
Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Виното е едно от най-цивилизованите неща в света и едно от най-естествените, което е било преобразено 
до най-голямото съвършенство и предлага голямо богатство от удоволствия и забавления, повече от всяко 
друго познато сетиво.” 

Ърнест Хемингуей
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ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 8 февруари 2022 година 

се проведе редовно заседание 
на Общински съвет - Шабла, на 
което присъстваха 8 от 11 об-
щински съветници.

В началото, председателят 
на Общинския съвет, д-р Йор-
данка Стоева прочете предва-
рително обявения дневен ред, 
състоящ се от 8 точки.

Съветниците приеха отче-
та на кмета на общината за из-
пълнението на Програмата за 
управление и разпореждане 
с имоти – общинска собстве-
ност за 2021 година. Той беше 
определен като точен и под-
робен. Кметът на общината, 
Мариян Жечев обясни, че 
2021 година е била с добра 
събираемост – 432 хил.лв.са 
приходите ни от наем земя и 
други приходи от наеми. Има 
интерес към общинските имо-
ти. Тук включваме земеделски 
земи и терени, необходими за 

построяването на летни жи-
лища.

Следващата рагледана до-
кладна записка беше приемане-
то на Програма за управление и 
разпореждане с имоти общин-
ска собственост за 2022 година. 
Това е стандартна процедура в 
началото на всяка година. Про-
грамата е отворена, може да се 

променя и допълва по всяко 
време.

Съветниците дадоха съгла-
сие да се обяви публично опо-
вестен търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на имот 
в с.Горун, представляващ по-
мещение със застроена площ 
70 кв.м. за търговска дейност. 
Срокът на договора за наем ще 

бъде 5 години.
Имотът е бивша автоспир-

ка, който ще стане магазин за 
хранителни стоки, обектът е от 
изключителна важност за село-
то, защото ще има и социална 
функция.

На заседанието бе допълне-
на Програмата за управление 
и разпореждане с имотите об-
щинска собственост за 2022 
година в точка “ликвидиране 
на съсобственост“. Дадено бе 
съгласие за продажба чрез търг 
с тайно наддаване на имот в 
с.Езерец и два имота в село 
Крапец. Тук кметът обясни, че 
има завишен инвестиционен 
интерес към имотите в тези 
села, като разрешенията за 
строеж в с.Езерец миналата го-
дина са били 16.

С това дневния ред беше из-
черпан и заседанието бе закри-
то от д-р  Стоева.

Изгрев

ПРЕГЛЕДИ

ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

23 февруари (сряда), 13:00 часа 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаема г-жо Директор,
Уважаеми учители и служители, 
Уважаеми ученици,
Поднасям моите искрени поз-

дравления към всички Вас по 
повод патронния празник на 
училището – 16 февруари.
На този ден честваме видния 

български учен-енциклопедист, 
общественик и трибун – проф. 
д-р Асен Златаров. Личността, 
чието излъчване впечатлява 
младите хора, а безрезервното 
му доверие към тях пълни ауди-
торията и ги увлича.
За всички Вас 16 февруари е специален, защото съизмервате дела 

и постижения по делата и постиженията на Вашия патрон, пре-
ценявате резултатите от работата си, вглеждайки се и в богатата 
история на училището.
За нас средно училище „Асен Златаров“ е част от културно-обра-

зователната идентичност на община Шабла. Тук е мястото, където 
се изграждат духовните ценности на поколения млади хора, съх-
ранява се паметта на нашия край.

Уважаеми учители,
Работите в трудно време. Днес Вие трябва да водите Вашите уче-

ници към знания и умения, да ги учите на толерантност, да въз-
питавате у тях родолюбие, справяйки се в различна за обучение 
среда. Убеден, че имате ресурса да се справите!
Пожелавам Ви здраве, енергия и сили, за да успеете! Нашата об-

щественост разчита на Вашия професионализъм.

