
Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Абсолютна свобода не съществува. Съществува само свободата да изберем нещо и от този миг насетне, да 
се чувстваме обвързани от собственото си решение.“ 

Паулу Коелю

МИСЪЛ НА БРОЯ
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ПРИВЕТСТВИЕ НА КМЕТА НА 
ОБЩИНА ШАБЛА МАРИЯН 
ЖЕЧЕВ ПО ПОВОД ТРЕТИ МАРТ

УВАЖАЕМИ СЪ-
ГРАЖДАНИ, 

Сто четиридесет и че-
тири години ни делят от 
онзи Трети март, когато 
в Сан Стефано се полагат 
подписите, ознаменува-
ли края на поредната ру-
ско-турска война. 

Поредната за воюва-
щите.

Освободителната за 
нас - българите.

Свещена дата! На нея 
се прекланяме пред жерт-
вите и героите, свеждаме 
глави за почит и поста-
вяме венци и цветя пред 
паметниците в знак на 
благодарност и призна-
телност.

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Поздравявам Ви с националния празник на Република Бълга-

рия!
Нека го посрещнем достойно! Нека предадем и на децата си за-

вета да тачат и пазят свободата, да обичат Отечеството си, за да 
бъде в сигурни ръце бъдещето на майка България.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
кмет на община Шабла

УВАЖAЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Поздравявам Ви с Националния празник 
на Република България – 3 ти март!

Това е светла дата в 
нашата история – Рожден 
ден на Третата Българска 
държава – Родината, в 
която днес живеем ние!

За да оценим величие-
то на това събитие, първо 
трябва да погледнем назад 
в миналото, което е свър-
зано с 5-вековното осман-
ско иго – дълги, черни 
дни на мъка и страдания. 
Да сведем глави пред па-
метниците на падналите 
свидни жертви – хайдути, 
революционери, възрож-
денци. Да почетем подви-
га на хилядите обикнове-
ни хора, които дръзнаха 
да вдигнат глава и ръка 
срещу турския ятаган, когато вземаха малките им мъжки рожби 
като кръвен данък, когато трябваше да избират между живота си 
и смяната на вярата. Не бива да забравяме и за клането в Батак, 
където и днес може да се види купчина от черепи, за черното бе-
сило, на което увисна Апостолът на свободата Васил Левски, за 
саможертвата на Христо Ботев и неговите четници, за славата и 
трагедията на Априлското въстание!

Пътят до този паметен ден – 3 март 1878 г. е дълъг и труден! Во-
дят се много и ожесточени бойни действия по време на Руско-тур-
ската война, наречена Освободителна за България. Земята ни е 
напоена с кръвта на хилядите знайни и незнайни руски войници и 
българските опълченци. Рамо до рамо с тях се сражават румънци, 
украинци, поляци и финландци.

Ние добре знаем цената на свободата и помним героите. За нас 
мирът е свят и трябва да го пазим и отстояваме всяка минута в 
тези напрегнати дни от най-новата световна история!

Дълбок поклон пред паметта на всички загинали за свободата 
на нашата Родина България!

Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА
Председател на Общински съвет Шабла

ПРИЕМЪТ НА БЕЖАНЦИ 
ОТ УКРАЙНА  
ПРОТИЧА НОРМАЛНО

В събота и през недел-
ния ден (26 и 27 февруари) 
през ГКПП Дуранкулак у нас 
пристигнаха четири автобуса 
с украински граждани - пре-
димно  жени и деца, както и 
много частни автомобили. 
Част от хората бяха посрещ-
нати от близки и роднини от 
цялата страна.  Приемът на 
бежанците, повечето от които 
са бесарабски българи проти-
ча безпроблемно. Граждани 
от областите Варна и Добрич 
предлагат в социалните мрежи 
на хората подслон и помощ.

За да се прецизира органи-
зацията по приема на бежанци, 
със заповед на областния упра-
вител на Добричка област - Га-
лин Господинов, във връзка с 
кризата в Украйна бе създаден 
Областен координационен щаб  
с участието на РЗИ, общината, 
полицията, социалните служ-
би. 

На първото заседание на 
Щаба е взето решение нуждае-
щите се да бъдат настанявани 
в общинския хотел в Каварна, 
чийто капацитет е до 200 души.

