та на образованието и науката 
и здравеопазването Насоки за 
работа на системата на учи-
лищното и предучилищното 

образование в условията на 
COVID-19.

Със същата заповед се до-
пуска провеждането на при-
съствени групови занятия в 
езикови центрове, образова-
телни центрове и други обу-
чителни центрове и школи, 
организирани от юридически 
и физически лица. Изискване-
то е за спазване на физическа 
дистанция от 1,5 м., носене на 
защитна маска за лице, про-
ветряване на всеки час и дезин-
фекция.

Отпада забраната да бъдат 
провеждани в присъствена 
среда групови и извънкласни 
дейности и занимания, дей-
ности по интереси, занимални 

и други, организирани в учи-
лищна и извънучилищна среда 
занимания.

От 1 март, между 6:00 ч. и 
23:00 ч., се разрешават посе-
щенията в заведения за хране-
не и развлечения по смисъла 
на чл. 124 от Закона за тури-
зма, с изключение на дискоте-
ки – бар-клубове, пиано-ба-
рове, бар-вариете и нощни 
барове, които ще отворят от 
1 април. Изискванията към 
обектите, които ще отворят на 
1 март, са: да използват не по-
вече от 50% от капацитета си, 
при настаняване на не повече 
от 6 души на маса и носене на 
защитна маска за лице от пер-
сонала.

Отново от 1 март, в часо-
вия диапазон между 6:00 ч. и 
23:00 ч., работата си могат да 
възобновят и игралните зали и 
казината, при използване на не 
повече от 50% от капацитета си 
и носене на защитна маска за 
лице от персонала и посетите-
лите.

От 1 март се разрешава про-
веждането на групови туристи-
чески пътувания с организи-
ран транспорт в страната, а от 
1 април – и в чужбина.

Разрешават се и изложения-
та при създаване на организа-
ция за еднопосочно движение 
и спазване на физическа дис-
танция от 1,5 м. между посети-
телите.

СЪОБЩЕНИE

 ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
 на 4 април 2021 г.

1. Право за гласуване с подвижна избирателна кутия 
имат избирателите с трайни увреждания, които не им 
позволяват да напускат дома си и да упражнят правото си 
на глас в изборно помещение и избирателите, поставени 
под задължителна карантина или задължителна изолация 
съгласно Закона за здравето. 

2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволят да 
упражнят избирателното си право в изборното помещение, 
но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, 
заявяват желанието си писмено чрез заявление по образец  
в срок до 20.03.2021 г. вкл. Заявлението трябва да е 
саморъчно подписано, като към него се прилага копие на 
документ на ТЕЛК /НЕЛК или медицинска епикриза.

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в 
различни населени места, може да поиска да бъде вписан 

в избирателния списък по настоящ адрес. Желаещите да 
гласуват по настоящ адрес трябва да подадат заявление 
саморъчно подписано и подадено в срок до 20.03.2021 г. 
вкл.

4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните 
списъци се извършва въз основа на заявление по образец 
в срок до 27.03.2021 г. вкл. Общинска администрация - 
гр. Шабла уведомява избирателите, че могат да подават 
писмените заявления до Кмета на община Шабла в Център 
за административно обслужване - стая 106 всеки работен 
ден от 8.00 до 17.00 часа,  до кмет на кметство и кметски 
наместници по населени места.

5. Всеки избирател може да направи справка за номера и 
адреса на избирателната си секция на интернет страницата 
на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/
elections/ 

Избирателите, чиито срок на валидност на личните документи за самоличност е изтекъл или изтича в  
периода след 13 март 2020 г. имат право да гласуват на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по време 

на извънредна епидемична обстановка, като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в 
страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение  

за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.
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ИЗВИНЕНИЕ
В бр. 8 от 2021 г. на в-к „Изгрев“, на стр. 4, бе поместена статията 

„Патронен празник  на СУ „Асен Златаров“ Шабла. Информация-
та ни бе предоставена лично от директора на училището -  г-жа 
Петранка Валентинова, чиято е и идеята празникът да се отбележи 
по този начин. Поради техническа грешка, материалът е подписан 
„СУ „Асен Златаров“ Шабла“. Редакцията на вестника се извинява 
на своите читатели и на г-жа Валентинова за допуснатата неточ-
ност.