Уважаеми ученици,
Бъдете достойни „златаровци“! Стремете се към знания, влагай-

те постоянство в тяхното усвояване, защото науката е основният 
двигател на развитието. 
Бъдете здрави, будни и любознателни! Отстоявайте своите пози-

ции! Така ще израснете и добри специалисти, и достойни граж-
дани!  
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

С уважение,
МАРИЯН ЖЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА
14.02.2022 г. гр. Шабла

В ДЕНЯ НА СВ.ХАРАЛАМПИЙ ЦЪРКВАТА В
ШАБЛА ЧЕСТВА СВОЯ ХРАМОВ ПРАЗНИК

На 10 февруари църквата в 
Шабла отбеляза своя храмов 
празник и  честваме паметтта 

на св. Харалампий - покрови-
тел на пчеларите.

Архимандрит Константин 

от манастира „Свети Пантелей-
мон“ (в местността Патлейна 
до град Велики Преслав) води 
празничната света литургия в 
съслужение с отец Павел Мак-
симов от нашия храм и свеще-
ници от Варненската и Вели-
копреславска епархия.

След празничната служба, 
бе извършен празничен водос-
вет и осветен меда на местните 
пчелари.

„На днешния ден се чества 
закрилникът на земеделците 
и покровителя на пчеларите. 
Нека са пълни хамбарите и да 
се радвате на труда на своите 
ръце. Уповавайте се на Бога, 
както св.Харалампий“ – се 
обърна към присъстващите 

отец Константин.
Протойерей Павел Мак-

симов поздрави миряните с 
празника и разказа притча за 

светеца.
На всички бе даден празни-

чен оброк. 
Изгрев

Отец Константин води празничната света литургия.

Освещаването на меда.

Малки и големи запалиха све-
щичка за здраве и берекет.

САВКО ПЕТРОВ Е НОВИЯТ 
ЦАР НА ВИНОТО
Александър Моллов от с. Гурково – 
с наградата за най-добро бяло вино

Повече за организира-
ния от НЧ „Зора 1894“ Ша-
бла конкурс за най-добро 

домашно вино от реколта 
2021 година – четете на 
стр. 3
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НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ШАБЛА
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:

Телефон: 0886/22-85-99

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
и пренареждане на покриви.

Зидария и фугиране на камък. Лепене на камък-гнайс. 
Лепене на Фибран.

Телефони за контакт: 0895/25-59-79 и 0895/810-491

ЧАСТНО ЛИЦЕ 
купува къща или 

апартамент в Шабла.
Телефон за контакт: 0885/11-70-51

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

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН 
„ПРИ ПОЛИ“
Ви очаква с

работно време: от понеделник до петък
08:30 – 18:00 часа.

събота – 09:00 – 14:00 часа.
Салонът се намира на Градския пазар в Шабла 

(срещу аптека „Вита-КА).
Моля, заповядайте!

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 18 февруари 2022 година  

се навършва
1 година

от смъртта на 

КАЛИНКА СТОЯНОВА 
МАРЧЕВА

(Цонка)

Добрите хора нивга не умират, 
не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла дира

и честен път, по който да вървим.

От семейството

ПРОДАВАМ ОРАНЖЕРИЯ  
50 КВ. М.

И ВИНО
Телефон за връзка: 0882/821-319

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ИЗКУПУВАМЕ НА ДОБРИ ЦЕНИ
военни значки, ордени, униформи, медали, 

стари монети и пощенски марки,  
часовници – ръчни и джобни.

Телефони: 0887 62 53 72, 0877 67 23 72

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ШАБЛА 
уведомява, че  

ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА  
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И 

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ,  
както и данък върху превозните средства за 2022 

година.    
Плащането на тези задължения се извършва на 

две равни вноски в следните срокове:  
до 30 юни  и до 31 октомври на годината, за 

която са дължими. 
Ако платите цялата сума до 30 април,  

ползвате отстъпка от 5% .
Плащането става на каса в общината,  

стая 109, вкл. и с POS, във всички офиси на 
Български пощи, в касите на Easypay,  

както и по банков път.

