Спазвайте правилата: дисциплина,
дистанция, дезинфекция.
Брой 8 (857)
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МИСЪЛ НА БРОЯ

„Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во (лето) да му служа до смърт и да работя по народната воля.”

Васил Левски

ДЕН ЗА ПОЧИТ И РАЗМИСЪЛ
ПРЕД АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА
На 18 февруари в Шабла отбелязахме 149 години от обесването на Левски
Граждани, обществени организации и гости на Шабла
се събраха във ветровития 18
февруари пред бюст-паметника на Апостола на българската
свобода в центъра на града.
Делото и подвига на Васил
Левски, неговият принос за
свободата на българския народ
и пророческите му слова, чието
звучене е съвременно и днес, го
обезсмъртяват в нашата история. Те са закътани в съзнанието и душата на всеки българин,
което е част от същността ни
като нация поколения наред.
Може би затова церемонията
този път беше организирана
различно – звучаха патриотични песни, а преди да поднесат
венци и цветя признателните
потомци сведоха глави на фона
на звучащото стихотворение
„Минута за поклон“ от поетесата Петранка Божкова.

Венци и цветя на паметника
положиха: Кметът на община
Шабла, общински съвет Шабла,
общинската организация на

офицерите и сержантите от запаса и резерва, средно училище
„Асен Златаров“, основно училище „Св. Климент Охридски“
с. Дуранкулак, народно читалище „Зора 1894“ гр. Шабла,

детска градина „Дора Габе“, чиято (възпитаничката на детската градина, Златина Тонкова от
III група „Звездичка“ рецитира

стихотворението „Апостолът
на Свободата“ от Ангелина
Жекова), народно читалище
„Свобода 1940“ с. Граничар, общински съвет на БСП Шабла и
граждани.

Дошли да се поклонят пред
паметта на Апостола споделиха:
Димитрина
Стефанова,

библиотекар в НЧ „Зора 1894“
Шабла: „Думи за Левски и неговото дело се изговарят многократно, но се оказват все недостатъчни. Левски е впечатлявал
със своите сила, безстрашие,
принципи, вяра и морал. Бил
е самокритичен, зачитал е мнението и заслугите на другите.
До днес е трудно постижима
величина.“
Дениз Хюсеин, ученик в IV
клас на СУ „Асен Златаров“:
„Васил Левски е Апостолът на
България. Той е създавал тайни комитети в цялата страна,
жертвал се е за нас и на него
дължим своята свобода.“
Емил Тодоров, председател
на СОСЗР Шабла: „От дете съм
закърмен с делото на Левски,
така съм възпитан от своите
родители. Цял живот съм се
старал да бъда като него – честен, работлив, смел. От Васил
Левски съм научил, ако се наложи да дам и живота си за
България. Няма как човек да
достигне нивото на Левски, но
въпросът е да бъде устремен
към изпълнението на неговите
цели и идеали. В нашето семейство Левски е на особена
почит. Така сме възпитали и
своите деца – първо да обичат
България, чак след това своите
родители.“
Калоян Стефанов, работи
в Общинска администрация
Шабла: „За мен Левски символизира борбата за свобода, родолюбието и самото Отечество.
Левски е един неугасващ, вечен
пламък. Той вдъхновява и пример за това днес е, и присъствието на най-младото поколение
на България на паметника на
тази дата.“
За отбелязването на годишнината в ДГ „Дора Габе“ и ОУ
„Св. Климент Охридски“ в Дуранкулак, четете на стр. 3
Изгрев

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „АСЕН
ЗЛАТАРОВ“ – ВЕЧЕ С УНИФОРМИ

От учебната 2021/2022 година СУ „Асен Златаров“ гр.
Шабла е иновативно училище.
От настоящата учебна година
е и решението на педагогическия съвет да се въведе елемент на униформа за всички
ученици от I – XII клас. След
5-годишно обсъждане униформата е факт.