Изгрев

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК В ШАБЛА
Организира събиране на дарения  

за нуждаещи се бежанци от Украйна, 
както следва:

• пакетирани храни, годни за непосредствена 
консумация, със срок на годност не по-малко 
от 1 месец. Консерви или вакуумирани. (не се 
приемат варива, брашно и тестени изделия)

• бутилирана минерална вода
• дрехи, постелно бельо и одеала (нови, с 

оригинален етикет на производителя)

Даренията ще се приемат от 2 март, всеки работен 
ден, от 11.00 до 12.00 и от 14.00 до 15.00 ч. на 

входа на Ритуалната зала в сградата  
на Общинска администрация Шабла.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 23 февруари 2022 година 
се проведе извънредно заседа-
ние на Общински съвет Шабла, 
на което присъстваха 9 от 11 
общински съветници.

Съветниците разгледаха 
върнато от Областния управи-
тел за ново обсъждане Решение 
№314 по Протокол № 38 от за-
седание на Общинския съвет, 
проведено на 8 февруари тази 
година, с указания за неговата 
отмяна.

Решението на Общинския 
съвет от 8 февруари се отнася 
до продажбата чрез публичен 
търг с тайно наддаване  на имот 
частна общинска собственост с 
площ 699 кв.м. по кадастрална-
та карта на с.Крапец, който е 

описан като публична общин-
ска собственост. Несъответ-
ствието е остранено.

На заседанието беше приета 
декларация относно преструк-
турирането на районно упра-
вление на МВР гр.Шабла. Тя 
ще бъде изпратена до г-н Бойко 
Рашков – министър на вътреш-
ните работи (МВР), до депута-
тите от 8-ми многомандатен 
избирателен район в народ-
ното събрание на Република 
България, копие до Областния 
управител на област Добрич и 
до директора на Областна ди-
рекция на МВР гр.Добрич.

Декларацията е по повод из-
лязла в медиите информация, 
че може да бъде  преструктури-

рано Районното управление в 
Шабла, в полицейски участък, 
който ще бъде на подчинение 
на Районно управление Кава-
рна.

Целта на декларацията е да 
има изпреварваща реакция от 
страна на Общинския съвет и 
съответно обществеността на 
Шабла по повод предстоящи 
промени в структурата на МВР.

В декларацията се казва, че 
това ще доведе до съкраща-
ване на работни места, които 
в момента се заемат от наши 
съграждани. Ще демотивира 
шабленските студенти, които 
се подготвят и желаят да се за-
върнат в родния си град като 
служители на Районното упра-

вление и тук да създават семей-
ства.

„Разбирайки необходи-
мостта от повишаване ефек-
тивността на органите на МВР, 
считаме, че промяна в статута 
на Районно управление Шабла 
ще доведе и до влошаване на 
криминогенната обстановка и 
затрудняване работата с граж-
дани на територията на община 
Шабла, и до свръх натоварване 
на служителите, и до отлив и 
демотивиране на кадри. Реални 
финансови икономии няма да 
настъпят, а ще бъдат увеличени 
разходите за ежедневни пъту-
вания, а понякога многократ-
но.“ -  се посочва в документа.

Изгрев

ОБЩИНА ШАБЛА С ДВА 
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА

С Решение №1/16.02.2022 
г.на Управителния съвет на 
Проект „Красива България“ 
при Министерство на тру-
да и социалната политика е 
одобрен проект на община 
Шабла за обект „Повишава-
не на енергийната ефектив-
ност и естетизация на сграда 
за обществено обслужване 
в с. Крапец, общ. Шабла“. 
Подписано е споразумение 
по мярка М01 „Подобряване 
на обществената среда в на-
селените места” към Проект 
„Красива България“ 2022 г. 
Общата стойност на проекта 

е в размер на 126 466,00 лв. с 
ДДС, като съфинансирането 
от страна на община Шабла е 
в размер на 60%. Настоящият 
проект предвижда в сграда-
та на бившата поща да бъдат 
изпълнени следните мер-
ки: топлоизолация на стени, 
подмяна на старата дограма 
с нова, полагане на топлоиз-
олация върху таванска плоча, 
както и подмяна на покрив-
но покритие. След изпълне-
ние на посочените мерки за 
повишаване на енергийната 
ефективност, очакванията са 
сградата да отговоря на клас 

„А“ от скалата на енергопо-
требление. Проектът е с краен 
срок на изпълнение и отчита-
не 28.11.2022 г.

