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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Аз съм се посветил на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.“
Васил Левски

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ  
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С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи  
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателно 
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ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 4 март 2021 година се 

проведе заседание на общин-
ския съвет в Шабла. На него 
присъстваха 10 от 11 общин-
ски съветници. Дневният ред 
включваше 11 докладни запис-
ки.

Общинските съветници 
приеха бюджета на община 

Шабла за 2021 година, който е 
9 510 465 лв.Според разчетите, 
дейностите, финансирани от 
държавата и местните дейнос-
ти са разпределени поравно.

Беше дадено и съгласие да 
бъде внесено продложение до 
Министерството на финансите 
за трансформиране на сума в 

размер на 425  767 лв. от целе-
вата субсидия за капиталови 
разходи, за финансиране на 
неотложни текущи ремонти на 
улична мрежа в община Шабла, 
именно текущи ремонти:

- на ул.“17-та“ в село Крапец;
- на улиците „1-ва“ и „2-ра“ 

в село Езерец;

- на ул.“7-ма“ село Захари 
Стояново;

- на улиците „Веслец“ и „Не-
себър“ в Шабла;

- на тротоарна настилка по 
ул.“Марица“ в града, в отсечка-
та заключена между ул.“Комсо-
молска“ и ул. „Кубрат“.

Следва на стр.4.

С ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ ОТБЕЛЯЗАХМЕ 
143 Г. ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

На 3 март сутринта, десет-
ки шабленци се събраха пред 
бюст-паметника на Васил Лев-
ски в града, за да направят 
дълбок поклон пред паметта 
на героите, загинали за нашата 
свобода и по този начин да по-
четат националния ни празник.

Тържественият концерт 

започна с химна на Република 
България, след което Градският  
и  Младежкият духови оркес-
три на Шабла с диригент Панко 

Добрев, изпълниха незабрави-
ми патриотични  мелодии.

Водещият на тържеството, 
секретарят на НЧ „Зора 1894“ 

в града, Георги Стефанов, даде 
думата на председателя на ОбС 
Шабла, д-р Йорданка Стоева. 
В речта си, д-р Стоева ретрос-
пективно изброи събитията, 
подготвили нашето Освобож-
дение и хората, на които сме 
благодарни за това – Паисий, 
народните будители, хайду-

тите, героите от Априлското 
въстание, опълченците, руски-
те войни, както и сражавалите 
се редом с тях за свободата на 

България войници от други на-
ционалности. 

„Спомняйки си миналото, 
ние градим настоящето и гледа-

ме в бъдещето, а то принадлежи 
на младите хора. Нека никога 
да не забравяме, че свободата е 
свята и трябва да се пази!“, каза 
д-р Стоева в празничното си 
слово. 

Концертът продължи с 
песните на смесен хор „Патри-
от”  с ръководител  Стойчо За-
хов -   „Топчето пукна” и „Де е 
България”.

Силата на духа , която е за-
пазила българските език, вяра 
и традиции в продължение на 
пет века и е в основа на борбата 
ни за свобода и независимост 
е въплътена в нашия фолклор. 
Фолклорна група „Добруджан-
ка” при НЧ”Зора1894” Шабла с 
ръководител  Жана Рачева и ко-
репетитор  Галин Ганчев изпъл-
ниха песните „Я дай ми бульо” и 
„Ивано, мари Иванке”.

Тържественият концерт за-
върши с най-масовото изпълне-
ние – народния танц„Ха, троп-
нете”, на малките самодейци от 
Детски танцов състав „Бърбо-
рино” при НЧ „Зора1894” с ръ-
ководител  Гергана Дафова .