„Срещнахме разнопосочни
мнения от страна на учениците и родителите. Униформите
са вече при нас и от началото
на втория учебен срок, възпитаниците на нашето училище
идват с тях всеки ден.“ – каза за
„Изгрев“ директорът на училището Петранка Петрова.
Изгрев

Петгодишната Златина Тонкова рецитира стихотворението
„Апостолът на свободата.

Състезателката на
СКЛА „Нефтяник 2014“ Шабла,

НОЕМИ ПЛЕЙМИНГ –
ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ
в хвърлянето на копие

С ВИРТУАЛЕН КОНЦЕРТ СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ШАБЛА ОТБЕЛЯЗА
СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
Патронният празник на СУ
„Асен Златаров“ гр. Шабла - 16
февруари, е денят, в който през
1885 година е роден проф. д-р
Асен Златаров – учен-енциклопедист и общественик.
За втора поредна година поради извънредната епидемична
обстановка празникът да бъде
отбелязан с виртуален концерт.
Той е подготвен от художествената комисия в училището
по идеен проект на директора
- Петранка Петрова. Видеомонтажът е дело на ст.учител

Йорданка Атанасова.
„За втора поредна година
отбелязваме по този начин нашия празник. Да се надяваме,
че през следващите години ще
си възстановим традицията,
защото истинската атмосфера
на празника се усеща в зала с публика.“ – каза за „Изгрев“
директорът на училището.
Във виртуалния концерт
участваха ученици от начален
и прогимназиален етап. В него
се включи и дванадесетокласничката Дария Казанлийска.

Подробности четете в следващия ни брой.

ПРЕГЛЕДИ

ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
Със стихове, песни, музика и
танци възпитаниците на СУ
„Асен Златаров“ изразиха при-

знателността си към делото на
своя патрон.
Продължава на стр. 3

кардиолог

23 февруари (сряда), 13:00 часа
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АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС“ – 2004
КУПУВА
земеделска земя и дворни места в общините
Шабла, Каварна, Балчик и Генерал Тошево.

Телефон: 0888 90 88 91

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
ЧАСТНО ЛИЦЕ

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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ

ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.
Телефон: 0899 53 83 09

ПЪРВИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА 2022 Г. ОТ МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“
Новоизградено аквакултурно стопанство в гр. Каварна ще
закупи с европейски средства
специализирани машини за
обработка на миди. Одобрения проект е на обща стойност
160 770 лв., от които 75 561 лв. са
безвъзмездни средства, осигурени от Програмата за морско дело
и рибарство 2014-2020 г., чрез
Стратегията за ВОМР на Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“.
Фирмата
е
приключи-

ла проект по процедура
BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ по ПМДР 2014-2020 г., по
който предприемачът е инсталирал 32 бр. „дълги линии“ за отглеждане на черноморска мида
в акваторията на Черно море,
край гр. Каварна. Сега, с одобрената финансова помощ от МИРГ
„Шабла-Каварна-Балчик“
ще
бъде закупено и необходимото
специализирано оборудване за
мидената ферма. Планираните

инвестиции включват машина
за почистване на миди, наклонен
редлер и пълначна машина. Ще
бъдат разработени и внедрени
системи за контрол на качеството на храните и управление на
околната среда, както и вътрешни правила за безопасни условия
на труд. Предвидено е да се разкрият 3 работни места на етап
мониторинг и изпълнение. За
административното обслужване
на проекта и мидената ферма ще
се закупи и компютърна конфи-

гурация с принтер. Дейностите
трябва да приключат до декември тази година.
Проектът е одобрен по мярка
1.1.1 “Продуктивни инвестиции
в аквакултурите“, чийто прием
ще бъде отворен отново през
второто тримесечие на 2022 г.
Нейната цел е насърчаване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията
в сектор аквакултури, повишаване на доходите и създаване на
заетост.

ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1
от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 302/30.12.2021 г. по Протокол №37 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед
№ РД-04-111/18.0.2022г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за продажба на:
Лек автомобил Опел Зафира с рег. ноТХ4659ЕХ, цвят син-оранжев, с начална
2329 лв. (две хиляди триста двадесет и
мер ТХ0340ХН, цвят сив металик, с
тръжна цена 1000 лв. (хиляда лева)без
девет лева) без ДДС.
начална тръжна цена 565лв. (петстотин
ДДС.
Автомобил ССВ-ЗИЛ, цвят син, с нашестдесет и пет лева)без ДДС.
Верижен трактор ДТ-75МВР с рег. ночална тръжна цена 2100лв. (две хиляди
Лек автомобил Сеат Кордоба с рег. номер ТХ05870, с начална тръжна цена
и сто лева)без ДДС.
мер ТХ5255ХА, цвят светлосив ме3000лв. (три хиляди лева)без ДДС.
Плуг навесен петкорпусен, цвят черталик, с начална тръжна цена 1100 лв.
Специален автомобил сметосъбирач
вен, с начална тръжна цена 107 лв. (сто
(хиляда и сто лева)без ДДС.
Шкода 706 РТ с рег. номер ТХ4427МХ,
и седем лева) без ДДС.
Колесен трактор ТК 80 с рег. номер
цвят оранжев, с начална тръжна цена
Търгът ще се проведе на 10.03.2022 г. (четвъртък) от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията за участие в търга е 10,00 лв.(десет) лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 08.03.2022 г.
Получаването на документацията за участие в търга става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на
документ за закупуване.
Оглед на активите всеки работен ден от 24.02.2022 г. до 08.03.2022 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната цена и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF
при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 08.03.2022 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 24.02.2022 г. до 17:00 часа на 08.03.2022 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

ПРОДАВАМ

ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.
Телефон: 0899 53 83 09
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

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
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 февруари 2022 година
ще се навършат
4 години
от смъртта на

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
РАДЕВ
(Ферара)
починал на 61 години

Дните минават неусетно,
а споменът за теб е все така мил и скъп!
Почивай в мир!
От семейството и приятели

ПОКАНА

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”

1. Отчет на Читалищното настоятелство за 2021 година.
Докладва: Секретаря на Н.Ч.
2. Отчет на Проверителната комисия за 2021 година.
Докладва: Председателя на П.К.
3. Утвърждаване на годишната програма за дейността на
читалището за 2022 година.
Докладва: Председателя на Н.Ч.
4. Актуализиране членовете на читалището.
Докладва: Секретаря на Н.Ч.
5. Избор на читалищно настоятелство и проверителна комисия на
Н.Ч.”Свобода1941”.
6. Избор на председател на Н.Ч.”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.

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН

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!
На 28.02.2022 година

Настоятелство на Н.Ч. ”Свобода 1941” село Горун, община
Шабла, свиква отчетно -изборно събрание, което ще се
проведе на 12 март 2022 година (събота) от 16.00 часа в
сградата на Н.Ч.“Свобода1941“, при следния
ДНЕВЕН РЕД

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
10 години от загубата

„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

На 06.02.2022 година

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 27 февруари 2022 година
се навършват
15 години
от смъртта на

СТЕФКА ХРИСТОВА
НАНЕВА

Не можем да те върнем, туй е вярно,
смъртта не може никой да възпре,
но в паметта ни благодарна
навеки няма да умреш.
Ще те помним и вечно ще скърбим.
От сина й

НИКОЛА СТЕФАНОВ
ОВЧАРОВ

СТЕФАН НИКОЛОВ
ОВЧАРОВ

С много обич и признателност ви носим в сърцата си!
Поклон пред светлата ви памет!
Почивайте в мир!
От семейството

(срещу аптека „Вита-КА).

Моля, заповядайте!

