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ПРОВЕДЕ СЕ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА ЧРЕЗ 
ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ШАБЛА“

На 01.03.2022 г., в сграда-
та на Общинска администра-
ция Шабла се проведе начална 
пресконференция по проект 
„Подобряване на енергийната 
ефективност на територията 
на община Шабла чрез обно-
вяване на системата за улич-
но осветление в град Шабла“. 
Проектът е финансиран по До-
говор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
№ BGENERGY-2.001-0028-C01 
от 15.09.2021 г., който се осъ-
ществява по Програма „Въз-
обновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигур-
ност“ с финансовата подкрепа 
на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо 
пространство 2014-2021. На 
пресконференцията присъст-
ваха представители и на двата 
партньора – община Шабла и 
Асоциация „INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT NORWAY“. 

Цветелин Йорданов, зам. 
кмет „Икономическо разви-
тие“ в Общинска администра-
ция Шабла и ръководител на 
проекта, представи накратко 
заложените цели и очакваните 

резултати от реализацията 
му, а именно: повишаване на 
енергийната ефективност чрез 
технологично обновление и 
модернизиране на системите за 
външно изкуствено осветление 
в гр. Шабла, което ще доведе до 
подобряване на условията на 
живот на населението, както и 
постигане на следните резул-
тати:
• повишаване на енергийната 

ефективност на уличното ос-
ветление на територията на 
град Шабла;

• намаляване на емисиите на 
парникови газове;

• намаляване на енергийните 
разходи на общината;

• подобряване на качеството 
на уличното осветление и 
увеличаване на процента на 
светене;

• подобряване на безопасност-
та по пътищата за шофьори 
и пешеходци в нощно време;

• повишаване на производ-
ството на енергия от въз-
обновяеми източници;

• повишаване на експертния 
капацитет на бенефициента 
в областта на възобновяе-

мата енергия, енергийната 
ефективност и управлението 
на енергия.
Андерс Щолан, изпъл-

нителен директор на Асо-
циация „INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT NORWAY“, 
представи накратко дейността 
на организацията и нейната 
роля в проекта. Асоциацията 
участва в проекти, които изис-
кват международно сътрудни-
чество. Чрез глобална мрежа 
от експерти, тя улеснява обме-
на на знания и сътрудничест-
вото по проекти, като фокусът 
е върху кръговата икономика, 
зелената енергия, предприе-
мачеството, образованието и 
социалното включване, про-
изводството, МСП, ИКТ и 
иновациите. С обширно порт-
фолио от проекти, Асоциаци-
ята успешно допринася за из-
граждането на по-иновативно, 
устойчиво и проспериращо 
бъдеще за местните икономи-
ки по целия свят. Този опит 
се усъвършенства чрез непре-
къснато представяне в мулти-
културна среда, доказвайки, 
че има сила в разнообрази-

ето. Основната роля на Асо-
циация „INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT NORWAY“ е 
да подпомага и подкрепя об-
щина Шабла с обмяна на опит, 
знания и най-добри практики 
при изпълнението на проекта.

Проектното предложение 
предвижда изпълнението на 
мерки за енергоспестяване, 
предписани в изготвено об-
следване за енергийна ефектив-
ност на част от уличното освет-
ление в гр. Шабла, включващи: 
подмяна на осветители, въвеж-
дане на система за управление 
на енергията и използване на 
ВЕИ, изграждане на система за 
мониторинг на енергопотреб-
лението, изграждане на систе-
ма за автоматизация и управле-
ние на енергопотреблението, 
изграждане на фотоволтаична 
система и др. 

Срокът за реализация 
на проекта е 18 месеца – до 
15.03.2023 г.. Общата стойност 
е в размер на 531  977,87 лв. с 
ДДС, представляващи 100% 
безвъзмездна финансова по-
мощ.

Изгрев

ПОЧЕТОХМЕ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
На 3 март 2022 г., признател-

ни граждани  се събраха пред 
бюст-паметника на Васил Лев-
ски в центъра на Шабла, за да 
отбележат 144 години от Осво-
бождението на България.

В мразовитата мартенска ут-
рин, председателят на Общин-
ски съвет Шабла, д-р Йорданка 
Стоева изказа благодарността 
на признателните поколения 
към хилядите знайни и незнай-
ни руски, украински, финланд-
ски и румънски воини, както 
и родното опълчение, дали 
живота си за свободата на Бъл-
гария. Д-р Стоева припомни и 
значими събития и факти от 
Руско-турската освободителна 
за нас война. С малко известни 
подробности от хода на вой-
ната, събралото се множество 
хора бе запознато от председа-
теля на Общинската организа-
ция на офицерите и сержанти-
те от запаса и резерва – о.р. м-р 
Емил Тодоров.

Венци и цветя на паметни-
ка положиха: Общински съвет 
Шабла, Общинска администра-

ция, Общинската организация 
на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва, Общински 

детски комплекс, Общински съ-
вет на БСП Шабла  и граждани.