 Венци и цветя на паметника 
на Апостола на Свободата в Ша-
бла бяха положени от името на: 
Общински съвет Шабла, Кме-

тът на общината, НЧ”Зора1894” 
Шабла, Градският духов оркес-
тър на Шабла,   Младежкият ду-
хов оркестър на Шабла, ФГ„До-
бруджанка” при НЧ”Зора1894”, 
Смесен хор „Патриот”, Общин-
ската организация на СОСЗР в 
Шабла, ДТС „Бърборино“ при 
НЧ”Зора1894”, ПП ГЕРБ Шабла, 
Общинската организация на 
БСП в Шабла.

Като в потвърждение на ду-
мите на д-р Стоева, много от 
признателните граждани бяха 
дошли със своите  малки деца и 
заедно положиха своите свежи 
цветя на паметника.

Изгрев

Д-р Йорданка Стоева поздрави присъстващите на празника.

Хор „Патриот“ с ръководител Стойчо Захов.
Членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и ре-
зерва се поклониха и положиха цвете.

Детски танцов състав “Бърборино“.

СЪОБЩЕНИЕ
Към 8 март 2021 г., общият брой на диагностицираните лица с 

COVID-19 на територията на община Шабла е 7 (седем). Петима 
от тях се намират в болнично заведение, а другите двама са на до-
машно лечение. Под карантина са поставени 7 (седем) лица.

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

ЖЕЛАЕЩИТЕ ОТ СИК В 
ШАБЛА СЕ ВАКСИНИРАХА
Започна и ваксинирането при личните лекари

Както „Изгрев“ ви инфор-
мира в бр. 8/2021 г. първото 
ваксиниране срещу COVID-19 
в Шабла бе извършено на 
19.02.т.г., от екипа на д-р Евгени 
Чобанов от Медицински цен-
тър I – Каварна. На 3 март 2021 
г., същите специалисти вакси-
нираха и желаещите имуниза-
ция членове на секционните 
избирателни комисии (СИК) на 
територията на община Шабла 
за изборите за народни пред-
ставители, на 4 април, 2021 г. 

Политическите партии и 
коалиции, които ще участват 
в изборите в Общината бяха 
изготвили списъци за желае-
щите да се ваксинират членове 
на СИК в община Шабла. От 
общо 120 членове на СИК от 
16 избирателни секции се бяха 

записали 20 души. Всички те 
бяха васкинирани от екипа на 
д-р Чобанов. Ваксинацията бе 
извършена с ваксина Pfizer. 

На 5 март, започна и първи-
ят етап на ваксинацията при 
пациентите на трите лекарски 
практики в Шабла – на д-р 
Йорданка Стоева, д-р Алексан-
дра Козарева и д-р Илко Нанев. 
Първите 10 пациенти на три-
мата лични лекари, записали се 
в предварително изготвените 
списъци, (общо30 човека), бяха 

ваксинирани от екипите на д-р 
Стоева, д-р Козарева и д-р На-
нев с ваксина  Астра Зенека. 

Ваксинацията и в двата дни 
протече в нормална обста-
новка, при спазване на всички 
предписания на РЗИ Добрич.

Изгрев
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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

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

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.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 
ФИРМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
по почистване и поддържане на ползваните 
обекти и прилежащите към тях части 

Общинска администра-
ция Шабла напомня на всички 
собственици и ползватели на 
имоти и сгради на територията 
на общината, че съгласно разпо-
редбите на чл. 15 от Наредба № 1 
за опазване на обществения ред, 
почистването и поддържането 
на чистотата в сградите, дво-
ровете и прилежащите към тях 
територии, се осигурява от фи-
зическите и юридическите лица 
– собственици или ползватели 
на обектите. 

В тази връзка,  всички гражда-
ни, фирми и организации, следва 
да имат предвид, че почистване-

то и поддържането на обектите, 
които стопанисват и ползват, и 
прилежащите към обектите час-
ти е тяхно задължение.

При установяване на наруше-
ния на посочените разпоредби, 
на собствениците/ ползвателите 
ще бъдат изготвяни предписания 
със срок за отстраняването им. В 
случай на неизпълнение на даде-
ните предписания, на нарушите-
лите ще бъде съставян акт за ус-
тановяване на административно 
нарушение. Размерът на санкци-
ята за посоченото нарушение е 
до 200 лв., съгласно чл. 67, т. 5 от 
Наредба № 1.