ПРОДАВАМ

ДЪРВА
ЗА ОГРЕВ
ГЛЕДИЧ
(ЦЕПЕНИЦИ) –
120 лв./куб. м.
Телефон за
контакт:
0888/ 78 12 66
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С ВИРТУАЛЕН КОНЦЕРТ СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“
ШАБЛА ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
Следва от стр. 1
В словото си директорът
поздрави своите колеги, учениците и техните родители: „Скъпи ученици, Вие сте надеждата
и бъдещето. С възрожденски
дух Ви предаваме нравствените ценности, добродетели и любовта към знанието и българските традиции. Бъдете силни,
ученолюбиви и следвайте мечтите си! Пазете светлите традиции на родното училище, почитайте всеотдайността на своите
учители! Пожелавам Ви да бъдете добри хора, да участвате
със знания и умения навсякъ-

на СУ „Асен Златаров!
На днешния празничен ден
искам да поднеса уважението си към Вас - хората, които
с вдъхновение, отговорност и
търпение изграждате и възпи-

Уважаеми родители, днес е
нашият ден! Ден, в който поделихме отговорността си и
доказваме, че заедно можем
повече. Благодаря Ви за разбирането и подкрепата, за съп-

ПОЕТИЧЕН КЪТ
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СЛЕДИТЕ НА АПОСТОЛА
Две следи във снега. Две човешки следи.
Все към Къкрина. Право нататък.
И над тях - две лукави и жълти звезди позлатени очи на предател.
Две следи във снега. В най-дълбокия сняг,
пет столетия трупал в душите,
скрил до покрив къщя и сърца, той все пак
не успял да затрупа следите.
Две следи. Там снегът и до днеска кърви ах, навярно човекът е куцал.
Знаел той - имал сума ти път да върви от въжето до моите внуци.

Директорът на СУ „Асен
Златаров“ – Петранка Петрова.

От султанския съд чак до мойта душа.
Път мъчителен, славен и трескав.
Как би минал човекът по него пеша,
пък дори да се казва и Левски!

де, където и да се намирате, да
сте горди, че сте възпитаници

Как би минал по него с раздадена кръв,
с дух раздаден и сетне възкръснал,
пък дори не човек да се казва, а лъв,
не Апостол, а Бог да е кръстен!
Зад пианото - Давид Марчев от III клас.
тавате децата на Шабла. Чрез
Вашия професионализъм, благородство и всеотдайност Вие
давате на младите хора увереност и сила, с които да вървят
напред. Нека продължим будителското си дело с любов към
учениците, с отговорност към
себе си, към родителите и обществото!

ричастността и съдействието.
Днес всички осъзнаваме ползата от общите ни усилия в стремежа ни да дадем най-доброто
на Вашите деца - нашите ученици. Искрени благодарности!
Честит празник на всички!“
– завърши словото си г-жа Петрова.
Изгрев

Две следи във снега. Във най-чистия сняг.
От въжето до всички години.
Научи ме, пресвети Апостоле, как
по следите ти пресни да мина!
За да стигна до твоя върховен живот
и да върна дълга ти грамаден:
десет гроша взел в заем от своя народ,
ти с тях си записал в тефтера жесток „С тях си купих маслинки. Бях гладен.“
Дамян Дамянов, 1972

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА СТЕФАН
„АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“ В ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ДУРАНКУЛАК ЖЕЧЕВ В КОНКУРСА ,,ЛЮБОВ,
ПРАЗНИКЪТ НА ДЕЦАТА ОТ
СЪЩО ОТБЕЛЯЗАХА ГОДИШНИНАТА
НАЛЕЙ МИ ЧАША ВИНО!”
На 12 февруари, за четвърта рима:
ЧЕТВЪРТА ГРУПА”ШАРЕНО ПЕТЛЕ” ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ЛЕВСКИ
поредна година, Художествена
- Трета награда получава
галерия „Христо Градечлиев“ в Аниела Георгиева, от гр. КаваНА ДГ „ДОРА ГАБЕ“ ШАБЛА
Каварна събра ценители и ав- рна;
Четвъртокласниците се включиха с фолклорни изпълнения.