„Изгрев“

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ТАТКОВИНА
Хубава си, татковино,
име сладко, земя рай,
сърце младо и невинно
за теб трепка, та играй.

Мили ми са планините
и на север, и на юг,
драги ми са равнините,
набраздени с наший плуг.

На уста ми сладка дума -
ще да бъде този кът,
дето Дунав, Вардар, Струма
и Марица си текат!

Дор на небо ясно слънце,
дор на очи свят, живот,
ще обичам аз от сърце
таз земя и тоз народ.

Петко Р. Славейков

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПП ГЕРБ - ШАБЛА 
поздравява всички дами

по случай 8 март- Международния ден на жената:

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ ДАМИ!
Бъдете чаровни и усмихнати, не-
зависимо от обстоятелствата и 
възрастта!
Нека винаги ви съпътстват мъд-
ростта и доброто.
Пожелаваме ви да сте здрави, 
нежни, красиви, ценени, уважава-
ни, обичани и много щастливи....
всеки ден!

ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДРУЖБА 1898” –  

с. ДУРАНКУЛАК

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

 
Изисквания за изпълнение на длъжността:

1. Образование – средно или висше.
2. Допълнителна квалификация – компютърна 

грамотност (текстообработване, таблични програмни 
системи и продукти).

3. Да умее да осъществява координация и контрол 
на творческите дейности в читалището, 
документооборота, контрол върху изпълнението на 
архивирането.

4. Да познава и прилага ЗНЧ, КТ, устава и вътрешните 
нормативни документи.

5. Да умее да работа в екип, да проявява професионална 
ангажираност  и отговорност.

6. Трудов стаж в читалище се счита за предимство.
7. Владеене на чужд език се счита за предимство.

Необходими документи за кандидатстване: молба, CV, 
мотивационно писмо, копие на диплома за завършено 
образование, копия от свидетелства (сертификати) за 
завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на 
длъжността, копие на ЛК за справка.
Документите се подават до 10.03.2021 г. лично при секретаря 
на читалището, в делнични дни от 8 ч. до 17 ч. За повече 
информация: тел. 0877815960 – Николинка Георгиева.

С одобрените кандидати ще се проведе  събеседване на 
22.03.2021 г. от 15.30 ч. в сградата на НЧ “Дружба 1898”.

БЛАГОДАРИМ ВИ!
„Баба Марта днес разнася
пълна кошница с цветя,
и на всеки на ръката 
връзва някаква мечта.
С пожелание за здраве, радост
и много сбъднати мечти!“
Честита Баба Марта!

Колективът и потребите-
лите на Домашен социален па-
тронаж и филиала в с.Ваклино 
изказват своето голямо „благо-
даря“ на жените и децата  към 
читалище „Отец Паисий 1901“ 

в с.Езерец за самоинициати-
вата да изработят и подарят 
мартенички на всичките 140 
потребители на Домашния со-
циалния патронаж.

Бъдете здрави, щастливи и 
творящи мили хора!

От читателската ни поща

ЕДНА ПРЕКРАСНА ПОСТАНОВКА 
В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА

На 18 февруари вечерта, 
гражданите на Шабла имаха 
удоволствието да присъстват 
на моноспектакъла на Емил Ба-
нов – „Мъжка задушница“. 

На шабленци е добре из-
вестно умението на Николай 
Урумов да се превъплъщава 
в образа на различни персо-
нажи.И той ни върна в едно 
друго време и чрез разказа на 
поп Минчо Кънчев ни направи 
съпричастни на това време, на 
нравите и чувствата на бълга-
рите тогава.

Пиесата започна с лудории-
те и хитрините на малкия човек 
да отстоява своите разбирания. 
Умението да казваш своята ис-
тина, като запазиш почитта и 
уважението към майката и ба-
щата, към възрастните хора. Да 
се бориш за любовта, да устоя-
ваш на всякакви съблазни, но 
да запазиш любовта към люби-
мото момиче и да го направиш 
своя съпруга.