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

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

Каварна, Балчик и Г.Тошево. 
Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

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”.

 ПОКАНА  
 ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

 НЧ „Народно читалище победа–1941 година“  
с. Горичане, общ. Шабла,

Ви кани да присъствате на редовно отчетно събрание
на 22.03.2021г. от 17.00 часа в с. Горичане, ул. „Пета“ №5,

при следния 
ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализиране членовете на Общото събрание на читали-
щето.

2. Отчет на ЧН за периода април 2020 г.– март 2021г.
3. Отчет на Проверителна комисия за периода април 2020г.–

март 2021г.
4. Представяне на Проекто-бюджет 2021г. и приемане на Бю-

джет 2021г.
5. Разни.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе същия 
ден в 18.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

  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 Про-
верителната 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!

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА „ЮНИОН ИВКОНИ“ 
И „ЕТАП ГРУП+“

Шабла - София – тръгване в 9:00 ч., пристигане в 
София – 18:45 ч.
София – Шабла – тръгване в 10:30 ч., пристигане 
в Шабла – 19:05 ч.

Временно беше преустановено изпълнението на 
автобусната линия Шабла – София с начален 

час на тръгване от Шабла 20:30 ч. и връщане от 
София в 21:30 ч.

Работно време на офиса в Шабла в сградата 
на хостел „Шабла“ (откъдето тръгват и където 

пристигат автобусите): 8:30 – 13:00 ч.

Телефон за връзка:0879/356-055

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

члeновe на редовно общо събрание, което ще се проведе на 
26.03.2021г. (петък) от 18:00 часа в залата на с.Крапец,

при следния  
ДНЕВЕН РЕД:
 1. Доклад за дейността за 2020 г.
 2. Финансов отчет за 2020 г.
 3. Проекто-бюджет за 2021 г.
 4. Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час  по-
късно, на  същата дата   и място.   
                  

От Читалищно настоятелство 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894” -гр.ШАБЛА

ПРЕЗ НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН
НАБИРА УЧАСТНИЦИ

ЗА СЛЕДНИТЕ ФОРМИ:
1.Детски танцов състав за народни танци 
месечна такса – 8 лв., ръководител Гергана 
Дафова;
2.Младежки танцов състав за народни танци – 
ръководител Гергана Дафова; 
3.Школа по народно пеене – ръководител Жана 
Рачева;
4.Кръжок за народен фолклор – ръководител 
Жана Рачева;
5.Клуб за народни танци и хора – напреднали и 
начинаещи,
месечна такса – 10 лв. – ръководител  Даниела 
Кючукова;
От месец ноември НЧ ”Зора1894”-гр.Шабла 
възстановява Школата по пиано. 
Могат да се записват желаещи във възрастовия 
диапазон – 6 г. до 80 г. 
Ръководител на школата – г-жа Теофания Христова.
Набираме участници също за Детска вокална 
група и Градски хор. 
Ръководител на двете форми отново ще бъде г-жа 
Теофания Христова. 

За повече информация и подробности 
може да се обръщате на тел. 05743/40 28 или 

на телефона на читалищния секретар, 
Георги Стефанов - 0877 813 368

ПОКАНА
На вниманието на тези които обичат морето и за които то е 

място за забавление, спорт и приятно прекарване на свобод-
ното време, 

Морски Клуб Шабла 
НАБИРА ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ! 

Всички които имат желание да се научат да плават в морето, 
да управляват ветроходна яхта или сърф, тези които вече са се 
посветили на морето в своята работа или хоби, тези които ис-
кат да обогатят своите знания по морските въпроси, бихме ис-
кали да съберем в едно сплотено общество от съмишленици и 
ентусиасти от морска Шабла. Нека заедно  да прескочим плажа 
и заговорим със синята стихия на „Ти“! 