Изгрев

УВАЖАЕМИ ЖЕНИ НА 
ОБЩИНА ШАБЛА,

На днешния ден ще 
получите много поз-
дравления и заслуже-
ни думи на признател-
ност. С удоволствие се 
присъединявам към 
тях по повод вашия 
днешен празник – 
Осми март. Знаем, че 
вие заслужавате вни-
мание всеки ден, но 
празникът е деня, в 
който то Ви се поднася 
по-специално.

Осми март има вече 
вековна история и се от-
белязва в много страни 
по света. Възникнал като движение за по-големи права на жените, 
той и днес не губи това свое значение. Зная, че в днешните нелеки 
времена, Общината има задължението да оказва подкрепа на мно-
го жени и техните семейства и се стреми да го прави постоянно.

Приемете нашата благодарност за полаганите усилия да бъ-
дете всеки ден на висотата на високите си отговорности като 
майки, съпруги и трудови хора.

В този предпролетен ден Ви желая много здраве и радост, 
семейно щастие и мирен живот.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
кмет на община Шабла

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК,
УВАЖАЕМИ ДАМИ – МАЙКИ, 
СЪПРУГИ, ДЪЩЕРИ!

Сърдечно Ви поз-
дравявам с най-неж-
ния и прекрасен праз-
ник – 8-ми март!

Продължавайте да 
бъдете усмивката, коя-
то разпръсква сивота-
та на деня! 

 Нека настъпващата 
пролет Ви донесе много 
усмивки и настроение, 
слънце и споделени 
мигове, да сте заоби-
колени с обичта и вни-
манието на любимите 
хора всеки един ден! 

В тези трудни дни 
през 2022 година, кога-
то е необходимо единение, жените от община Шабла показват, 
че са обединени и силни – те оказват помощ на страдащите и 
на семействата си.

Благодаря на всички жени за тяхната съпричастност към 
проблемите в Общината и оптимизма!

С уважение,
Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА

Председател на Общински съвет - Шабла

СНЦ „МОРСКИ КЛУБ 
ШАБЛА“ ОРГАНИЗИРА 
годишна сбирка на 13-и март 
(неделя) от 13:00 часа в новата 
сграда на Общинския център 
за водни спортове на рибарско 
селище Кария. Каним всички 
приятели на морето от всички 
възрасти да се присъединят 
към нашата инициатива за  за-
нимания по ветроходство и мо-
реплаване. По време на сбир-

ката ще разгледаме и обсъдим 
възможностите и предизвика-
телствата през новия сезон и 
плановете за състезателна дей-
ност. С радост ще посрещнем 
желаещите да станат членове 
на клуба и да се присъединят 
към нашата морска общност. 
Очакваме ви!

СНЦ „Морски Клуб Шабла“
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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

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

ПРОДАВАМ 
ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.

Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

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) 
150 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

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА СОСЗР  

В ШАБЛА
с прискърбие съ-
общава, че на 2 
март ни напусна 
учредителят, дъл-
гогодишен пред-
седател и  почетен 
член на организа-
цията, о.з. подп. 
Атанас Любенов.
Поклон пред свет-
лата му памет!

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 9 март 2022 година 

се навършват
 40 дни

 от смъртта на 

КЕРАНА  ДОБРЕВА   
ХРИСТОВА

Безсилни бяхме да ти помогнем, 
безсилни сме в скръбта.

Но какво е човешката сила 
пред приумиците на смъртта.

От семейството

СЪОБЩЕНИЕ
Към 7 март 2022 г., общият 

брой на диагностицираните 
лица с COVID-19 на терито-
рията на община Шабла е 7 
(седем). Един от тях се намира 
в болнично заведение, а оста-
налите са на домашно лечение. 
Няма поставени лица под ка-

рантина.
Актуална информация от-

носно ситуацията с COVID-19 
можете да намерите в офици-
алния уебсайт на община Ша-
бла, в секция „Коронавирус“, 
подраздел „Важна информа-
ция“.

РЕГИСТРАЦИЯ НА 
ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ – 
ЛИЧНИ СТОПАНСТВА

Община Шабла напомня 
на стопаните на селскосто-
пански животни за лични 
нужди, че следва да регис-
трират личните си стопан-
ства по реда на Закона за 
ветеринарномедицинската 
дейност (ЗВМД) в Областна 
дирекция по безопасност на 
храните (ОДБХ) – Добрич. 

На основание чл. 137, ал. 
13 ЗВМД,  заявленията за ре-
гистрация до ОДБХ се при-
емат по местонахождение на 
обекта (личното стопанство) 
в общинска администрация 
– Шабла, кметствата и кмет-
ските наместничества. 

Към заявлението задъл-
жително се прилагат доку-
менти за собственост или 
право на ползване на обекта 
и за осигурено ветеринарно-
медицинско обслужване на 
обекта.