Нашите възпитаници – бъдещите първокласници, се поклониха със слово и песен пред
героите на България. На фона
на специално обособен кът с
портрета на Васил Левски, пред
чието име и дело се прекланяме всяка година на 18 февруари, децата пяха и рецитираха
стихове за Родината, за нейни
исторически личности, за свободата. На този ден най-много
бяха тези, които са свързани с
името и делото на Апостола на
свободата.

започва от майчината ласка, от
прага на родния дом, от първия урок по история, от дъгата,
извила седем полукръга пред
очите ни, от буквите, с които
изписваме нейното име.
Традиция в детската градина е подготвителните групи да
отразяват всички национални
и фолклорни празници. Учителите, подпомагани от родителите, подготвят своите възпитаници за тези изяви. Децата с
желание и лекота, заучават стихове, песни и танци. Стремим

18.02.2022 г. На този ден,
преди 149 години, България
губи един от най-свидните си
синове – Васил Иванов Кунчев.
По традиция и тази година
в ОУ „Св. Кл. Охридски“ отбелязаха тази тъжна годишнина.
Във фоайето на втория етаж
учениците подредиха кът за героя със свои рисунки и листи с
преписани негови мисли.
Рано сутринта на 18 февруари, група ученици и учители
поднесоха венец от червени
карамфили пред паметника
на Левски в гр. Шабла. В 11.30
часа започна извънредния час
на класа, посветен на Дякона, с

различни инициативи, подготвени от класните ръководители.
В III и VI клас гледаха презентации за живота и делото на героя,
в I и V клас слушаха разкази за
живота и делото му и слушаха
песни за него, във II-IV клас гледаха филм за Апостола, решаваха кръстословица, откриваха
образа му чрез различни геометрични фигури. Точно в 12.00
часа учениците от всички класове се включиха в инициативата на СУ „П. Хилендарски“ гр.
Пловдив, подкрепена от МОН и
рецитираха стихотворението на
Хр. Ботев „Обесването на Васил
Левски“. 		
Изгрев

Поклон пред героите на България
Апостоле, от теб се учим всички!
Апостоле, ти пример си за нас!
България за теб била е всичко,
България е всичко и за нас.
За нас педагогическия екип
- Галина Нанева и Елена Димитрова, е важно децата да знаят,
че трябва всички да помним
миналото и пътувайки през настоящето да мислим за бъдещето. Ние полагаме основите на
неподправена любов към родината, учейки ги, че България

се да ги научим на интересни
за тях факти, свързани с българските традиции и обичаи.
В последната година от предучилищното им образование,
те са подготвени за началото
на тяхното пътуване в света на
знанието, което ще продължат
в училище. А там децата ще научат повече и ще запазят любовта си към Родината.
Галина Нанева ст. учител и
Елена Димитрова учител в ДГ „Дора Габе“

тори на стойностната поезия,
както и любители винари.
В читалището прозвучаха
стиховете, тостовете и наздравиците на участниците в литературния конкурс „Любов,
налей ми чаша вино“, който
„Изгрев“ анонсира. Конкурсът
е организиран от Народно читалище „Съгласие 1890” гр. Каварна съвместно с ХГ „Христо
Градечлиев”.
Тричленно жури класира и
оцени получените 34 произведения на 19 автори от общините Каварна, Балчик и Шабла.
Наградените участници в
конкурсната програма са чети-

- Втора награда бе присъдена на Таньо Божков от гр.
Каварна за неговите емоционални „Тостове и наздравици“
(стихотворението на Божков
„Любов и чаша вино“ публикувахме в бр. 3/2022 на нашия
вестник);
- Първата награда бе присъдена на Албена Алексиева от гр.
Каварна.
Журито присъди и една
специална награда – на съгражданина ни Стефан Жечев, за неговото стихотворение „Измислица“, което
„Изгрев“ публикува в последния си брой.