***
С проект „Подобряване на 

материалната база на Дома-
шен социален патронаж – гр. 
Шабла чрез доставка на кух-
ненско оборудване”, общи-
на Шабла кандидатства пред 
Фонд „Социална закрила“ към 
Министерство на труда и со-
циалната политика. Проектът 
е одобрен с Решение на УС на 
ФСЗ от 14.02.2022 г. Подписан 

е договор на обща стойност 
от 46 807,96 лв. с ДДС, от кои-
то съфинансирането, което 
ще бъде осигурено от община 
Шабла е в размер на 23,09 %. 
Проектът предвижда доставка 
и монтаж на професионално 
кухненско оборудване, необ-
ходимо за подобряване на ус-
ловията и средата в Домашен 
социален патронаж гр. Шабла. 
Старите силно амортизирани 
електроуреди ще бъдат подме-
нени с нови. Проектът е с кра-
ен срок на изпълнение ноем-
ври 2022 г.

Изгрев
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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

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!

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 6 март 2022 година 

се навършват 
40 дни 

от смъртта 
на 

ПЕНКА ИВАНОВА  
ГРАДИНАРОВА

Ще минат дни, месеци, години, 
но ние никога няма да те забравим!

Поклон пред паметта ти!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 март 2022 година 

се навършват 
3 години от смъртта на

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ 
ФИЛЧЕВ

починал на 78 години  

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

и честен път, по който да вървим.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 23 февруари 2022 година 
се навършиха

22 години
от смъртта на 

ТОДОР НЕДЕВ КОСТАДИНОВ  
починал на 23.03.2000 г. 

Вечно жив си остана човекът, 
който честно се  

трудил и скромно живял, 
тихо минал своята пътека 

и в сърцето на всеки обич посял.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
НА 25 февруари 2022 година се 

навършиха
3 месеца от смъртта на сестра ми

ДОНКА НЕДЯЛКОВА ДУЧЕВА
(1938 – 2021 г.)
Мила сестро,

Зимата вече си отива.
Кокичето започна да цъфти.

Навън на чан се чува звън.
Пролетта започва нов живот.

А теб те няма, няма, няма.
В небесните покои
спи своя вечен сън.

Поклон!
Брат Илия и семейство Белберски

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

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”

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!

ПРОДАВАМ 
ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.

Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

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

П О К А Н А
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
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.

О Б Я В А
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. номер ТХ0340ХН, цвят сив 
металик,  с начална тръжна цена 565лв. (петстотин шестдесет 
и пет лева) без ДДС.
Лек автомобил Сеат Кордоба с рег. номер  ТХ5255ХА, цвят 
светлосив металик, с начална тръжна цена 1100 лв. (хиляда и 
сто лева)без ДДС.
Колесен трактор ТК 80 с рег. номер ТХ4659ЕХ, цвят син-оран-
жев, с начална тръжна цена 1000 лв. (хиляда лева) без ДДС.
Верижен трактор ДТ-75МВР с рег. номер ТХ05870, с начална 
тръжна цена 3000лв. (три хиляди лева) без ДДС.
Специален автомобил сметосъбирач Шкода 706 РТ с рег. но-
мер ТХ4427МХ, цвят оранжев, с начална тръжна цена 2329 лв. 
(две хиляди триста двадесет и девет лева) без ДДС.
Автомобил ССВ-ЗИЛ, цвят син,  с начална тръжна цена  2100лв. 
(две хиляди и сто лева) без ДДС.
Плуг навесен петкорпусен, цвят червен, с начална тръжна 
цена  107 лв. (сто и седем лева) без ДДС.

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.

НА ВНИМАНИЕТО НА 
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПАСИЩНИ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

На основание чл. 37и, ал. 
5 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ), общинска ад-
министрация – Шабла приема, 
от 1 до 10 март 2022 година, за-
явления за ползване на общин-
ските мери, пасища и ливади 
от собствениците на пасищни 
селскостопански животни. 

Към заявлението (по обра-
зец) се прилагат: 

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

Опис на собствени и полз-

вани имоти с НТП – пасища, 
мери и ливади – приложение № 
2 (по образец).