Съгласно Наредбата за 
ветеринарномедицинските 
изисквания към животно-
въдните обекти, касаещи 
отглеждането на животни, в 
личните стопанства на фи-
зически лица могат да се от-
глеждат до:

два броя едри преживни 
животни (ЕПЖ) и приплоди-
те им до 12-месечна възраст;

десет броя дребни пре-
живни (ДПЖ) с приплодите 
им до 9-месечна възраст;

три броя прасета за уго-

яване, различни от свине 
майки и некастрирани не-
рези;

два броя еднокопитни и 
приплодите им до 12-месеч-
на възраст;

десет възрастни зайци с 
приплодите им, но не повече 
от сто броя общо;

петдесет възрастни птици 
независимо от вида;

сто бройлера или подра-
стващи птици независимо от 
вида.

С подаването на заявление 
за регистрация собственикът 
на животновъден обект – 
лично стопанство декларира, 
че е запознат с основните си 
права и задължения по от-
глеждането на животни за 
лични нужди, произтичащи 
от законодателството.

Образец на заявление за 
регистрация на животновъ-
ден обект – лично стопан-
ство е публикуван на Интер-
нет страницата на община 
Шабла - https://shabla.bg/, 
раздел „Административно 
обслужване“ – „Админи-
стративни услуги“ – „Адми-
нистративни услуги „Еко-
логия и селско стопанство“ 
и е наличен във деловод-
ството на община Шабла, в 
кметствата и кметските на-
местничества по населени 
места.

ОА Шабла

Дата Населено 
място

Собственици Време Служител

8 март Шабла
ЧЗС, «Идън 2“ ЕООД 10,30

инж. В. 
ВасилеваПТК „Шабленски фар“ 10,30

11 март Шабла

ВиК Шабла 10.30

инж. В. 
Василева

ЕТ „Младен Цветков“ 11,30

ЗП Живко Узунов, 
«Узунов 55“ЕООД

12,30

ЗП Милен Райчев 13,30

ЕТ „Милица-88-Хр. 
Христов“

14,30

15 март

Зах. 
Стояново

ЕТ «Нава“,  „Ас-
кер-Андрей Василев“

10,30

инж. В. 
Василева

ЧЗС,  „ВИГ АГРО 2017“ 
ООД

11,30

ЗКПУ «Зах. Стоянов“ 12,00

Граничар ЗК „Граница“ 13,30

Дуранкулак ЗК „Дуранкулак“, 
Димитър  Ников

14,30

16 март
Шабла

ЧЗС 10,30

инж. В. 
Василева

Кооп. Изток 10,30

„ЕЛПРОМ - ЕМЗ“ ООД 13,30

Тюленово ЗКПУ «Приморец“ 14,30

17 март

Горичане ПТК „Обединение“ 10,30

инж. В. 
Василева

Пролез ЗК „Янтар“ 11,30

Езерец Емил Яков, Емил Енев, 
Станчо Станчев

13,00

Ваклино ЕТ «Агросервиз- Ангел 
Илиев“

14,00

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

ремаркета и СТП на машинен инвентар за  
Пролетна кампания в община Шабла за 2022 г.

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 
от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и 
чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 299/30.12.2021  г. на Об-
щински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-123/07.03.2022 г. на 
Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на следния имот – частна общинска собственост:

Решение 
на

Общински
съвет 

гр.Шабла

Имот
Местона

хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /

лева/ без 
ДДС

Депозит 
на

вноска
/лева/

299/ 30.12. 
2021г.

ПИ 
17782. 

501.144

с.Граничар 7 076 90 000,00 18 000,00

Търгът   ще  се проведе на 31.03.2022 г. (четвъртък) от 11:00 
часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Ша-
бла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа 
на 30.03.2022 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 21.03.2022 г. до 16:00 часа на 30.03.2022 г., след 
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 21.03.2022 г. до 30.03.2022 
г. от 13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената на-
чална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 
207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД 
до 16:00 часа на 30.03.2022 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 30.03.2022 г.

Допълнителна информация в служба  
„Общинска собственост”,  

стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108.

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА 
КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ

На 4 март 2022 г. се про-
веде заседание на Област-
на епизоотична комисия в 
Добрич, което бе открито 
от областния управител Га-
лин Господинов. От страна 
на община Шабла в работа-
та на заседанието взе учас-
тие кмета на Общината, г-н 
Мариян Жечев. Секретарят 
на Комисията и директор на 
Областна дирекция „Безопас-
ност на храните“ (ОДБХ) д-р 
Стелияна Генчева подчерта, 
че целта на провеждането му 
е определяне на мерки на об-
ластно ниво в изпълнение на 
Националния план за борба и 
превенция срещу разпростра-
нението на Африканска чума 
по свинете (АЧС), както и 
срокове за изпълнението им. 