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ СВЪРЖАТ С НАС МОГАТ ДА ГО 
НАПРАВЯТ НА ТЕЛ. 0888/65-47-54 - ДИМИТЪР НАНЕВ  
И 0877/95-98-43 - ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИЛИ ФЕЙСБУК 

СТРАНИЦАТА НА КЛУБА - MARINE CLUB SHABLA  
/ МОРСКИ КЛУБ ШАБЛА

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ПЕСЕН ЗА МЛАДОСТТА
Жени, недейте нивга остарява!
Да бъдем като липовия цвят-
макар, че още в юли прецъфтява,
години пази своя аромат.

Ще се простим със свойта първа свежест,
но нека ароматите да съхраним
в усмивката си, в погледа си прежен
и в някой волен жест неповторим!

И нека с тая сила на липата
любимия владеем до смъртта.
И както чувства вечно аромата
да вярва, че е вечна младостта.

Аз искам цял живот да бъда същата
и в обичта, и с мойта красота.
Като венец с ръцете да обгръщам
любимия единствен, моята мечта.

И във часа, когато се прощавам
със този, за когото аз живях,
с последни сили аз ще се изправя
да кажа гордо: „Аз не остарях!“

Лиана Даскалова

Петър Рачев: „НЕ МОЖЕШ ДА ИМАШ 
НЕЩО, БЕЗ ДА СЕ ГРИЖИШ ЗА НЕГО.“

От 2010 година, община  Шабла и НЧ „Зора 1894“ в града ор-
ганизират  конкурс за най-добро домашно вино в деня на лоза-
рите и винарите, 14 февруари,Трифон Зарезан.     

Тази година „Цар на виното“ стана 86 годишния Петър Ра-
чев от Шабла. 

Дядо Петър е роден в село Божаново, община Шабла в се-
мейство с четири деца – 3 момчета (най-големия e той) и едно 
момиче. Трудовия му път минава през Машинно-тракторната 
станция в Шабла, през корабостроителния завод във Варна, 
началник щаб е и на гражданската отбрана. От 1984 до пен-
сионирането си работи като заместник-директор на „Балкан-
турист“ в града. 

През 1980 година основава Ловно-рибарското дружество в 
Шабла.     

Ето какво разказа бай Петър, за вас, нашите читатели:        

„Изгрев“ – Бай Петре, ти си 
винар от 50 години. Спомняш 
ли си кога участва в конкурса 
за първи път?    

Петър Рачев – Участвам 
още от първото издание на 
конкурса. Печелил съм и пър-
во място. За награда получих  
лозарска ножица. Тогава жури 
беше Ангел Русев от Шабла.

„Изгрев“ – От какъв сорт 
(сортове) направи твоето 
вино?

Петър Рачев – Моето вино 
го правя от няколко сорта гроз-
де – „Черна липа“ или „Отело“ 
,“Молдова“, „Черен мискет“, 
„бял Булгар“ и  „Наслада“(„С-
торгозия“).     

„Изгрев“ – Използваш ли 
стабилизатори за вино?   

Петър Рачев – Всяка година 
слагам, защото виното от на-
шето грозде не издържа повече  
от година. Като се затопли вре-
мето и виното вкисва.  Имам 
бутилирано вино от няколко 
години.

„Изгрев“ – Каква е твоята 
рецепта за хубаво вино?     

Петър Рачев – Първата 
стъпка е подготовката на бъч-
вите. Не ползвам пластмасо-
ви съдове, а само дървени. Те 
трябва да са добре измити, 

подсушени и проверени за бак-
терии.

Две седмици преди беритба-
та проверявам захарността на 
гроздето. При белите грозда до 
20 -21 % захарност, а при черве-
ните до 25%.