Образци на утвърдените за-
явление и приложенията към 
него са публикувани на Интер-
нет страницата на Министер-
ството на земеделието, храните 
и горите, в рубрика „Политики 
и програми”,  ниво „Поземле-
ни отношения и комасация” – 
http://www.mzh.government.
bg/bg/politiki-i-programi/
pozemleni-otnosheniya-i-ko-
masaciya/ и се предоставят 
в Центъра за обслужване на 
граждани – ст. 106 на община 
Шабла, на хартиен носител.

ИЗКУПУВАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна, 
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и 

подготовка на документи.
 Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ ДЪРВА 
ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ) 
130 лв./куб. м. 

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ХОТЕЛ „НАВИ“ НА КЪМПИНГ „ШАБЛА“
 търси да назначи  

на работа две камериерки 
през летния сезон.

Въпроси и запитвания отправяйте 
на телефон: 0888 28 45 30

ПРОДАВАМ
Дворно място – 660 кв.м.  
на ул. „Червеноармейска№12“  

в гр. Шабла.
Тел. за контакт:0893/40-36-16
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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

В Световния ден на розовата фланелка, учениците от първи 
клас на СУ „Асен Златаров“ Шабла казаха: „Не   на тормоза! Не за 
ден! Стоп на насилието в училище“.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

БЪЛГАРИЯ
До днес не съм ти казвал… А много те обичам. 
И въпреки… Безкрайно… От малък… Все така… 
И точно за това, че паднала си ничком. 
И тялото ти тъпчат чуждите крака. 
 
Не се отчайвай, моя! Усмихвай се, прекрасна. 
Единствена за мене. Мой смисъл. Мой живот. 
Звездата още свети… Виж… Горе… Не угасна. 
Вдигни се… Изправи се… Измъчен мой народ. 
 
Все някога ще дойде за теб по-друго време. 
Било е и по-тежко… Болеше… Издържа. 
Кой знамето ти славно могъл би да отнеме. 
Кой името ти древно затрупал би с лъжа. 
 
Неповторима моя… Недей да се страхуваш… 
И семена и кости погребани са тук. 
Отново ще поникнеш… И все ще съществуваш… 
Във малката ми внучка и малкия ми внук.

Недялко Йорданов

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК – 1 МАРТ
НА ВСИЧКИ САМОДЕЙЦИ, ЖИТЕЛИ И 

ГОСТИ НА ОБЩИНА ШАБЛА!

На този ден изказвам своята благодарност на 
хората, които не жалят време и сили, за да пазят 

българските традиции, да пеят нашите хубави 
песни и играят хората ни!

Мили хора,
Бъдете щастливи! Днес се завързват мартеници – бели 
и червени за здраве и успех. В годините на Covid-19 
пандемия ни е нужно пожеланието за успешна борба 
с болестите! Дано това се случи и да заживеем в по-
спокойни дни!

Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА
Председател на Общински съвет Шабла

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  
“СЕМИРАМИДА”, С.ЕЗЕРЕЦ 

ще гостува на Градския пазар в Шабла по случай 
международния ден на жената на 

7-МИ И 8-МИ МАРТ ОТ 9.00 ДО 12.00 ЧАСА.
Ще ви предложим от нашите красиви цветенца.

Традиционните  пролетни:
* парички;
* теменужки;
* карамфил

* многогодишна 
иглика - жълта
и други изненади.

От нас ще може да си закупите още:
* зеленчукови семена.

В градинския център продаваме овощни дръвчета, 
плодни храсти и лози.

По заявка можем да доставим на пазара за тези дни.
Работно време:  

понеделник - събота – 9.00 до 17.30 часа
Почивен ден – неделя 

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

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА В ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
23.02 - последната сряда на 

месец февруари е избрана за 
Световен ден на розовата фла-
нелка, символизираща непри-
емането на тормоз и насилие 
в училище. За 10-и път той се 
отбелязва в ОУ „Св. Климент 
Охридски“. Учениците дой-
доха с розови блузи, всички 
учещи и работещи бяха заки-
чени с розови лентички. Те 
си направиха емблеми, които 
поставиха на вратата на клас-
ната стая и се закичиха с тях. 