Пред членовете на д-р Нико-
лова от ОДБХ Добрич споде-
ли, че България има издадени 
три препоръки от европейска-
та мисия, реализирана в стра-
ната ни – да се регистрират 
личните стопанства (т. нар. 
задни дворове), да се контро-
лират животните, отглеждани 
в тях и да се извършва мак-
симално възможен контрол 
за разпространение на забо-
ляването в дивата природа.  
Съгласно разработения На-
ционален план, инвентариза-
цията в частните стопанства 
(т. нар. задни дворове) следва 
да се извършва три пъти го-
дишно. На заседанието едино-
душно се взе решение първата 
инвентаризация да се извър-
ши от кметове и кметски на-

местници по места в срок до 
30.03.2022 г. Към настоящия 
момент в ОДБХ Добрич има 
регистрирани 331 задни дво-
ра, но няма информация кол-
ко са отглежданите прасета в 
тях, каза д-р Николова и до-
бави, че тази първа проверка 
цели именно актуализиране 
на броя животни. Втората ин-
вентаризация бе решено да се 
извърши в периода 15.06.2022 
- 15.07.2022 г., в която ще взе-
мат участие и ветеринарните 
лекари в общините и третата 
ще бъде в периода 15.10.2022 - 
15.11.2022 г.,  с участие на мест-
ните власти, ветеринарните 
лекари в общините и ОДБХ. 
Другите мерки, които се при-
еха единодушно са – провер-
ка на дворовете, в които през 

2019 г. бяха ликвидирани жи-
вотни и стопаните получиха 
обезщетения; извършване на 
всяко тримесечие на клинич-
ни проверки в задните дво-
рове от лекарите, които имат 
сключени договори с конкрет-
ните стопани и оценка на ри-
ска. Целта на всички мерки е 
да могат българските стопани 
свободно да извършват тър-
говия със своя животинска 
продукция в страни от ЕС и 
трети страни, поясниха спе-
циалистите от ОДБХ - Добрич.  
С изчерпването на дневния 
ред областният управител Га-
лин Господинов закри заседа-
нието.

По информация на 
Областна администрация - 

Добрич
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ПОКАНА
Народно читалище „Зора-1942“, село Ваклино, 

община Шабла, кани своите члeновe на редовно 
отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на  
25 март 2022 година (петък) от 16  часа в сградата 

на читалището, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Доклад за дейността, финансов отчет и доклад на 

проверителната комисия за 2021 г.
2. План за дейността на читалището за 2022 г.
3. Избор на читалищно настоятелство, председател и 

проверителна комисия 
4. Други.

При липса на кворум събранието ще се проведе 
един час по-късно на същия ден и място. 

От Читалищното настоятелство

Народно читалище „ Отец Паисий 1901“  
с. Езерец

ВИ КАНИ НА СРЕЩА НА ТЕМА:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ПРИ МАЛКИТЕ И 
СРЕДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ     СТОПАНСТВА -  

КАК ДА СЕ ПРАВИМ  
С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

с лектори и специалисти от Сдружението за 
изследователски  практики

Срещата е отворена за всеки, и специално за малките и   
средни производители от община Шабла и района

ДНЕВЕН РЕД
1. Климатичните промени в района на с. Езерец и 
Добруджа – прогнози и възможни действия, наличие на 
води, водоползване.
2. Представяне на наръчник за добри практики за 
управление на водите в земеделското стопанство 
– увеличаване на влагозадържащата способност 
на почвата, ползване на агро- лесовъдски практики 
(например ветрозащитни пояси), събиране на дъждовна 
вода в резервоари, увеличаване на растенията за паша 
на пчелите.
3. Дискусия и обмен на информация и идеи, кампания 
за водата в с. Езерец – наличие и начин на ползване, 
възстановяване на ветрозащитните пояси – възможности 
по новата Стратегия за развитие на земеделието 2023-
2027.

НЧ„ Отец Паисий 1901“, 12 март 2022 г. (събота),  
14:00 – 16:00 часа, 

Телефон за контакт: 0886/41-18-63

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

НИЕ МОЖЕ ДА ИМАМЕ 
МНОГО ЖЕНИ
Ние може да имаме много жени, 
но една ще бъде от начало 
до края ни: 
тази, която не ще ни вини, 
когато от чужда любов сме замаяни. 

Ниe може да имаме много жени, 
но една ще бди над живота ни: 
Тази, която ще каже: – Стани! – 
ако клекнем, когато се целят в челото ни. 

Ниe може да имаме много жени, 
но една ще ни обича 
истински: 
тази, която ще ни измени, 
щом превърнем в пари мечтите си.

Стефан Цанев

ЧЕСТИТ 8 МАРТ, 

мили дами от село Пролез
и от ЗК „Янтар“!
Пожелавам ви:
Едно утро, в което да тръг-
нете усмихнати,
Една ръка, на която да се 
облегнете,
Една обич да носите в сър-
цата си,
Един път да ви води към 
хората,
Една цел да ви води в живо-
та, за да бъдете истински 
щастливи!
Честит празник!

С уважение,  
Стоянка Тодорова,

 кметски наместник  
в с. Пролез

Савко Петров: „МОЯТА РЕЦЕПТА ЗА ВИНО Е ОЩЕ ОТ БАЩА МИ.“
Животът е прекалено кратък, за да пием лошо вино.
В тазгодишния конкурс за най-добро домашно вино, реколта 

2021 година, организиран за Трифон Зарезан – 14 февруари, чер-
веният елексир на Савко Петров от Шабла се оказа най-добър 
сред още 14 участващи в надпреварата.