СКЪПИТЕ ФУРАЖИ И ГОРИВА 
ЛИКВИДИРАТ МЛЕЧНИ 
ФЕРМИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

„Положението на мле-
копроизводителите в област 
Добрич върви от лошо към 
по-лошо. Изкупната цена на 
млякото не покрива разходите 
им. Тя се е вдигнала минимал-
но, но не може да компенсира 
високите цени на енергията и 
скъпите фуражи“, коментира  
Ангел Йонов – изп.директор 
на Асоциацията за развъжда-
не на черношарената порода в 
България.

От 65-70 стотинки за литър, 
изкупната цена сега е около 
80 ст. и това не е достатъчно. 
„Държавата трябва да се обър-
не с лице към млекопроизво-
дителите. Много животни се 
продават, ликвидират се фер-
ми, което никак не е добре. 
Фуражите са двойно по-скъ-
пи. Миналата година смеската 

беше 30-35 ст./ кг, сега отива 
над 60 ст./кг. Цената на зър-
ното, силажа, сеното – всичко 
скочи много. Слънчогледови-
ят шрот се продаваше за 40-50 
ст./кг, сега стига 1 лев“, казва 
браншовикът.

Ангел Йонов определя се-
гашния момент като най-те-
жък за бранша от години на-
сам. „Почти всички фермери 
са ангажирани с кредити и 
това ги спира да не се отка-
жат и да закрият стопанствата. 
Непрекъснато отпадат ферми. 
В нашия регион за последни-
те 2-3 години се ликвидираха 
над 10 ферми и то големи – с 
по над 100 крави. А не съм чул 
поне една нова да бъде създа-
дена. 

По материали  
от Про Нюз Добрич

СЪОБЩЕНИЕ
Към 14 февруари 2022 г., об-

щият брой на диагностицира-
ните лица с COVID-19 на тери-
торията на община Шабла е 28 
(двадесет и осем). Един от тях 
се намира в болнично заведе-
ние, а останалите са на домаш-
но лечение. Под карантина са 
поставени 10 (десет) лица.

Настоящата информация 
се предоставя от разработе-
ната система COV.ID, която 
представлява национален 
централизиран регистър на 
случаите с COVID-19 в Бълга-
рия. Интегрираната платфор-
ма дигитализира събирането 
на лични и медицински дан-

ни от институции, работещи 
със случаи на COVID-19, като 
регионални здравни инспек-
ции, гранична полиция, МВР, 
общопрактикуващи лекари, 
болници, лаборатории и об-
щини. Платформата обработ-
ва данните по структуриран 
и сигурен начин, като дава на 
специализираните държавни 
институции информация в 
реално време.

Актуална информация от-
носно ситуацията с COVID-19 
можете да намерите в официал-
ния уебсайт на община Шабла, 
в секция „Коронавирус“, под-
раздел „Важна информация“.

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ 
ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.

Телефон: 0899 53 83 09

ПОКАНА
УС на ЗК „Янтар” с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич, свиква 

годишно отчетно-изборно  събрание на 05.03.2022 г. (събота)  
от 9:00  часа в Пленарна зала на община Шабла, ет.2 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.

(докл.  председателят на кооперацията) 
2. Отчет  на УС за дейността на ЗК ”Янтар” 
                                      (докл. председателят на кооперацията)  

3.  Приемане на Годишния финансов отчет и Счетоводен баланс  
на ЗК „Янтар”                                      (докл.  Гл. счетоводител)  
4.  Отчет на КС на ЗК „Янтар”        (докл.  председателят на КС)    
5.  Текущи.
6.  Избор на ръководни органи – председател, УС, КС.

При липса на кворум събранието ще се проведе   
1 час по- късно, независимо от броя на присъстващите.

Приканваме всички член-кооператори да присъстват на 
събранието!              

От ръководството на ЗК „Янтар”

ПРОДАВАМ ДЪРВА 
ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ)  
130 лв./куб. м. 