А учениците от II-IV клас с кл. 
ръководител Нина Петрова (в 
ролята на отсъстващ ученик) 
по време на организирания 
отдих изиграха пред връстни-
ците си в начален етап пиесата 
„Лошите момчета в зоопарка“. 
Всъщност стремежът на учи-
телския колектив е училището 
да бъде място без тормоз и об-
разователно-възпитателният 
процес да се провежда в спо-
койна обстановка.

Изгрев

МАРТЕНИЧКИ, МАРТЕНИЧКИ…
И през тази година в общи-

ната посрещнахме Баба Марта 
с изобилие от червено-бели ук-
рашения, символизиращи този 
типично български празник. 

На „Мартенския базар“(във 
фоайето на I-я етаж на сградата 
на Общинска администрация 
) свои мартеници предлагат: 
Центърът за социална рехаби-
литация и интеграция (ЦСРИ), 
Центърът за обществена под-

крепа (ЦОП) и Народно чита-
лище „Изгрев 1936“ с.Тюлено-
во. 

Както ни информира чи-
талищният секретар Светла 
Стаматова, на 16 февруари, в 
НЧ“Изгрев 1936“  е организи-
рана „Мартенска работилни-
ца“. Инициативата е част от 
идеята за запазване и съхраня-
ване на българските традиции. 
„Сръчните ръце на жените от 
селото увиваха бели и червени 
конци, лепяха мъниста, пре-
плитаха бяла и червена прежда, 
творяха, а усмивките не слиза-
ха от лицата им.“ – сподели за 
„Изгрев“ Стаматова. В твор-
ческо ателие се превърна през 
февруари и ЦОП. Ръководени 
от екипа на Центъра, младите 
му потребители правеха чер-
вено-бели герои от приказки, 
животни и фолклорни персо-
нажи. Тюленовското читалище 

и Центърът за обществена под-
крепа прегърнаха идеята при-
ходите от продадените им на 
базара мартеници да се насочат 
към деца в неравностойно по-
ложение.

От своето създаване (пре-
ди 13 години), на всяка Баба 
Марта ЦСРИ радва шабленци 
и жителите на Общината със 
сътворените в кабинета по 
„трудотерапия“ от своите по-
требители мартенички. Освен 

че приходите от “Мартенския 
базар“ ще са за благотворител-
ни цели, Центърът отново ще 
зарадва и жителите на Общи-
ната, обгрижвани от Домашния 
социален патронаж в Шабла и 

филиала му в с. Ваклино. На 1 
март всички 135 потребители 
на Патронажа, заедно с храната 
ще получат мартеничка. „На-
речените“ за здраве и берекет 
мартенски аксесоари, с любов 
за потребителите на патрона-
жа, изработиха потребителите 

и колективът на ЦСРИ и хо-
рата, организирани в Народно 
читалище „Отец Паисий 1901“ 
в Езерец.

В Общинския детски ком-
плекс също „вреше и кипеше“ 
в подготовка за Баба Марта. 
Децата от ОДК зарадваха други 
деца, както и своите близки и 
роднини с въплътения в черве-
но-белите си артефакти твор-
чески ентусиазъм и стремеж 
към красота.

Изгрев

Таблото във фоайето на Об-
щината информира за благо-
родната инициатива. Учас-
тниците в хуманното дело се 
сменят на масата във фоайе-
то, всеки излагайки произве-
дените от хората в съответ-
ната социална институция 
мартеници.

В „селекцията“ на ЦСРИ личат 
и класически 30-сантиметро-
ви пискюли.

Пижо и Пенда на ЦОП

От ЦСРИ за изразили любовта 
си към Баба Марта

Направената от потреби-
телите на ЦСРИ Баба Марта 
анонсира започващия черве-
но-бял месец.

Кокошката в „мартенски“ 
цветове, сътворена в тюле-
новското читалище.

Фолклорните мотиви преобладават в мартениците на ЦОП

В клуб „Еко-арт ателие“ на ОДК е особено трудово и творческо преди Баба Марта
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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 – 7:30 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.

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

ОТЛИЧИЕ ЗА ЧИТАЛИЩЕТО В ДУРАНКУЛАК

В края на 2021 година, НЧ 
„Дружба 1898“ участва в меж-
дународния конкурс „Мотивът 
- основен елемент в българска-
та шевица, пазещ родовата ни 
памет“.

Наградени сме с отличие за 
участието ни в конкурса.