След като обера гроздето, 
оронвам зърната, махам ако 
има изгнили. Смилам в отде-
лен съд и веднага слагам захар-
та, след което започва бурна 
ферментация. Изчаквам тя да 
премине, обикновено до 5 дни. 
Вадя виното от джибрите и сла-
гам вече в постоянен съд. След 
40 дни се преточва, пак се мие 
бъчвата, пали се серен фитил и 
виното се връща в бъчвата. Чак 
тогава слагам 1 мл. серниста 
киселина на литър вино. Тези 
действия се повтарят през 2-3 
месеца.

„Изгрев“ – От всеки ли 
сорт грозде можем да напра-
вим хубаво вино, или е по-
добре от няколко?

Петър Рачев – Може да се 
направи хубаво вино и от един 
сорт грозде, но това се отняся 
за белите вина. При червените 
е добре да се включат повече 
сортове. Но процедурата тук е 
същата.

„Изгрев“ – Идват ли при 

теб млади хора за съвет. На 
кого ще предадеш своите зна-
ния?

Петър Рачев – На всички 
съседи съм помагал в резитба-
та и пари не съм вземал.Кой-
то ме е търсил за съвет как да 
направи вино, на всеки съм 
казвал. Никого не съм върнал. 
Сега като остарях съветвам 
зетя. Млад е, нека се научи да 
реже и как да направи сам ху-
баво вино.

„Изгрев“ – Съгласен ли си с 
израза „Лозето не ще молитва, 
а мотика“?

Петър Рачев – Тук ще ти 

отговоря така. Не може да 
имаш нещо, без да се грижиш 
за него. На лозе без ножи-
ца и без мотика не се ходи. 
Тревичка не трябва да има. 
Аз пръскам 4-5 пъти през го-
дината и винаги с различни 
препарати.

„Изгрев“ – Благодаря ти, 
бай Петре за този разговор. 
От думите ти има какво да се 
научи. Бъди здрав, за да пома-
гаш със съветите си.

Петър Рачев – И аз благода-
ря, че ме уважихте.

Разговаря  
Йорданка Радушева

Йордан Михайлов:“ВИНОТО Е ЕЛИКСИР, КОГАТО 
Е НАПРАВЕНО С ЛЮБОВ ЗА ЛЮБИМИ ХОРА.“

На 14 февруари, Петър Рачев  заслужи „титлата“  „Цар на виното“ с направено-
то от него червено вино. В категорията „Бяло вино“, навръх Трифон Зарезан, с приза 
за най-качествена напитка бе удостоен Йордан Михайлов. Дългогодишният дирек-
тор на шабленското училище „Асен Златаров“ няма нужда от представяне пред  чи-
тателите на „Изгрев“, не само защото е добре познат в Шабла, а и защото преди 
малко повече от месец, г-н Михайлов бе наш гост и тогава публикувахме негови крат-
ки биографични данни. Ето и нашия разговор с него:

„Изгрев“ – Честита награда, г-н Ми-
хайлов! През последния месец, вие ста-
нахте чест гост на нашите страници, но 
мисля, че поводите все заслужават вни-
манието на нашите съграждани – 10 го-
дини от създаването на клуб „Будител“, 
сега най-доброто бяло вино…В народ-
ния фолклор битува фразата, че има само 
една песен за бялото вино и в нея се пее, 
че червеното е по-добро. Извън шегата, 
какво мислите Вие, оценява ли българи-
нът по достойнство „тънка ичкия“ като 
бялото вино?

Йордан Михайлов – Благодаря! За 
по-голямата „тежест“ на червеното вино в 
народния фолклор, а оттам и в съзнание-
то на българина, според мен може би роля 
има мястото, което то заема в историята 
на християнството – символизира „кръв-
та Христова“…Оттам и по-голямото му 
значение за нашия народ –  в ритуалите, а 
и в традицията то да се консумира повече 
от бялото. Сигурно и в нашия конкурс за 
домашно вино също донякъде заради това 
за „царе“ се избират само производители-
те на червено вино…А иначе любителите 
на бяло вино знаят точно колко приятна 
може да бъде една чаша и колко добре се 
отразява тя на организма и настроението. 
Пивка, разхлаждаща и охладена чаша от 
любимото вино – има ли по-добър начин 
за разпускане след тежък ден? През лято-

то обикновено по-предпочитаното вино е 
бялото, макар че някои любители залагат 
целогодишно на червено…Изборът прос-
то е въпрос на вкус. А белите вина са по 
„неангажиращи“, те могат да се пият по 
всяко време – без храна или с по-леки яс-
тия. Те по-често се смятат и за аперитивни, 
т.е. преди хранене, вместо коктейл, или на 
празненства.