Това бе представено чрез 
перипетиите в живота на поп 
Минчо, във времето, когато се 

е  възраждала надеждата на хо-
рата за свобода и независимост 
и желанието въпреки труд-
ностите, те да приемат и отсто-
яват заветите на Апостола, и да 
тръгнат по пътя на борбата.

Чрез този спектакъл, през 
тази вечер и гражданите на Ша-
бла отдадоха своята почит към 
паметта и делото на един велик 
българин – Васил Левски.

Финалните думи на Емил 
Банов и талантливото изпълне-
ние на Николай Урумов вдигна-
ха присъстващите в салона на 
крака за аплодисменти, защо-
то това бяха думи за силата на 
истината и вярата. За онези 
важни неща в живота на човек, 
които с еднаква сила се отнася-
ха и за нашето време, за нашия 
ден. За истината, за подлостта, 
коварството и измамата, за лъ-
жата и за вярата.

Всеки може да вярва  в 
най-различни неща, да вярва и 
в смъртта... Всеки е смъртен.

Но някои с делата си остават 
вечно живи като Апостола.

 Йорданка Станева

  П О К А Н А
Настоятелството на НЧ ”Свобода 1941”, село Горун, община Шабла, 

свиква отчетно изборно събране, което  ще се проведе на 19 март 2021 
година (петък) от 16.00 часа в сградата на читалището, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Читалищното Настоятелство за 2020 година.                                                                                   
Докладва: Председателят на НЧ.
2. Отчет на Проверителната комисия за 2020 година                            
Докладва: Председателят на ПК.
3.Утвърждаване на годишната програма за дейността на читалището 
за 2021 година.
 Докладва: Председателят на НЧ.
4. Актуализиране членовете на читалището.
Докладва: Председателят на НЧ.
5. Избор на читалищно настоятелство и проверителна комисия на НЧ 
”Свобода1941”
6. Избор на председател на НЧ ”Свобода 1941”
7. Други.

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

Приканваме всички членове на читалището  
за присъствие на събранието.

О Б Я В А
Съобразно мерките по отношение на пандемичната обстановка в България 
и при спазване на всички заповеди и изисквания, отчетно събрание на НЧ 

„Дружба 1898” ще се проведе на  26.03.2021 год. /петък/ от 15.30 ч.:  Н а с т о я т 
е л с т в о т о на НЧ „ДРУЖБА 1898” с. Дуранкулак

С В И К В А
Редовно отчетно събрание на основание чл.15, ал.1 от Закона на НЧ на 26 

март /петък/ 2021 год. от 15.30 ч. в киносалона на читалището при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на НЧ „Дружба 1898” за 2020 год.
2. Доклад на Проверителната комисия за 2020 год.
3. Приемане на годишен финансов отчет на
читалището за 2020 година.
4. Приемане бюджет 
на читалището за 2021 год.
5. Избор за попълване състава на Читалищното настоятелство и Проверителната 
комисия.
6. Културен календар за 2021 год.
7. Текущи 

Каним всички читалищни членове да си заплатят читалищния членски 
внос и да си получат поканите в оставащото време до събранието.

Ще ви очакваме!
Благодарим ви предварително! 

МАРТЕНИЧКИ, МАРТЕНИЧКИ, ОТ И 
ЗА ГОЛЕМИ И МЪНИЧКИ
В ОДК посрещнаха Баба Марта, в ЦСРИ и ЦОП изработиха мартенички

На 1 март, в Общински дет-
ски комплекс Шабла (ОДК), 
децата от първи клас при СУ 
„Асен Златаров“ Шабла, водени 
от своите учителки, Костадин-
ка Стоянова и Галина Алексан-
дрова, посрещнаха скъп гост 
– усмихната и добра старица 
-  баба Марта. 

Първокласниците поздра-
виха своята гостенка със сти-
хотворения и песни. Тя от своя 
страна им разказа легендата за 
мартеничката, за момиченцето 

и момченцето Пижо и Пенда, 
изработени от червен и бял ко-
нец.