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 
ПТИЧИ ГРИП НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Във връзка с установено ог-
нище на Инфлуенца А (грип) 
по птиците в животновъден 
обект за отглеждане  на птици 
за лични нужди в с. Фелдфебел 
Дянково, община Добричка, 
област Добрич, със Заповед 
№ РД-11-123/ 27.01.2022 г. на 
Изпълнителния директор на 
Българска агенция по безопас-
ност на храните (БАБХ) са пос-
тановени задължителни мерки 
за ликвидиране и предотвра-
тяване разпространението на 
заболяването. Определени са 
около огнището 3-километрова 
предпазна зона, включваща с. 
Фелдфебел Дянково и с. Дряно-
вец, община Добричка и 10-ки-
лометрова наблюдавана зона, 
включваща населени места от 
общините Добричка и Тервел, в 

които се забранява търговията 
и придвижването на птици и 
птичи продукти, провеждането 
на панаири, пазари и излож-
би на птици и разселването на 
птици за подновяване на диве-
човия запас.

С цел предотвратяване въз-
никването и разпространение-
то на птичи грип във всички 
населени места на територията 
на област Добрич е задължи-
телно спазването на мерките 
за биологична безопасност при 
влизането и излизането на хора 
в и от животновъдните обекти, 
в които се отглеждат птици.

Органите на БАБХ осъщест-
вяват засилен контрол в обек-
тите за отглеждане на птици в 
област Добрич и спазването на 
мерките за биосигурност.
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П О К А Н А
В навечерието на Националния празник – 3 март, НЧ „ 

Добрич-2017“ и клуб „Арт Магия“ организират Областен 
конкурс за рисунка на тема „Трети март в нашите сърца“. 
Конкурсът е под патронажа на Областния управител на 

област Добрич, г-н Галин Господинов.
КАНИМ ВСИЧКИ, КОИТО ОБИЧАТ ДА РИСУВАТ, 

ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В КОНКУРСА.
Право на участие имат всички жители на областта на възраст от 
3 до 103 години, разделени в пет възрастови групи:

- от 3 до 6 години;
- I - IV клас;
- V - VIII клас;
- IX - XII клас;
- над 19 години

Техниката и материалите са по избор, а форматът е 50/35 см 
(четвърт кадастрон ), без паспарту.
Компетентно жури с председател Недко Недков - директор 
на Художествена галерия Добрич, и членове художниците-
педагози Олга Иванова и Биляна Игнатова ще оценява 
творбите. 
На гърба на рисунките трябва да е изписано: Заглавие на 
картината, трите имена на автора, училище (детска градина), 
паралелка, населено място и възраст. 
Произведенията трябва да бъдат изпратени или лично 
предадени в Художествена галерия – Добрич, в срок до 25 
февруари т. г. на адрес: 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
ЗА КОНКУРСА „ТРЕТИ МАРТ В НАШИТЕ СЪРЦА“

УЛ. „БЪЛГАРИЯ“ 14
ПК 9300 ГРАД ДОБРИЧ. 

Наградените картини ще бъдат изложени в Областна 
администрация Добрич.

Желаем успех на всички участници!

ПОЕТИЧЕН КЪТ 
Около месец преди 14 февруари, в „Изгрев“ започнахме да 

публикуваме стихотворения на автори от Литературния клуб 
при НЧ „Съгласие 1890“ гр. Каварна, участвали през годините  в 
мероприятия по повод Трифон Зарезан и Свети Валентин.  Сега 
приключваме поетичния цикъл „Любов, налей ми чаша вино“ с 
едно стихотворение от поета и учителя на поколения шабленци 
– Стефан Жечев. Творбата е от стихосбирката му „Господарят на 
дивия плаж“ (2016).

***
В деня на влюбените 
ще те срещна
на кея,
който тук не съществува.
Ръцете ти
ще стопля с длан гореща
и устните ти
дълго ще целувам.
Ще пийнем ром
или бутилка вино
и в кръчмата крайбрежна
ще се сгреем.
Ще върнем
стари дати и години,

ще те попитам
пръстена къде е.
За двама ни
нощта ще бъде кратка
и никой нищо
няма да сънува.
А в утрото
с тъга ще те изпратя
на кея,
който тук не съществува.