„Изгрев“ –  Наричат виното „Еликси-
рът на боговете“.  Кажете малко повече 
еликсир ли е за Вас виното и конкретно 
Вашето бяло вино и ако „да“, защо?

Йордан Михайлов – Дали и защо ви-
ното по принцип е еликсир, аз до голяма 
степен отговорих в първия въпрос. А за 
мен в частност – аз произвеждам различ-
ни по вид, цвят и вкус вина – бяло, розе 
и червено. А иначе, като процес на про-
изводство бялото вино изисква по-добра 
прецизност в балансиран и изчистен вкус, 
стабилност и бистрота. Доброто вино е 
като доброто ястие – приготвянето му 
изисква много любов, грижи, старание и 
добри продукти, разбира се. За да е едно 
вино „еликсир“, важен е не само вкуса, а 
и това как е постигнато. Двете са в неру-
шима взаимовръзка. А когато се приготвя 
за любими хора – семейството и най-близ-
ките роднини и приятели, виното дава то-
плина не само в сърцето и душата, а и в 
отношенията между хората. Тогава вече 

за него можем да говорим, като за „ели-
ксир“…

„Изгрев“ – В предварителния ни раз-
говор, Вие споделихте, че не давате ре-
цепти за правене на вино. Ще ни кажете 
ли защо?

Йордан Михайлов – Както няма рецеп-
та за любим човек, така няма и за любимо 
вино. Като математик, мога да кажа, че в 
целия процес на отглеждане на грозде и 
правене на вино има много променливи 
величини, които са твърде индивидуал-
ни за определеното място, сорт грозде, 
климат…А го има и субективния фактор. 
Всичко това влияе на целия процес, а това 
няма как да се изведе в някаква универсал-
на рецепта.

Продължава на стр.4
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ПРОДАВАМ
МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ ЗА ОГРАДА.

Телефон: 0888 849 226

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, 

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ОПРЕДЕЛЕНИ СА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ 
НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

Местата за поставяне на агитационни материали във връзка 
с предстоящите избори за Народно събрание на 4 април в 
Шабла са определени със заповед на кмета Мариян Жечев.  

АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ МОГАТ ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА 
СЛЕДНИТЕ РЕКЛАМНИ ТАБЛА /АФИШАРКИ/:

– на разклона на ул. “Добруджа” и ул. “Комсомолска”,
– на разклона на ул. “Равно поле” и ул. “Шипка”,
– на пл. “Червено знаме” пред градския пазар,
– пред пощенската станция,
– пред спортната зала,
– пред входа на градския стадион.

В селата на общината могат да се поставят на съществуващите 
места за обществена информация и на местата, определени 
от кмет на кметство и кметските наместници. Могат да се 
поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на 
собственика или управителя на обекта.
Със заповедта се забранява поставянето на агитационни 
материали във сгради на общинската администрация, 
унищожаването или заличаването им до края на изборния 
ден, провеждането на предизборна агитация в общински 
учреждения и институции. 
Пълния текст на заповедта може да намерите в сайта на 

обищинска администрация Шабла.

БАБА МАРТА ЗАКИЧИ И 
ДЕЦАТА ОТ ДУРАНКУЛАК

На 3 март шабленци посетиха историческия връх „Шипка“ и 
гордо развяха българското знаме. Сред посетителите бяха 28 
годишния Тодор Жечев от Шабла и Александрина Николова от 
Крапец.