На празника на децата при-
състваха Петър Атанасов – 
заместник-кмет „Финанси“, 
Миглена Спирова – секретар 
на община Шабла, Таня Яна-
киева – началник отдел „Об-

разование, култура, младежки 
дейности и спорт“ в общинска-
та администрация и Даниела 
Димитрова – педагогически 
съветник в шабленското учи-

лище.
В края на тържество-

то децата закичиха гос-
тите си с мартенички, 
изработени от възпи-
таниците на клубовете 
“Сръчко” и “Еко-арт 
ателие” към ОДК. Всич-
ки деца получиха по ла-
комство от общинското 
ръководство.

Въпреки епидемич-
ната обстановка, в две 
от социалните и обра-
зователни институции 
в Шабла, също се под-
готвиха за Баба Марта, 
и я посрещнаха подоба-
ващо.

В Центъра за соци-
ална рехабилитация и инте-
грация в града (ЦСРИ), 35 от 
потребителите на социалното 
заведение, по традиция изра-
ботиха красивите мартенски 
украшения. От 1 до 26 март,  за-
ниманията по „Трудотерапия“ 
протекоха под мотото „Мар-
тенска работилница“ и хората 
в Центъра от прежда, вълна, 
канап, дървени и цветни мъ-
ниста, направиха красивите си 
мартеници.

В Центъра за обществена 
подкрепа (ЦОП), също напра-
виха мартенички. От началото 
на февруари до към 20 число 

на месеца, 15 деца от потре-
бителите на ЦОП (тези от тях, 
които са в ученическа въз-
раст) за  близките и прияте-
лите си, изработиха тематич-
ните за Баба Марта аксесоари. 
Учениците – потребители на 
Центъра, се занимаваха с това 
за разтоварване и собствено 
удоволствие, между часове-
те за по добро усвояване на 
учебния материал. Такива в 
ЦОП се провеждаха поради 
затрудненията, които децата 
срещат в процеса на дистан-
ционно обучение.

Изгрев

Една от фигурките на Баба Марта, 
които потребителите на ЦСРИ изра-
ботиха, заедно с традиционните за 
празника мартенички.

Първолаците посрещнаха Баба Марта в ОДК със стихотворе-
ния и песни.

Децата от клуб „Еко-арт ателие“ на ОДК с изработените от 
тях мартеници. Мартеничките на децата от ЦОП.
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ ,,АСЕН 
ЗЛАТАРОВ“ ОТБЕЛЯЗАХА 
МЕСЕЦА НА ЛЮБОВТА И 
ТРЕЗВЕНОСТТА

В месеца на трез-
веността, в СУ „Асен 
Златаров“ говорихме за 
влиянието на алкохола 
и вредата от него.  На-
правихме снимки на 
седмокласниците, дока-
то пробваха „алкоочи-
лата“, посмяхме се, но и 
си обещахме да сме от-
говорни.

Единадесетокласни-
ците получиха награди 
и здравнообразователни 
материали по време на 
игрите  в месеца на лю-
бовта. Разговаряхме по 
превенция на рисково 
сексуално поведение и 
контрацепцията. Благо-
дарим на лектор Севдалина Ко-
лева за часовете, които прекара 
с нашите деца.

Златина Александрова, 
медицинска сестра 

в СУ „Асен Златаров“

НЧ „ИЗГРЕВ 1936“  
И КМЕТСТВО ТЮЛЕНОВО, 

ПОЗДРАВЯВАТ ВСИЧКИ 
ЖЕНИ С ПРЕДСТОЯЩИЯ 

ПРАЗНИК 8-МИ МАРТ!
С пожелание за много изобилие 

от здраве, много хубави 
емоции и много щастливи, 

слънчеви дни!

Носете с гордост името 
«Жена»!

ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ
на жените от село Пролез и ЗК „Янтар“
Мили дами,
Нека в пъстрия празничен букет, който ще получите в деня 
на празника бъдат вплетени и моите благопожелания за 
повече топлина и доверие, за сбъднати мечти и оправдани 
надежди!
Животът е кратък. Живейте 
всеки миг тук и сега, без 
товара на миналото и 
тревоги за бъдещето.