Стефан Жечев

МАРТЕНИЧКИ ЗА 
БЛАГОРОДНА КАУЗА

14.02.2022 г., фоайето на 
първия етаж на Общинска 
администрация Шабла. Мила 
Лозанова и Памела Димитро-
ва от Центъра за обществена 
подкрепа в Шабла откриват 

кампанията на ЦОП по про-
дажба на мартеници, изра-
ботени от потребители на 
Центъра. Приходите ще са 
за каузата на деца в неравно-
стойно положение.

ДЕТСКИ ОТДЕЛ ПРИ НЧ „ЗОРА 1894“ ШАБЛА 

организира 
КОНКУРС НА ТЕМА „БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ“ 

за изработка на оригинални мартенички.

1) В конкурса може да участвате деца на възраст от 6 до 15 
години.

2) Всяко изделие трябва да има етикет, който да съдържа 
информация за учащия: име възраст; телефон за връзка.

3) Тричленно жури ще отличи най-добрите творби в три 
категории: 

* За автентичност; 
* Оригиналност; 
*Техника на работа. 

Всички участници ще получават грамоти.
4) Конкурсът стартира на 01.02.2022г. 1894г до 17:00 часа на 

25.02. 2022г.

За допълнителна информация: 05743 40-28

САВКО ПЕТРОВ Е НОВИЯТ ЦАР НА ВИНОТО
Александър Моллов от с. Гурково – с наградата за най-добро бяло вино

На 14 февруари - Трифон За-
резан, във фоайето на народно 
читалище  „Зора 1894“ гр. Шабла 
/при спазване на всички проти-
воепидемични мерки/ бяха от-
личени в конкурса за най-добро 
домашно вино от реколта 2021 
г най-добрите. Наградите връ-
чиха: Кметът на община Шабла 
– Мариян Жечев, за майсторите 
на червено вино и заместникът 
му – Цветелин Йорданов за май-
сторите на бяло вино.

Кметът поздрави всички на-

градени и им пожела берекет, а 
и да почерпят с вече признати-
те си еликсири. Г-н Жечев също 
изрази надежда, че догодина по 
това време вече ще сме пребо-
рили пандемията от Ковид-19 и 
ще празнуваме Трифон Зарезан 
както повелява традицията. При 
награждаването г-н Йорданов 
препоръча на организаторите да 
върнат в регламента на конкур-
са категорията „Розе“, защото по 

нашия край се произвеждат и та-
кива качествени вина.

 В организирания от шаблен-
ското читалище традиционен 
конкурс, посветен на празника 
на лозаря и винаря, производи-
телите на гроздовата напитка 
от Шабла, общината и региона 
представиха за участие общо 28 
проби (15 на червени вина и 13 
на бели). Нямаше ограничение 
на количеството различни вина, 
с които може да се участва в 
конкурса. Винените проби бяха 
оценявани от експерта-енолог - 
инж. Иван Янков Иванов. Инж. 

Иванов е завършил Университе-
та по хранителни технологии в 
Пловдив през 1968 г.  Специали-
зирал е в Австралия, бил е зам. 
директор на Винпром гр. Шумен 
и Винпром гр. Търговище. Рабо-
тил е в Изпълнителна агенция 
по лозата и виното - инспектор. 
Както и досега организаторите 
бяха избегнали всякаква въз-
можност за субективизъм, като 
винените проби бяха предвари-

телно номерирани и енологът 
оценяваше качеството на съот-
ветния номер проба. След оцен-
ката  се констатираше кое вино 
на кого от участниците е.

В категорията за червено 
вино най-добра се оказа напит-
ката на Савко Андонов Петров 
от Шабла. Според  традицията 
заелият първо място в конкурса 
за червено вино се коронясва и 
за Цар на виното. Това не е пър-
вата „корона“ за Савко Петров. 
Той беше Цар на виното в Шабла 
и за 2017 г. Отличеният еликсир 
на Савко е направен от сортове-
те „Каберне“ и „Бай Злати“. (Бел. 
ред. - поради служебни ангажи-
менти Царят на виното не успя 
да присъства на церемонията по 
награждаването.)