 Победителят в категория „червени вина“ става и Цар на 
виното“. Преди пет години, през 2017 година, Савко Петров от-
ново беше отличен в същата категория.

Ето какво разказа „Царя на виното“, за вас, нашите чита-
тели:

„Изгрев“ – Честита победа, 
г-н Петров. Преди пет годи-
ни, вашето вино отново беше 
най-добро. Каква е рецептата 
за направата му?

Савко Петров – Моята ре-
цепта за вино е още от баща 
ми и с годините я подобрявам. 
През годините технологиите се 
променят. Днес има механично 
отделяне на чепките, а не как-
то преди – ръчно. Не ползвам 
филтри за избистряне на вино-
то. Това става по естествен път.

Мога да определя така моята 
рецепта: желание, любов и раз-
бира се добро грозде, с добра 
захарност.

„Изгрев – Знаем сентен-
цията, че от „добро грозде 
се прави добро вино“. Сам 

ли произвеждате гроздето за 
вашите вина (казвам вина, 
защото правите и бяло вино) 
или купувате?

Савко Петров –Гроздето, 
от което правя моето вино е от 
три лични лозя на площ 1,5 дка. 
Произвеждам достатъчно гроз-
де. Купувам малко, само ако 
имам нужда.

„Изгрев“ – Може ли всеки 
да направи добро вино и кое 
вие определяте като такова?

Савко Петров – Аз мисля, че 
всеки трябва да харесва това, 
което прави – виното си. Има 
и други хубави вина, освен мо-
ето. Забелязал съм, че повече 
хора предпочитат червените 
пред белите вина.

„Изгрев“ – През 2017 го-

дина, когато се срещнахме с 
вас за разговор казахте, че сте 
решили да засадите нови сор-
тове бели грозда. Към днешна 
дата какво отглеждате?

Савко Петров – За сега не 
сме подновявали насаждени-
ята на цяло, като изключим, 
тези които са изсъхнали или 

замръзнали. Имаме много 
стари сортове грозда – „Па-
мид“, „Сторгозия (Бай Зла-
ти), „Шасла”, „Тамянка“ и 
други.

„Изгрев“  - Правите 
бели и червени елексири. 
Има ли вино, което никога 
не бихте направили?

Савко Петров –Правя 
червено, розе и бяло вино. 
Преди години сме имали и 
пелини, но не ги предпочи-
таме. На първо място пред-
почитаме червеното вино.

„Изгрев“ – На 8-ми 
март, какво е вашето поже-
лание към жените?

Савко Петров – Поже-
лавам им да са здрави и 
обичани. На този ден се об-
ръщам и към мъжете: всеки 

ден да се отнасят с жените си 
така, както на 8-ми март.

„Изгрев“ – Благодаря ви за 
този разговор и хубавите по-
желания.

Савко Петров – И аз благо-
даря за проявения интерес.

Разговаря  
Йорданка Радушева

НАГРАДА ЗА СЕВДАЛИНА 
ОТ ДУРАНКУЛАК

У ч е н и ч к а т а 
Севдалина Ве-
селинова от ОУ 
„Св. Климент Ох-
ридски“ Дуранку-
лак беше удостое-
на с поощрителна 
награда от ХIХ 
национална из-
ложб а-конк у рс 
с международно 
участие „Свети 
Трифон Заре-
зан“ на община 
Сунгурларе за 
рисунка в раздел 
„Живопис и гра-
фика“. Конкурсът 
е включен в На-
ционалния ка-
лендар на МОН 
за изяви по ин-
тереси на децата 
и учениците за 
2021-2022 година.

Изгрев

ВЕЛИЗАРА КАЛЧЕВА – С НАГРАДА 
ОТ ОБЛАСТНИЯ КОНКУРС

В навечери-
ето на нацонал-
ния празник – 3 
март, Областният 
управител на До-
брич Галин Гос-
подинов награди  
победителите в 
областния кон-
курс за детска 
рисунка „Трети 
март в нашите 
сърца”. За творба-
та си „Портрет на 
Райна Княгиня“ 
, второкласнич-
ката от СУ „Асен 
Златаров“ -  Вели-
зара Калчева, бе 
отличена с трета 
награда (рисунка-
та на Вили помес-
тихме в броя си 
преди седмица). 
Велизара е нари-
сувала своята картина по време 
на заниманията си в клуб „Чет-
ки и боички“ в Общински дет-
ски комплекс Шабла. Творби 
на седем от възпитаниците на 
ОДК бяха пратени на конкур-
са. В конкуренцията на близо 
300 рисунки от деца в цялата 

област, Вили спечели ценното 
отличие!

От редакцията на „Изгрев“ 
честитим на наградата на мал-
ката шабленска художничка и 
й желаем нови творчески ус-
пехи!

Изгрев

3 МАРТ В ОУ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“

3 март! Националният праз-
ник на България! За поредна 
година Освобождението на 
България се чества в ОУ „Св. 
Климент Охридски“ с. Дуран-
кулак.