НЧ „Български искрици 

2016“ гр. Добрич организират 
изложби с мотивите на всички 
участници в конкурса и нашето 
читалище е включено като до-
макин на едно от предстоящите 
събития.

Живка Мянкова
секретар на НЧ „Дружба 1898“

с.Дуранкулак

С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦАТА
Седем възпитаници на ОДК 

Шабла от клубовете „Четки и 
боички“, „Палитра“ и „Еко-арт 
ателие“ се включиха в Област-
ния конкурс на тема „Трети 
март в нашите сърца“. Той е 
организиран от НЧ „Добрич 
2017“ и клуб „Арт Магия“ и е 
под патронажа на Областния 
управител на Добрич – г-н Га-
лин Господинов.

Въпреки нелеката тематика 
децата се впуснаха със страст 
и желание в претворяването 
на духа на Освобождението. 
Резултатът са няколко емоцио-
нални и различни рисунки, в 
които намериха място места, 
предмети и имена-светини 
като българския трибагреник, 
Райна Княгиня, Левски, лъвът 
като символ на българския дух 
и паметника при връх Шипка. 
В края на миналата седмица 

картините отпътуваха към об-
ластния град и понастоящем 
очакват оценката от компе-
тентното жури с председател 
Недко Недков, директор на 
Художествена галерия Доб-

рич. Използваме навечерието 
на Националния празник 3-ти 
март, за да ви представим две 
от творбите и да пожелаем ус-
пех на малките художници!

ОДК - Шабла

ДВЕ НАЦИОНАЛНИ ТИТЛИ ЗА „НЕФТЯНИК 2014“!
Момичетата от Люксембург прославиха Шабла в  България

В броя си отпреди седмица 
ви аносирахме, че сега ще ви 
информираме по-подробно за 
спечеления от Ноеми Плей-
минг (СКЛА „Нефтяник 2014“ 
Шабла) златен медал на Нацио-
налното първенство по хвър-
ляния. Сега вече радостта на 
любителите на леката атлетика 
в Шабла, а и на всички шаблен-
ци е двойна, защото и съотбор-
ничката на Ноеми в „Нефтя-
ник“ и нейна сънародничка от 
Люксембург - Стефани Крум-
ловски също извоюва нацио-
нално злато! Преди два дни на 
(26.02. т.г.), на Националния 
шампионат по лека атлетика в 

зала, тя надви конкуренцията в 
сектора за тласкане на гюле. 

Ето и информацията за без-
прецeдентните в историята на 
шабленския спорт шампионски 
титли на България:

На 19 февруари, на Нацио-
налния шампионат по хвърля-
нията в Балчик,  атлетката от 
шабленския клуб „Нефтяник 
2014“, Ноеми Мари-Луси Плей-
минг (Люксембург) бе короно-
вана като шампионка на Бъл-
гария във хвърлянето на копие. 
На обновения полигон в мор-
ския ни град, най-очакваното 
събитие бе завръщането след 
контузия на националната шам-
пионка и рекордьорка в хвърля-
нето на копие, Михаела Петкова 
от Клуб Лека Атлетика Спортна 
Академия – КЛАСА( София). 
Ноеми взе шампионската титла 
на България с 49.00 м. (регис-
трирани в четвъртия й опит),  
Петкова остана втора с 45.60 м. 
а бронзовия медал бе за нацио-
налната ни състезателка Лили 
Стойчева от СК „Атлетик“ (Хас-
ково)  с 44.49 м. Силният стра-
ничен вятър на полигона край 
Белия град попречи на атлетки-
те да разкрият потенциала си. ( 

бел. ред. - личното постижение 
на Ноеми Плейминг, която е и 
рекордьорка на Люксембург е 
58.12 м.)

Златото на Националния 
шампионат е сладък реванш 
на Ноеми, която на миналого-
дишния турнир „Коста Васи-
лев“ отстъпи титлата на Миха-
ела (58.60 м. за Петкова срещу 
54.62 за Плейминг). 