С уважение към вас:
Стоянка Тодорова,  

кметски наместник, с. Пролез

ДОСТОЙНО  ПРЕДСТАВЯНЕ НА СКЛА „НЕФТЯНИК 2014“ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ

Шабленският лекоатлетически клуб, 
„Нефтяник 2014“, изпрати двама свои мла-
ди лекоатлети на Националния шампионат 
по лека атлетика за момчета и момичета до 
14-годишна възраст, който се проведе на 14 
февруари в столичната зала „Асикс Арена“. 
Добре познатите на шабленци Кремена 
Димитрова (р.2008 г.) и Калоян Ялнъзов 
(р. 2010 г.) за пореден път отсрамиха ша-
бленския спорт, този път на най-високия 
форум в спорта си в България.

Форматът, в който се провежда Нацио-
налното първенство в тази възрастова гру-
па е трибой, в който младите атлети мерят 
сили в: спринта на 60 м., скока на дължина 
(или скок височина) и трета дисциплина, 
която могат да избират между гладко бяга-
не на средни разстояния (600 м. за моми-
четата и 800 м. за момчетата) и тласкане на 
гюле. Резултатите на състезателя във всяка 
дисциплина се изчисляват в точки по из-
готвена от организаторите таблица и по  
тези точки накрая се определя крайното 
класиране. Спринтът на 60 м. си е безалтер-
нативен (многократно сме писали на стра-
ниците на „Изгрев“ за успехите и медалите 
на нашите атлети в дисциплината), а за ско-
ка на дължина можем да кажем същото за 
Креми и Коко, защото те скок височина не 
са имали възможност да тренират изобщо 
по технически причини. В избора на трета 
дисциплина, нашите състезатели и тре-
ньорът им Веселин Василев се сблъскаха 
със своебразен „Параграф 22“, зададен им 
от правилника на БФЛА. За тласкането на 
гюле, където Кремена има златни медали в 
турнири от календара на БФЛА (включи-
телно и в „домашния“ турнир „Коста Ва-
силев“), според таблицата за точкуване се 

присъждат нищожен брой точки. За срав-
нение - ако тя тласне 12 м., точките за това 
постижение съответстват на приблизител-
но 5-6 място в националния шампионат на 
трибой при 14-годишните, а с 12 метра тя 
би станала шампион в дисциплината „тлас-
кане на гюле“ при девойките до 16 г.! Така, 
като трета дисциплина, логично бе избрано 
бягането на средна дистанция, въпреки че 
Кремена на 600, а Коко на 800 м., имаха само 
2 тренировки в зала изобщо – на лагера във 
Видин две седмици преди шампионата.

В крайното класиране в трибоя, Креме-
на Димитрова зае 13 място от 186 лекоат-
летки, родени през 2008 г., като резултати-
те й в отделните дисциплини са: 60 м. – 8.96 
сек.; скок дължина – 4.51 м. (личен резул-
тат на официални състезания); 600 м. – 2.04 
мин. Шампионки в трибоя с еднакъв брой 
точки станаха Ивайла Мишина от СК „Ра-
дуканови“ Видин и Ива Делиберска СКЛА 
„Енерджи“ (Пловдив). На 60 м., Кремена е 
побеждавала Делиберска на турнирите под 
егидата на БФЛА – през октомври в Стара 
Загора и през ноември във Варна, а Миш-
ина е съотборничка на Креми в щафетата 
4х50 м., която представи България на Дет-
ските лекоатлетически игри през септем-
ври м.г. в (Бърно Чехия).

Регламентът и на Националния шампи-
онат, отново не бе благосклонен към Коко 
Ялнъзов, и той пак мереше сили с деца, по-
вечето от които са с 1 или 2 години по-го-
леми от него. В тази конкуренция, той зае 
73 място от 92 участника в трибоя при 
момчетата до 14 г. Иначе от връстниците 
му, родени през 2010 г., спечелените от него 
точки му отреждаха 5-ото място в край-
ното класиране…Резултатите на Калоян 

в отделните дисциплини: 60 м. – 9.56 сек. 
(лично постижение); скок дължина – 3.57 
м.; 800 м. – 3.49 мин.