ДЕТСКИ ОТДЕЛ ПРИ НЧ „ЗОРА 1894“ ШАБЛА

ОРГАНИЗИРА

конкурс на тема „Бели и Червени“
за изработка на оригинални мартенички.
1. В конкурса може да участват 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
4. Мартеници за конкурса се приемат до 17:00
часа на 25.02. 2022г.
За допълнителна информация: 05743 40-28
ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“
С. ТЮЛЕНОВО

НАБИРА СРЕДСТВА ЗА
довършителни работи
на храма.

В „Занимания по интереси“, второкласниците при СУ „Асен
Златаров“ изработиха макети на Апостола на свободата.

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателнa
сметка-02-24564008
IBAN-BG74STSA93000024564008
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Стоил Стоилов: „ЛЮБОВТА КЪМ ТРУДА И ОТСТОЯВАНЕТО
НА БЪЛГАРЩИНАТА СА ОСНОВНИТЕ НИ ЦЕННОСТИ“

Конкурсът за най-добро вино, което шабленското читалиоценен точно в Шабла, но аз не
ще всяка година организира, традиционно съпътства празнусе смятам за майстор на белите
ването на Трифон Зарезен в Общината. Също по традиция, в
вина. Както ти казах, това ми е
броя си след 14.02. „Изгрев“ разговаря с новия Цар на виното в
първото. Но това, че по бялото
Шабла (производителят на най-добро червено вино), а в следвавино има повече работа, отколщия си брой – с отличения в конкурса майстор на най-хубаво
кото по червеното, според мен е
бяло вино. Както в последния си брой отбелязахме, Царят на
безспорно. Може би трябва да
виното в Шабла за 2022 г., Савко Петров има служебни ангаотчетем и факта, че в повечето
жименти извън града. Затова сега се обръщаме към направилозя има преимуществено „черлия най-добро бяло вино, Стоил Стоилов. Той е от с. Гурково
вени“ сортове и ако човек има
(общ. Балчик), нa 68 години, а с винарство се занимава от над
1-2 „бели“ сорта – слага бялото
30 години. За интервюто, Стоил пристигна в Шабла, заедно
грозде при другото и става черсъс съпругата си Златка и по-малката си дъщеря – Христина.
вено вино. Не че то е с по-лоши
В предварителния ни разговор те споделиха, че винарството е
качества от бялото, но ако иссемейно дело при тях, даже и спечелилата първа награда проба за пръв път вино само от него. каш да имаш бяло вино, трябва
от „Мускат“ е пратена на името на мъничкия син на голяма- Всъщност това ми е първото да направиш известни компрота дъщеря на Стоил – 2-годишния Алескандър Моллов. (Бел. бяло вино. Три дни го държах в миси.
ред - на церемонията по награждаването, разминаването в джибрите, оттам го прехвърлих
„Изгрев“ – В нашия архив
имената не бе уточнено и затова стана объркването, за кое- в бурето и 4 дни го претачах. ти ще се наредиш до майстото „Изгрев“ се извинява на своите читатели). В отговорите Гроздето имаше добра захар- ри на белите вина като: един
на нашите въпроси, Стоил бе допълван от Златка и Христина. ност - 22%.
от основоположниците на ко„Изгрев“ – Здравей, Стоиле! джанско вино. На първооперативното движение
Честито ти признание! Забе- то си явяване през 2013 г.
в региона - Иван Асенов,
лязах, че ти дойде на награж- спечелихме първо място за
споменатият по-горе дидаването в НЧ „Зора 1894“ в червено вино, а през 2015
ригент на шабленския хор
Шабла, придружен от своята – второ (пак за червено).
„Патриот“ – Стойчо Захов,
дъщеря, която беше облечена в Това, което ти припомни в
дългогодишния директор
национална носия...
предварителния ни разгона шабленското училиСтоил Стоилов – Благодаря вор, че на същото издание
ще – Йордан Михайлов.....
ти – на теб и на организаторите на този конкурс вашият
Какъв най-прост съвет би
на това прекрасно начинание! съгражданин Стойчо Захов
дал на хората, които искат
Дъщеря ми пожела да дойде с е спечелил първо място за
да направят качествено
мен и да сподели щастливия миг бяло вино доказва, че Гурбяло вино?
от награждаването, решението ково не е толкова „отдалеСтоил Стоилов – Да не
да облече народната си носия чено“ от Шабла, както и че
им е приоритет количесъщо си бе изцяло нейно. И два- между нас има много повеството. Нека да е по-малко,
мата със съпругата ми от деца че общи неща, отколкото
но качествено. След работа,
сме отгледани в дух на любов човек би си помисил „на
като седнеш да изпиеш една
към българските национални първо четене“...