За 3 март…

В ОУ „СВ.КЛ.ОХРИДСКИ“ 
СЕЛО ДУРАНКУЛАК

От редакционната ни поща…

ЕДНА ВЕЛИКА ДАТА
Националният празник на 

Освобождението на България 
не беше обявен за официално 
честване. Как обикновеният 
българин може да разбере 
това? Това означава ли, че се 
цели българите да не покажат 
почитта си към хилядите 
загинали, за да го има този 
празник? Как да разбираме 
изказванията, че на 3 март на 
Шипка не е официално праз-
нуване? На мен ми звучи като 
някаква застраховка. Срещу 
какво? Сигурно всеки има своя 
отговор…

Но хората поеха към Шипка, 
излязоха на площадите в 
различните градове и показаха 
с присъствието си своята почит 
към героите  от своя град и към 
всички загинали. Показаха 
патриотизма на българите 
в различните краища на 
България. Много приказки 
и анализи прозвучаха по 
различните телевизии по този 
повод. А и празникът завърши 
както се полага за такава 
велика дата – с тържествена 
заря и поднасяне на венци на 
паметника на Незнайния войн 
в София. 

И моето сърце и душа се 
изпълни с радост и надежда 
за бъдещето на България! Ще 
я има България, ще пребъде, 

защото има умни, талантливи 
и проспериращи българи тук, 
в Родината! Как да не се радваш 
на тези млади хора, които про-
следяваха пътя на хилядите към 
паметника на Шипка, както и на 
репортерите, които отразяваха 
техните вълнения. Как да не ти 
се изпълни душата с умиление, 
като гледаш колко млади семей-
ства с децата си в този ден са на 
Шипка! А и десетките младежи, 
които бяха довели децата 
си пред паметника на Васил 
Левски в Шабла! Тези достойни 
млади хора възпитават своите 
деца възпитават децата си в 
любов към Родината и нейните 
герои, които са пролели кръвта 
си за България. А това ще рече, 
че те възпитават достойни 
българи. Сигурна съм, че в 
България такива семейства са 
хиляди, дори и в този ден да 
не са на върха. Защото това е 
връх, на който опълченците 
сложиха началото на края на 
турската армия и на турското 
„присъствие“ в България в 
края на XIX век. Този поход 
на хилядите до връх Шипка 
показа, че нашата красива 
Родина ще пребъде и ще стане 
велика държава, каквато е била 
през вековете!

Вярвайте, българи!!!
Йорданка Станева

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Продължава от стр.1

Докладната записка, която 
предизвика  дебати в залата се 
отнасяше до месечното въз-
награждение на кмета на об-
щина Шабла и това на кмета 
на кметство село Дуранкулак. 
Съветниците отхвърлиха пред-
ложението на общинска адми-
нистрация и приеха това на 
комисията по бюджет, финанси 
и данъчна политика. Кметът на 
общината ще получава 2  400 
лв., а кметът в село Дуранку-
лак - 1180 лв. ( и след гласува-
нето на заплатата му, кметът 
на община Шабла ще получава 
най-ниското възнаграждение 
в сравнение с другите кметове 
на общини в област Добрич). 
На заседанието беше приета и 
средносрочна бюджетна про-
гноза за местни дейности в об-
щина Шабла за периода 2022 – 
2024 година.

Съветниците дадоха съгла-
сие да се обявят за продажба, 
чрез публичен търг с тайно 
наддаване два имота – частна 
общинска собственост в село 
Езерец. Единият с площ 722 
кв.м. оценен на 20  120 лв. без 
ДДС, а другият с площ 754 кв.м. 
за 20 015 лв. без ДДС.