На 2 март се проведе извън-
реден час на класа, посветен 
на празника. Всички бяха за-
кичени този ден с емблеми за 
3 март. Учениците от прогим-
назиален етап се амбицираха и 
научиха стихотворението „Оп-
ълченците на Шипка“ на Ив. 
Вазов, което рецитираха пред 
къта за празника, разположен 
на фоайето на втория етаж. 

След това гледаха презентация, 
проследяваща хода на истори-
ческите събития. Учениците от 
начален етап четоха различни 
разкази (първокласниците - 
„Неизвестното българче“ от М. 
Марчевски, второкласниците 
-  „Шипка“ от Д. Габе, трето-

класниците – „Подвигът на 
младия опълченец“ от Д.Тенев). 
В I  и III клас гледаха клипове за 
празника. 

Две деца от училището 
участваха в областния кон-
курс-рецитал „За да я има Бъл-
гария“ -  Даниел Стоянов от I 
клас с „Аз съм българче“ от Ив. 
Вазов и Марио Канев от III клас 
с „България“ на Г. Джагаров. Те 
получиха  грамоти за участие в 
конкурса.

Второкласниците направи-
ха интерактивен урок, в който 
съчетаха знания и умения по 
математика, изобразително 

изкуство и родинознание. Във 
всяка една паралелка под ръко-
водството на класните ръково-
дители се проведоха разговори 
за героизма на участниците в 
Освободителната война, звуча-
ха песни и стихове.

Изгрев

По традиция, на 1 март на учениците от начален етап в ОУ „Св. 
Климент Охридски“ в Дуранкулак гостува Баба Марта. Децата 
я поздравиха с песни и стихове, разказаха ѝ приказки и легенди. 
Тя им върза мартенички на ръцете и на всяка паралелка подари 
кошница с пуканки и други лакомства.
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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.

ОТ МРЕЖАТА

ИМАТЕ ЛИ АКЪЛ ДА 
МЛЪКНЕМ МАЛКО?

Вие, които заемате страна във 
война, в която дори разпалилите 
войната не заемат страна - колко 
години в казармата имате?

Не се издържа. Трябва някой 
да попита нещо в тая вакханалия 
от мнения, призиви, пропаганда 
и контрапропаганда, в която ние 
сме като туземци.

И като туземци ще изчезнем - 
между две знаменца на профил-
ната снимка.

Вие, войнолюбци проклети, 
сериозно ли гасите тоя пожар с 
бензин, знаете ли кой ще изго-
ри в него, какво казват вашите 
тинк-танк групи? И къде ще са 
вашите тинк-танк групи, когато 
дойдат реалните танкове, чужди 
железни машини, които в мо-
мента каните с хляб и сол, или 
каните с провокации и пропа-
ганди?

Вие, които заемате страна във 
война, в която дори разпалилите 
войната не заемат страна - колко 
години в казармата имате? Кой 
ще ви воюва на вас, нешастници, 
кой?

Вие, които искате да се забра-
ни трети март - за колко Осво-
бождения станахте причина, че 
искате да махнем едно от тях?

Вие, които пак бутате памет-
ници - бутнете всичко и пак ще 
останете умираща държава, но 
вече и без паметници.

Вие бълнувате и някой тряб-
ва да ви събуди. Плаша се какво 
събуждане ще бъде това и как 
покрай вашето събуждане от тоя 
бред ще изгорим всички.

Всички, които говорите на-
лудно и обидно за всяка една от 
воюващите страни - колко ще 
струвате, ако и вас почнат да ви 
ругаят, псуват, обиждат и поди-
грават? И пренебрегват - в един 
процес в който победители няма 
да има.

Не просто победители няма 
да има - няма да има дори един 

батальон, който да воюва за ва-
шето бълнуване.

Демографията ли си оправих-
те, икономиката ли, свободата 
на словото ли ви е наред, енерге-
тиката ли ви дава предимство и 
самочувствие? Кое точно ви дава 
право на оценки, призиви, под-
крепа за тая или оная страна на 
тая или оная война?

Истински нормалният човек 
при вида на случващото се тряб-
ва да замре. Да мисли. Да мълчи. 
Да спре. Да спре с ескалацията на 
страха. Да послуша собствения 
си инстинкт за човечност, ин-
стинкт, които не избира страна. 
И не избира отмъщението.

Кой ви разказа живота като 
приказка за чудовища и невин-
ни?

Чудовище е всеки дръзнал да 
поощрява тази или онази страна 
в тази или онази война.

Чудовище е всеки дръзнал да 
обявява всеки топоним за нова 
държава и всяка история като 
повод за омраза.

Огледайте се и вижте как 
един конфликт ще превърне 
всички ни в чудовища. И ако 
така ви харесва - защо не реша-
вате нашия си, познатият ни, 
матерният ни, отечественият ни 
конфликт, вместо да му придава-
те огромна тежест с чужди пос-
лания и фалшиво състрадание, 
гарнирано със сеир към ужасния 
ужас обхващащ планетата.