Ето и класацията до пето мяс-
то на винопроизводителите как-
то и сортовете грозде, от които 
са вината им:

2. Петър Матеев Петров (Ша-
бла) - „Черна липа“;

3. Ивелина Георгиева Демире-
ва (Шабла) - „Унмие уно“;

4. Савко Андонов Петров, 
(Шабла) - ,,Каберне“, „Хам-
бургски мискет“; 

5. Йордан Александров Чола-
ков (Шабла) - „Черна липа“.

При белите вина за най-до-
бро бе оценено виното на Алек-
сандър Станиславов Моллов от 
с. Гурково (общ. Балчик). Виното 
на Александър е „Мускат“.  Ето и 
останалите призьори в конкурса 
в категорията „Бяло вино“:

2. Кирил Николов Димов 
(Шабла) - „Мускат отонел“;

3. Стоян Димитров Стоянов 
(Шабла) - „Мускат отонел“, „Пле-
венско“;

4. Савко Андонов Петров, 
(Шабла) - „Памид“, „Шасла“, 
„Мускат“;

5. Добромир Червенков, (Ка-
варна) - „Совиньон Блан“.

Ето какво сподели за чита-
телите на „Изгрев“ оценителят 
инж. Иван  Иванов: „Мога да 
кажа, че всички проби на тазго-
дишния Цар на виното - Савко 
Петров, са от качествени вина. 
Като цяло червените вина, 
участвали в конкурса, са с по-до-
бри качества.“

При награждаването на побе-
дителите в конкурса организато-
рите бяха предвидили от всички 
28 вина да се наредят проби. Така 
имаше възможност участвали-
те да опитат и от напитките на 
„конкуренцията“.

В народно читалище „Зора 
1894“ Шабла умело съчетаха два-
та празника – Трифон Зарезан и 
Свети Валентин, като библиоте-
карят Аделина Божанова подари 
на всички наградени в конкурса 
стилизирани сърца с написани 
на тях стихотворения.

Изгрев

Кметът на Шабла, Мариян 
Жечев поздрави участниците 
в конкурса и изрази надежда, 
че догодина празнуването на 
Трифон Зарезан в Общината 
ще се върне в обичайното си 
русло.

Александър Моллов дава първото си интервю като победител 
в конкурса за най-добро бяло вино – на Трифон Зарезан в регио-
налната телевизия  Каварна Кабел. След седмица четете него-
вия разговор и с екипа на  „Изгрев“.

Кметът Жечев с удоволствие застана до майсторите винари 
(отляво-надясно на снимката): произвелия най-добро бяло вино, 
Александър Моллов от с. Гурково и майсторите на червеното 
от Шабла - Стоян Стоянов, Кирил  Димов и Петър Матеев.

Аделина Божанова изненада с „валентинки“ участниците в кон-
курса…
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева
СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

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

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА
Каварна – Шабла – 7:20 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Добрич -  8:30 ч.; 16:00 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Горун, Поручик Чунчево, Хаджи 
Димитър, автогара Каварна,  Соколово, Сенокос)
Добрич – Шабла -  13:00 ч.; 18:30 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик, 
автогара Каварна, Хаджи  Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Варна – 9:00 ч.; 12:20 ч.; 16:15 ч.; 17:00 ч. – ежедневно; 
13:54 ч. – само събота и неделя (междинни спирки – Горун, 
Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Каварна, Балчик)
Варна – Шабла – 8:15 ч. – само събота и неделя; 8:50 ч.; 12:30 
ч.; 15:00 ч.; 18:40 ч. – ежедневно (междинни спирки – Балчик, 
Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Граничар – 10:16 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец,  Дуранкулак)
Граничар – Варна – 13:00 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки - Дуранкулак, Крапец, Езерец,  Шабла,  Каварна,  Балчик)
Шабла – Граничар – 6:50 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново)
Граничар – Шабла – 7:20 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, разклона на с. Крапец)
Шабла – Граничар – 17:00 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари 
Стояново)
Граничар – Шабла – 17:30 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец)
Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ 

ПО ЛИНИЯТА ШАБЛА-СОФИЯ

ШАБЛА-СОФИЯ:
Тръгване – 9:00 часа; Пристигане в София – 18:00 часа.