Ето какво каза треньорът в СКЛА „Неф-
тяник 2014“ пред „Изгрев“ след завръща-
нето на групата в Шабла: „С оглед на факта, 
че имахме само 12 дни пълноценна зимна 
подготовка (на лагера във Видин), не мога 
да не съм доволен от децата. За това крат-
ко време тренирахме триразово и мисля че 
постигнахме максималното, което може 
да се желае при това положение. На 60 м. 
и в дългия скок, Кремена на тренировки е 
постигала резултати, които биха я вкарали 
в челната тройка. В спринта Коко направи 
перфектното бягане. Чак през 2023 г. той 
ще „влезе“ във възрастовата си група, до-
тогава ние ще си правим класирания за нас 
самите…Иначе и двамата ми състезатели 
се раздадоха на турнира и аз мога да бъда 
само горд от тяхното представяне.“

Йордан Енев

Коко Ялнъзов и Кремена Димитрова  
(снимка – архив „Изгрев“)

ОТБЕЛЯЗВАНЕ  ДЕНЯ  НА  РОЗОВАТА  ФЛАНЕЛКА  В 
ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” В ДУРАНКУЛАК

По розовите стъпки на 
две момчета и тази година, 
макар и в епидемична обста-
новка, тръгнаха учениците от 
училището в Дуранкулак, за да 
изразят своята ясна позиция 
срещу насилието и тормоза 
– на 24 февруари, последната 
сряда от месеца. На датата се 
отбелязва  „Деня на розовата 
фланелка“.

Тази училищна традиция 
с розов отпечатък бележи 
началото си през 2007 г. в 
Канада, когато две момчета се 
изправят срещу насилниците 
на свой приятел и съученик, 
пристигнал в училище с розово 
поло.

На другата сутрин Дейвид 
Шепърд и Травис Прайс отиват 
в гимназията си облечени в 
розови тениски, протестирайки 
срещу тормоза, на който са 
били свидетели. Дори носят 
още тениски за приятелите, 
които дръзват да ги подкрепят 
в тази кауза – и с изненада 
откриват, че последователите 
им не са никак малко.

Така от една проява на 
смелост, на чувство за неправда 

и идеал за промяна, постъпката 
им се превръща в еталон за 
учениците по света.

Воден от настъпилите 

събития, премиерът на 
Британска Колумбия 
(канадската провинция, в 
която се случва това) през 
следващата година обявява 
официално този ден за протест 
срещу тормоза в училище. В 
България денят се чества от 
2012 година.

От същата година и 
учениците от ОУ „Св. Кл. 
Охридски“ отбелязват в 
последната сряда от месец 

февруари „Деня на розовата 
фланелка“, като се обличат 
в розови дрехи и застават 
гръмко със своята позиция 
срещу насилието в училище. 

Ученическият съвет, под 
ръководството на председателя 
на Координационния съвет, по 
традиция решиха да ангажират 

вниманието на учениците от 
училището. Те изработиха 
големи червени сърца за 
класните стаи с надпис: „Да сме 
сърдечни и добри, на тормоза 
НЕ кажи!“

Организаторите раздадоха 
на всички класове и ръчно 
изработени хартиени розови 
фланелки, на които всеки 
ученик имаше възможност да 
напише свое послание.

Всяко дете от класа записа 
своето послание и на малко 
хартиено сърце, което закачи 
на училищно дърво – символ на 
сплотеността в непрестанната 
борба против тормоза в 
училище.

Малките червени сърца 
грейнаха сред природата, а 
ветрецът ги повя, сякаш, за да 
разнесе детските послания по 
света!

И ако се зададе въпрос: 
„Защо този ден е важен?”, то 
отговорът е: „Защото всеки 
ученик трябва да знае, че някой 
винаги го подкрепя!”

Ст. учител Петранка 
Алексиева

МИЛИ ДАМИ ОТ  ГОРИЧАНЕ,

приемете нашите сърдечни 
пожелания
по случай предстоящият Празник 
на жената–8 март!
Бъдете нежни и красиви,
възторжени и вдъхновени!
Съхранете женствеността си!
Обичайте и бъдете обичани!

От кметския наместник и секретаря на читалище  
НЧ „Победа 1941“, с. Горичане

ЧЕСТИТ 8 МАРТ!
С най-нежни думи Ви 
поздравявам, бъдете 
щастливи, красиви и 
обичани жени!
Нека в живота Ви винаги 
присъстват хармонията 
и багрите на пролетта!

Светла Колева 
кметски наместник

село Горун 