Колко проблема решихте за 
себе си и страната си, та поч-
нахте да оправяте Украйна? Че и 
Русия?!

Трябва да помълчим. Ако 
всички усти млъкнат - няма да 
има повод за оръдейни залпове в 
тая най-гнусна, излишна и нечо-
вешки нелогична война.

Само да попитам - имате ли 
душа и акъл да млъкнем малко?

Мартин Карбовски,  
журналист в Lentata

ДВЕ ЖЕНИ, ДВЕ ДАМИ И МАЙКИ ПРЕД „ИЗГРЕВ“
На Осми март ще 

ви представим две 
дами от Шабла – Де-
сислава Донева и 
Силвия Йотова. Деси 
е майка на трима 
сина, а Силвия – на 
три дъщери. По-голе-
мите четири от децата 
на двете са съученици 
в СУ „Асен Златаров“ 
и най-малките Радо-
стина и Роман – в ДГ 
„Дора Габе“ в Шабла. 
Съпругът на Силвия 
сега е колега на Деси. 
Други паралели меж-
ду тези две шаблен-
ски майки, можете 
да откриете и сами в 
статията.

Десислава Дими-
трова Донева е родена през 
1977-а г., средното си образо-
вание завършва в Шабла. През 
1994-а („по любов към града“, 
както казва Деси) отива във Ве-
лико Търново, където завърш-
ва българска филология във 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

След това отива в София 
и успява да си намери рабо-
та „сравнително по специал-
ността“ (бел. ред. - по думите 
й) - като редактор и коректор в 
издателство „Здраве и щастие“. 

„Върнах се в Шабла в мо-
мент, когато бях на абсолютен 
кръстопът. Оттам насетне виж-
дах себе си само отвъд граница, 
но реално винаги си бях пред-
ставяла, че ще се върна... даже 
не в Шабла, а направо в родния 
Крапец... Разбира се и Мартин 
вече беше „в картинката“ (бел. 
ред. – спътникът в живота на 
Деси и баща на децата й – Мар-
тин Марчев). Трудно беше да 
превключа на местна вълна, 
но чрез работата във вестни-
ка набързо се наложи да вляза 
в регионалния и културен, и 
спортен, и стопански, и „поли-
тически“ живот. Годината беше 
2005, няколко месеца след въз-
становяването на „Шабленски 
фар“ във вече „Изгрев“. Имаше 
периоди, в които го правех сама 
и без почивни дни, ама... това 
е „журналистиката“ в малкия 
град. Ти и сам го знаеш много 
добре. Бях във вестника едни 
13-14 години, като си прекъс-
вах за майчинствата... Когато 
децата станаха три, вече няма-
ше как да съм на това общест-
вено „хоро“, дадох си сметка.

За децата: Симон скоро ще 
навърши 13, Давид е на 10, Ро-
ман на 5 години. Съвършено 
планирани, много искани и, 
разбира се, понастоящем из-
нервящи. Но най-изнервящото 
е, че си даваш сметка, че като 
работещ родител си отсъстващ, 
зает или уморен във времето, в 
което тези малки, подраства-
щи хора имат реална нужда от 
присъстващ, адекватен и ведър 
родител... Абе... гадно е осъзна-
ването.

В Общинския детски ком-
плекс съм твърде отскоро – 
ценя, че страната в мен, която 
е ориентирана към творчество, 
тук може да се вихри до ня-
каква степен. Изключително 
се гордея с миналогодишна-
та детска изложба на открито 
пред Общината - онази, която 
представяше в рисунки реги-
она. Радвам се, че в началото 
на годината направихме и нов 
кабинет по изкуствата... На пе-
дагогически майсторлък още се 

уча, никога няма да се донауча 
и особено - НИКОГА няма да 
стигна майка (бел. ред. – по-
койната Кина Донева – учител 
и педагог в Шабла). Междувре-
менно завърших и допълни-
телната си квалификация по 
английски език и вече мога да 
го преподавам.

За хобитата... Дълга тема е, 
захвана ли я, ще се излезе, че в 
тази глава почти не вирее роди-
тел, има просто един разхвър-
лян субект...(смее се). „Падам 
си“ по философия, психология, 
етнокултури, природосъо-
бразен начин на живот. Веге-
тарианка съм. Рисувам, пея, 
снимам, обичам да изработвам 
сувенири, мартеници и картич-
ки - но повече за удоволствие.

Пеенето – „Фара Бенд“, но 
и много още извън това. Хуба-
во беше, че й сложихме начало 
през 2015-а на групата и успях-
ме да я поддържаме в годините, 
защото тя канализира умени-
ята и творческата енергия на 
цяло едно поколение музикан-
ти от региона, които иначе едва 
ли щяха да излязат на сцената 
поединично. Освен в Бенда 
имам и собствени проекти, 
правим неща с брат ми (бел.
ред. – Андон Донев), с Краси 
Бончев...