СОФИЯ-ШАБЛА:
Тръгване – 10:30 часа; Пристигане в Шабла – 19:05 часа.

Работно време на офиса на „Юнион Ивкони“ и „Етап Груп“ 
(в сградата на хостел „Шабла“), откъдето тръгват и 

където пристигат автобусите: 8:30 ч. – 13:00 ч., ежедневно.

Телефон за контакт: 0879/ 356-055

СТУДИО ЗА КРАСОТА 

„FANTASY“
Работи 7 дни в седмицата със или 

без предварително записване.
За записване на час – 

телефони 0886/22-85-99 и 0889/69-11-16.
Ателието се намира срещу 

входа на банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи 
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателнa 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

ОБЛАГОРОДИХМЕ ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО 
ЦЪРКВАТА В С. ТЮЛЕНОВО ПО ПРОЕКТ ПО ПУДООС

Проект „Облагородяване 
на парково пространство в с. 

Тюленово, община Шабла“, фи-
нансиран от ПУДООС към Ми-
нистерство на околната среда 
и водите в рамките на Нацио-
нална капания „За чиста околна 
среда – 2021 г.“ на тема „Оби-
чам природата – и аз участвам. 
С настоящият проект Община 
Шабла кандидатства за озеле-
няване, доставка на градинско 
оборудване,  обособяване на 
алея, както и за доставка на 
осветителни тела в имота на 
църквата в с.Тюленово. Доста-
вени и монтирани са кошчета 
за отпадъци, осветителни тела, 
паркови пейки, пергола. Засаде-
ни са храсти, иглолистни и ши-

роколистни дръвчета. Общата 
стойност на проекта възлиза на 

9 954,24  лв с ДДС, като финан-
сирането от ПУДООС е 100 %.

Невена Гергиева:“ БЛАГОУСТРОИХМЕ ЦЪРКОВНИЯ ДВОР, 
СЛЕД НЯКОЛКО МЕСЕЦА ЩЕ ЗАВЪРШИМ И САМИЯ ХРАМ.“

Ние в „Изгрев“ мислим, че успехите и радостите, болките 
и проблемите на нашите роднини и приятели, които живеят 
в по-малките населени места около Шабла не трябва да си ос-
тават само техни, а заслужават публичност. Продължаваме 
разговорите си с кметските наместници на селата в нашата 
Община. Село Тюленово е познато и извън пределите на наша-
та Родина с красотата на своята природа, романтиката на 
брега си и мистериозното обаяние на своите скали и пещери. 
Край Тюленово през 1951 г.  е открит и първия български нефт. 
Невена Георгиева е  кметски наместник в село Тюленово от 14 
години. В този ни брой тя е наш събеседник.

„Изгрев“ – Здравейте, г-жо 
Георгиева. Какво от случило-
то се в Тюленово през минала-
та година заслужава да се от-
бележи? Според Вас, успешна 
ли беше годината за жителите 
на Тюленово?

Невена Георгиева – Здра-
вейте. Радвам се, че с ини-
циативата на в-к „Изгрев“ 
постиженията, надеждите и 
исканията на хората живеещи 
в община Шабла, а също и гос-
тите й ще придобият гласност.

Като отговор на въпросите, 
мога да кажа, че въпреки нало-
жените Ковид-мерки на нацио-
нално ниво, животът продъл-
жава да се развива.Тази година 

за едни беше добра, за други - не. 
Много хора загубиха живота си 
в борбата с коварната болест, а 
други - свои близки. Може  би 
тази година тюленовци ще я за-
помнят с добрия пазар на имоти. 
Закупени са доста имоти, върху 
които има вече новоизградени 
сгради. През тази година про-
дължи изграждането на църков-
ния храм и бе завършен проекта 
на община Шабла за облагородя-
ване на пространството на цър-
ковния двор по ПУДООС „За 
чиста околна среда 2021“.