чаша вино - да знаеш какво
традиции и обичаи, народните
„Изгрев“ – Както всяпиеш.
песни, и смятаме, че само това ка високопрофесионална
.„Изгрев“ – Какво ще
ще ни запази през вековете като дейност и правенето на Двегодишният внук на Стоил, Александър. пожелаеш на винарите, а
нация. Радваме се, че сме успели вино има своите рецепти, „На книга“, Сашко е победителят в и на всички жители на нада предадем това на своите деца някои от които и тайни на шабленския конкурс.
шата община?
и сме сигурни, че и те ще го пре- майстора, които правят разлиБългарският народ я е синСтоил Стоилов – На винаридадат на своите...
ката между неговата напитка тезирал тайната не само на те, пък и на всички пожелавам
„Изгрев“ – За нас в Шабла и останалите. Ще разкриеш виното, а и на всичко, с което годината да е плодородна, да
също е чест винар от толкова ли някои от своите секрети за човек се захване в поговорка- има повече и качествено грозотдалечено място като Гур- правене на вино за нашите чи- та:“Лозето не иска молитва, де, и най-вече здраве на хората!
ково да участва в нашия
а мотика“. Това е основ- Да преборим болестта, пък и да
конкурс, още повече да
ният секрет – копаене, има кой и от какво да прави хуго спечели. Как разбра за
почистване,
колтучене, баво вино...
конкурса и реши да участрязане, пръскане. Като ти
„Изгрев“ – Благодаря ти,
ваш в него?
дойдат едни гости в къща- че ден след награждаването
Стоил Стоилов – Ние
та, първо през лозето ще дойде пак от Гурково в Шабла,
от години знаем за празнуминат. Занемариш ли си заедно с част от семейството
ването на Трифон Зарезан
лозето, значи всичката ти си, за да дадеш това интервю
във вашата община и като
работа е такава...Затова и за „Изгрев“!
зрители редовно посещававъзпитаваме децата и внуСтоил Стоилов – Аз също
ме тържествената част на
ците си в любов към труда искам да изкажа моите и на моГрадския площад в Шабла.
отстояване на българщи- ето семейство благодарности
През тази година, пораната – това са основните на всички тук за топлото отноди противоепидемичните
ценности в нашето семей- шение! Благодаря на кмета на
мерки е нормално да няма
ство.
вашата община, г-н Жечев, под
празнуване със струпване
„Изгрев“ – Бялото вино чийто патронаж се провежда
на много хора, както обике смятано от някои хора за отбелязването на Трифон Зановено, но иначе награж„тънка ичкия“ и за напит- резан в нормални години, на
даването на конкурсите за
ка за ценители. Ти какво председателя на Общинския
вина и мезета, изпълненимислиш по въпроса?
съвет, д-р Стоева, която дойде
ята на любими фолклорни Стоил зарязва лозето в двора си. До него
Стоил Стоилов – Щаст- тук да ни поздрави, на теб за
изпълнители - всичко тук е съпругата му – Златка.
лив съм, че трудът на моето поканата!
е перфектно организирасемейство беше така високо
Разговаря Йордан Енев
но и удоволствие да си част от татели?
него. Следим и вашия вестник в
Стоил Стоилов – Ще започсайта на община Шабла и оттам на малко по-отдалеч. Ние, както
разбрахме, че конкурсът ще се предполагам и повечето хора в
проведе и сега. И във връзка с Шабла, имаме лозе на полето в
това, което ви казах, че обичаме близките лозови масиви, лозе
да сме част от шабленския Три- в двора, както и по асмите. Дофон Зарезан, решихме да участ- сега сме правили „букет“, като
ваме за пръв път и в конкурса. нашите сортове са: най-много
Изпратихме две проби – една е известното като „Шабленот червено и една от бяло вино. ско“ (след проверка в Google
И тази, която „нарекохме“ на уточнихме, че става въпрос за
малкия ми внук Сашко, спечели „Шевка“), „Черна липа“, „Унмие
първо място.
уно“, „Зайбер“ и „Кондел“. С
(Бел. ред. - тук говори такъв „букет“ се явявахме и на
Златка) Иначе преди това в гореспоменатите конкурси във
конкурси за вина сме участвали Варна. „Мускат“-ът го завъдих Малката дъщеря Христина, Стоил и съпругата Златка
два пъти. И двата в Гранд МОЛ преди 4-5 години и през мина- на народен събор – семейството е съхранило българските
национални традиции и обичаи.
Варна – за най-добро добру- лата година реших да направя
Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21,
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com
интернет страница: www.shabla.bg