За мен рисуването и фото-
графията са едно цяло и лю-
бовта към едното естествено 
премина в интерес към друго-
то. Имам участия в изложби, 
една самостоятелна такава „Аз 
съм въпрос на светлина“ (през 

2014 г.), една поощрителна на-
града на Международен фото-
графски салон - Варна 2013... 
Най-ценен и най-труден за 
реализация продукт си остава 
фотокнигата, посветена на Ша-
бла и региона, която 
изпълних по евро-
пейски проект на Зе-
ления център...

И докато в тези 
изяви има известна 
„звездност“,  в семей-
ната къща за гости 
през лятото можеш 
да ме видиш и като 
Мара Пепеляшка - с 
парцал и препарат в 
ръка (не че вкъщи не 
се случва да е така, 
ама оттатък красо-
тата е в мащаба...). 
Всичко, що е физи-
ческа активност ме 
зарежда и разтовар-
ва едновременно – в 
последните години 
бягане, колоездене и 
походи са моя еже-
седмична необходи-
мост. Човек трябва да знае как 
да си прави интересното, бих 
казала...“ – това е изповедта 
на Деси Донева пред нашия и 
неин в-к „Изгрев“.

Силвия Ташева Йотова е 
родена през 1984 г. в Шабла. 
Завършва средното си образо-
вание тук, в СУ“Асен Златаров“ 
през 2003 г. През следващата 
2004 г. влиза в редиците на БА 
като телеграфист във Варна. 
През 2009 г. се омъжва за на-
стоящия директор на Общин-
ски детски комплекс Шабла 
– Кирил Йотов. През същата 
година се ражда най-голямата 
им дъщеря – Йоана. Следват 
Кристина – през 2012 и Радос-
тина – през 2016 г. През 2015 г. 
семейството се завръща в Ша-
бла. От 3 години Силвия рабо-
ти като продавач в магазин за 
хранителни стоки „АН ДЖИ“ 
на ул. „Равно поле“ в Шабла. От 
училище до ден днешен е рабо-
тила непрекъснато.

Хобитата на Силвия не по-
криват такава широка палитра 
като на Десислава – тя обича 
разходките край морето, да 
кара велосипед, да чете и да 
готви.

„Релаксирам на морския 
бряг. Това величествено спо-

койствие, което морето излъч-
ва, ме зарежда с енергия. То 
„сваля“ проблемите от плещи-
те ми“ – споделя Силвия Йото-
ва. Любими места са й – около 
Малкото море, край Крапец и 

около Тюленово. „По принцип 
гледам да избягвам стълпотво-
ренията, но когато отидем се-
мейно на море, те само моите 
са си едно малко стълпотворе-
ние...“ – казва с усмивка Сил-
вия. Според нея, уникалното 
крайбрежие на община Шабла 
дава възможност за богат из-
бор на човек откъм плажове 
и красиви места по бреговата 
ивица – нещо, което никъде в 
България го няма.

„Обичам да чета - класиче-
ски книги на хартиен носител, 
не в дигитален формат. Колко-
то и странно да прозвучи, като 
че ли, откакто се появиха деца-
та, чета повече. Нямам предпо-
читание към точно определен 
жанр, напоследък се спирам на 
четива на историческа темати-
ка. Сега чета „Топ мистериите 
на България“ от Слави Пана-
йотов. Като стана дума за „кла-
сически книги“, със съпруга ми 
се стараем децата да прекарват 
по-малко време пред смартфо-
ните и компютрите за сметка 
на типично детските забавле-
ния от едно време. Но в насто-
ящото време това е наистина 
трудна мисия...“

Трите деца и съпругът Ки-
рил обожават кухнята на Сил-
вия. Вити баници, каварми, 
питки със сирене, палачинки, 
запеканки, различи кремове, 
кексове и торти – мама Силвия 
обича да глези своите хора.

Като всеки работещ ро-
дител, времето на Силвия за 
децата е ограничено, а й се 
иска точно в тази възраст да 
прекарва повече време с тях. 
„Хубавото е, че с Кирил имаме 
живи и здрави родители,които 
наистина много ни помагат.“ – 
завършва разговора ни Силвия 
Йотова.

А аз ще завърша с това, че 
без да имаме уговорка, свърза-
на с тази статия, в мразовитата 
сутрин на Трети март намерих 
семействата на Деси и Силвия 
в пълен състав пред паметника 
на Васил Левски в центъра на 
Шабла. 

В началото ви споменах, че 
можете да намерите още пара-
лели между представените в 
материала две шабленски май-
ки. Поне за мен, основният па-
ралел между двете дами е ясен.

Йордан Енев

На 3 март пред паметника на Васил Левски в Шабла, децата 
на Силвия: вляво (по височина) – Радостина, Кристина и Йоана. 
И вдясно до тях синовете на Десислава: (по височина) – Роман, 
Давид и Симон.

Десислава Донева, на 9 юли пред сграда-
та на Общинска администрация, където 
току що е експонирана изложбата на 
открито „Край мой роден - Децата 
рисуват“.

Силвия Йотова