„Изгрев“ – Ще разкриете ли 
за нашите читатели някои от 
плановете, свързани с Тюле-
ново през настоящата година? 
Какво могат да очакват Ваши-
те съселяни, пък и гостите на 
селото?

Невена Георгиева  – За жа-
лост не можем да очакваме да 
се реализират много от ме-
роприятията, необходими за 
развитието на селото, поради 
това, че все още не е приет бю-
джетния план на държавата и 
общините за 2022 година. Оч-
акваме да се реализира проекта 
на Общината за изграждане на 
нова ВиК мрежа.

Очакваме също до месец май 
да приключи строежа на църква-
та „Свети Георги Победоносец“ в 
селото. Тук е мястото да благода-
ря на общинското ръководство, 
с чието съдействие  се осъщест-
вява една мечта на хората от 
Тюленово – да имаме тук наш, 
православен храм!  

Отправям искрени благодар-
ности към хората, дарили парич-
ни средства, към хората, които с 
труда си помогнаха за строежа 

на църквата. Кампанията на 
църковното настоятелство при 
храм „Свети Георги Победоно-
сец“ с. Тюленово по набиране на 
парични средства за довърши-
телните работи на църковния 
храм продължава. Дарителската 
сметка, на която миряните могат 
да дадат своята лепта, виждам, 
че  публикувате във всеки брой 
на „Изгрев“. 

„Изгрев“ – 2021 г. се отли-
чаваше с  анти-Ковид мерки, 
предприети не само у нас, а и в 
европейски план. Отразиха ли 
се рестрикционните мерки на 
туризма в селото? Какво беше 
положението през миналата го-
дина, в сравнение с предходни-
те туристически сезони?

Невена Георгиева - Красота-
та на скалистия бряг на  Тюле-
ново привлича много туристи 
от цял свят и селото се превърна 
в добра туристическа дестина-
ция. Въпреки наложените мер-
ки за намаляване на разпрос-
транението на Ковид-19 и 
намаления туристически поток, 
собствениците, предлагащи ту-
ристически услуги са доволни и 
отчитат 2021 година като добра 
за техния бизнес. Селскосто-
панската година също беше до-
бра и с добри добиви.

„Изгрев“ – Какви са най-на-
болелите проблеми за жителите 
на Тюленово?

Невена Георгиева - Както на-
всякъде в държавата ни, така и в 
Тюленово най-големият ни про-

блем е уличната инфраструкту-
ра. 90% от улиците в селото не са 
асфалтирани, а даже има улици, 
които не са и чакълирани. Няма 
тротоари, нито алеи. Належащо 
е  предвид големия туристиче-
ски поток, който се движи по 
морския бряг, да бъде изградена 
пешеходна алея, както и улично 
осветление. Необходимо е да се 
изгради улична мрежа за освет-
ление на местата където няма, а 
също и да се поднови съществу-
ващото. Необходимо е да се уве-
личат местата за паркиране на 
автомобили. 

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете на жителите на Общината 
и конкретно на тези на Тюлено-
во?

Невена Георгиева - Поже-
лавам здраве и благополучие на 
жителите на с. Тюленово и об-
щината, а на кметския екип - все 
така всеотдайно да се грижи за 
доброто име на града ни и него-

вия просперитет.
„Изгрев“ – Благодаря Ви за 

този разговор.
Невена Георгиева – Аз Ви 

благодаря още веднъж за пре-
красната инициатива, а също и 
за вниманието.

Разговаря Йордан Енев

31.05. 2021 г., Невена Геор-
гиева държи реч на площад 
„Морски“ в Тюленово. На деня 
имаше три повода за отбе-
лязване – празникът на се-
лото, 85 г. от създаването 
на НЧ „Изгрев 1936“ и 70 г. 
от откриването на първото 
българско нефтено находище 
край Тюленово. Невена Георгиева на щанда на 

Тюленово на Празника на пло-
дородието.Тогава тюленовци 
спечелиха наградата на жури-
то за „най-добре изглеждащ 
щанд“.
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