Определени бяха пасищата, 
мерите и ливадите, предназна-
чени за индивидуално и общо 

ползване по замлища на те-
риторията на община Шабла, 
описани в списък на свобод-
ните пасища и мери в община 
Шабла за отдаване под наем за 
стопанската 2021/2022 година. 
Пасищата, мерите и ливадите, 
определни за индивидуално 
ползване ще бъдат разпреде-
лени между правоимащите 
лица от комисия, назначенна 
със заповед на кмета на общи-
на Шабла. В срок до 1 май 2021 
година, комисията ще съста-
ви протокол с разпределените 
имоти. Община Шабла да кан-

дидатства с проект „Изгражда-
не на специализиран приста-
нищен обект за обслужване на 
риболовни дейности – „Място 
за временно укритие на на ри-
боловните кораби“ (покрита 
лодкостоянка) в СО „Кария“ 
беше решено още на заседание-
то.

Заместник-кметът на об-
щина Шабла, Петър Атанасов 
беше упълномощен да пред-
ставлява община Шабла в Об-
щото събрание на Сдружение 
с нестопанска цел „МИГ Кава-
рна-Шабла“, което се проведе 

на 4 март 2021 година.
С приемането на общински-

те календари на спортните и 
на културните изяви в община 
Шабла за 2021 година беше из-
черпан дневния ред. 

В точка други, д-р Йордан-
ка Стоева – председател на 
Общинския съвет даде дума-
та на  г-н Петър Атанасов да 
обяви наградите на изявени 
ученици от двете училища 
на територията на общината. 
Съветничката Нина Петрова, 
която е и преподавател, полу-
чи наградите за отличените 
от ОУ „Св.Кл.Охридски“ село 
Дуранкулак. На учениците от 
СУ „Асен Златаров“ паричните 
възнаграждения ще им бъдат 
връчени лично от г-н Атанасов.

С това бе изпълнено реше-
ние на Общински съвет-Шабла 
дасе наградят изявени ученици 
от двете училища в общината.

Да припомним, че тази го-
дишна награда бе учредена във 
връзка с честването на 50 годи-
ни Шабла град. Това са първите 
ученици, които я получават.

Заседанието беше закрито 
от д-р Стоева, след което тя 
честити баба Баба Марта на 
всички и подари на общински-
те съветници мартеници, бъл-
гарски и румънски.

Изгрев

Йордан Михайлов:“ВИНОТО Е ЕЛИКСИР, КОГАТО 
Е НАПРАВЕНО С ЛЮБОВ ЗА ЛЮБИМИ ХОРА.“
Следва от стр.3.

„Изгрев“ – Какво мислите 
за конкурса за домашно вино 
в Шабла по принцип?

Йордан Михайлов – Привет-
ствам организаторите на вече 
станалия традиционен конкурс. 
Той стимулира производството 
на домашно вино, както и учас-
тието на производителите в об-
щината. И точно с цел включва-
нето на повече производители в 
конкурса, имам някои препоръ-
ки към организаторите, защото 
и той, както всяко хубаво нещо, 
трябва да търпи еволюция. За-
рязването на лозите е симво-
личното откриване на новата 
лозарска година. Затова, според 
мен е добре на 14.02., то да ста-
ва в лозовия масив на „Царя“ на 
виното. Подобряването на сте-
пента на анонимност също би 
привлякло повече участници, 
както и възстановяването на ка-
тегорията „розе“ в конкурсната 

програма. Избирането на „Цар 
на виното на Шабла“ не само от 
майсторите на червено вино, а и 
от другите категории, също би 
било допълнителен стимул за 
участие в конкурса. Пък и така 
оценката на специалистите ще е 
водеща в избора.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете на производителите на 
вино в общината и на всички 
шабленци?

Йордан Михайлов – По-
желавам на стопаните спорна 
година, берекет по лозовите 
и земеделски масиви. И нека 
всички знаем, че с много лю-
бов, грижи и старание се по-
стигат добри резултати! На 
всички мои съграждани – бъ-
дете здрави и щастливи!

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
това интервю.

Йордан Михайлов – И аз 
благодаря за вниманието.

Йордан Енев
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