На 26 и 27 февруари т.г., в 
зала „Асикс Арена“ в София се 
проведе Националният шам-
пионат по лека атлетика в зала. 
В първия ден на държавното 
първенство, състезателката 
на „Нефтяник 2014“, Стефани 

Крумловски, още с първия си 
опит от 13.90 м. остана недос-
тижима в сектора за тласкане 
на гюле. В четвъртия си опит 
от 14.19 м., тя остави на близо 
метър втората – миналогодиш-
ната шампионка Рената Петко-
ва (КЛАСА, Сф.). Трета остана 
споменатата по-горе Михаела 

Петкова (КЛАСА) с 12.90 м. 
(бел.ред. - личното постижение 
на Стефани, която е шампион-
ка и рекордьорка на Люксем-

бург е 14.80 м.)
Навярно читателите ни си 

задават въпроса „Как така ат-
летки от Люксембург защита-
ват честта на Шабла като състе-
зателки на „Нефтяник 2014“?“ 

На 24.04. м.г., на „домашния“ 
ни турнир „Коста Василев“, 
шампионката и рекордьорка на 
Люксембург, Ноеми Плейминг 
пристигна в Шабла с личната 
си треньорка, Соня Илиева. 
След турнира бяха проведени 
разговори между председате-
ля на СКЛА „Нефтяник 2014“, 
Веселин Василев, 29-годишната 
Плейминг и Илиева, на които 
бе обсъдено картотекирането 
на Ноеми в Шабленския клуб 
по лека атлетика. Отличните 
впечатления на шампионката 
на Люксембург от България и 
Шабла бяха основната причина 
Ноеми да приеме предложение-
то на Веско Василев и от ноемри 
2021 г. да бъде картотекирана в 
БФЛА като състезател на СКЛА 
„Нефтяник 2014“ Шабла. Заед-
но с Ноеми Плейминг, тогава 
нашият клуб картотекира във 
федерацията и още две атлетки 
от Великото херцогство,които 
са състезателки на Илиева – с 
2 години по-малката сестра на 
Ноеми - Изабел Моник-Марсел 
Плейминг (хвърляне на чук) и 
връстничката на Изабел – Сте-
фани Крумловски (тласкане на 
гюле). ( бел. ред. - Изабел Плей-
минг не се състезава в Балчик, 
защото беше възпрепятствана 
от ангажименти в Люксембург. 
Иначе тя е с лично постижение 
от 58.10 м. в хвърлянето на чук, 

а тазгодишната шампионка 
спечели с около 42 м....)

Соня Илиева е треньорка 
на националния отбор на Люк-

сембург по хвърляния от 1998 
г. Неин състезател е бивш све-
товен шампион в тласкането на 
гюле за юноши.

Споменахме за прециден-
та в историята на шабленския 
спорт, но има такъв и в исто-
рията на българската лека атле-
тика – за пръв път в 53-годиш-
ната история на националните 
първенства по лека атлетика, 
атлетки от чужбина, които се 
състезават за български клуб 
печелят титли в хвърлянията!

След втората титла на негова 
атлетка потърсихме председа-
теля на УС на СКЛА „Нефтяник 

2014“ Шабла, Веселин Василев: 
„Радостен съм за двете титли 
за Нефтяник, още повече, че 
са постигнати на най големия 
лекоатлетически форум за Бъл-
гария! Тези шампионски титли 
не са само за отбора, те са  за 
цяла Шабла! Сега е момента да 
благодаря на личната треньор-
ка на Ноеми и Стефани - Соня 
Илиева за себераздаването и 
големия й професионализъм. 
Използвам случая да поканя 
всички шабленци на 30.04. т.г., 
на Градския стадион в Шабла, 
на шестото издание на турнира 
„Коста Василев“. Тогава ще се 
насладят на изпълненията на 
нашите нови национални шам-
пионки в секторите.“

Йордан Енев

„Портрет на Райна Княгиня“ - 
Велизара Калчева, 2-ри клас

Ноеми Плейминг в действие...

В снимка за историята, отляво-надясно: Стефани Крумловски, 
Соня Илиева, Веселин Василев и Ноеми Плейминг на трибуните 
на „Асикс Арена“ в София.

На почетната стълбичка в 
тласкането на гюле (отля-
во-надясно): петкратната 
национална шампионка в 
хвърлянето на диск и „сребър-
на“ в гюлето, Рени Петкова; 
шампионката Стефани Крум-
ловски от СКЛА „Нефтяник 
2014“ Шабла и рекордьорката 
на България в хвърлянето на 
копие – Михаела Петкова с 
бронзовия медал. Седнал под 
момичетата е Веско Василев, 
който току-що е наградил 
призьорките.