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
„МНОГОЗНАЙКО“ – „АЗ ЗНАЯ АНГЛИЙСКИ“

Златните медалисти Делян Марчев и Моника Монева от
V клас. (четвъртокласничката Биляна Станкова, която не
е на снимката, също е носител на най-високото отличие в
Националното състезание)
Ученици от СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла участваха в националното състезание „Многознайко“ – „Аз зная английски“
(зимен кръг). Възпитаниците
на г-жа Силвия Вангелова – ст.
учител по английски език, завоюваха 3 златни медала. Техните
носители са Делян Марчев и
Моника Монева от V клас и Биляна Станкова от IV клас.
Добрата новина пристигна
ден преди патронния празник
на училището.
Със сребърни медали се
окичиха Александър Прохаска,
Валентин Василев, Кристияна
Стефанова – от III клас; Ивелин
Николов и Мартин Николов от
IV клас.
Бронзовите медали отидоха
при Ивелин Дончев, Любомир
Любомиров, Димитър Данаилов, Йорданка Марчева – V
клас; Стефан Иванов, Калоян
Керчев и Ивон Великова от IV
клас.
Грамоти от състезанието
получиха Рая Стефанова, Валентин Иванов, Дилян Казанлийски, Иванина Овчарова,
Симона Водкаджиева, Елинор
Колева – V клас; Симеон Семерджиев и Даная Казанлийска

от III клас.
Делян, Моника и Биляна ще
участват в следващия – пролетен кръг на състезанието. Победителите от него се класират
за купата „Многознайко“.
Според преподавателя на
учениците - Силвия Вангелова,
състезанието е на много високо ниво и с включени всички
компоненти, без слушане с разбиране.
Златните медалисти печелят
28 от 30 възможни точки.
Състезанията „Многознайко“ имат за цел да стимулират
логическото мислене, въображението и паметта на учениците и децата, да развиват у тях
чувство за надпревара, да формират стремеж към знания и
хъс за постигане на успехи.
Те са предназначени за деца
от 1 - 4 група в детската градина
и ученици от I - VII клас в училищата.
Състезанията се провеждат
под формата на тест с избираеми и свободни отговори.
Редакционният екип на
„Изгрев“ желае успех на Моника, Делян и Биляна на пролетния кръг на състезанието.
Изгрев

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ
ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА
Каварна – Шабла – 7:30 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.

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

