
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

Вторник, 26 април 2022 г. Брой 17 (866)

„Можете да изрежете всички цветя, но не може да възпрете пролетта да дойде.“ 
 Пабло Неруда

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЕЛПРОМ  ЕМЗ  ООД град Шабла
ТЪРСИ  ДА НАЗНАЧИ  СПЕЦИАЛИСТ

на длъжност  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Условия: Постоянен трудов договор на 8 
часа, петдневна  работна седмица, стаж по 
специалността  3 години,
Заплащане по договаряне.
Кандидатите да представят диплома, СV и молба 
за работа. С предимство са с висше образование  
специалност  „Счетоводство  и контрол“.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат 
поканени на интервю.

Документи се подават в Елпром ЕМЗ ООД
от 8:00 ч. до 16:30 ч.  всеки работен ден или на 

E-mail: office@elpromemz.bg

Информация на тел.: 05743 45 68 0885 137 654

ШЕСТИ 
НАЦИОНАЛЕН 

ТУРНИР ПО ЛЕКА 
АТЛЕТИКА  

„КОСТА ВАСИЛЕВ“ 
 

 
 
за деца, юноши, девойки, мъже и жени 

   
30 април 2022 г.  

(събота) от 09:00 ч. 
Градски стадион 

„Шабла“             
 

 
Организатор СКЛА 

„Нефтяник 2014" със 
съдействието на 
БФЛА и община 

Шабла 
 

 

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА
На 18 април 2022 година се 

проведе редовно заседание на 
Общински съвет Шабла.

Преди същинската част об-
щинският съветник, Милена 
Тодорова, която е и учител в 
СУ „Асен Златаров“ Шабла, по-
дари картички, изработени от 
нейните ученици на председа-
теля на Общинския съвет - д-р 
Йорданка Стоева и на кмета на 
общината – г-н Мариян Жечев 
с послания от най-малките жи-
тели на Общината за здраве и 
благополучие.

На заседанието присъстваха 
10 от 11 общински съветници. 
Към предварително обявения 
дневен ред бяха добавени за 
гласуване три нови докладни 
записки.

Съветниците приеха бю-
джета на община Шабла за 2022 
година в размер на 9 041 970 лв., 
с  9 гласа „за“ („против“ бе само 
председателят на комисията по 
бюджет, финанси и данъчна по-
литика –г-жа Елка Жечева).

 Общината да внесе предло-
жение до Министерството на 
финансите за трансформиране 
на сума в размер на 346 573 лв. 
от целевата субсидия за капи-
талови разходи за финансиране 
на неотложни текущи ремонти 
на улична мрежа в община 
Шабла - приеха още  съветни-
ците на заседанието. Улиците 
„3-та“ в Крапец, „12-та“ в Езе-
рец, „Ком“ в Шабла и „8-а“ – от 
кръстовището с ул.“10-а“ до 
кръстовището с ул.“26-а“ в Ду-
ранкулак ще бъдат ремонтира-
ни през тази година.

Общинските съветници 
приеха средносрочна бю-
джетна прогноза за местни 
дейности в община Шабла за 
периода 2023 – 2025 година по 
показатели от единната бю-
джетна класификация. Те при-
еха погасителен план за възста-
новяване на поетия временен 
лихвен заем от централния бю-
джет на Република България. 
Реши се, непогасената главница 

към 01.01.2022 година в размер 
на 280 хил.лв да се изплати през 
тази година.

На заседанието бяха опреде-
лени основни месечни работни 
заплати на кмета на община 
Шабла и на кмета на кметство 
с.Дуранкулак, съответно 2  600 
лв. и 1 300 лв.

На Районно управление 
(РУ) Шабла ще бъдат предоста-
вени за временно и безвъз-
мездно ползване за срок от 5 
години фабрично нови активи 
в полза на служителя, работещ 
по направление „Детска прес-
тъпност“ към РУ Шабла.

Пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд ще 
бъдат отдадени под наем за 
срок от 5 години (считано от 
стопанската 2022/2023 година),  
за общо и индивидуално полз-
ване.

Съветниците дадоха съ-
гласие да се обяви публично 
оповестен търг с тайно надда-
ване за отдаване на земеделска 

земя – собственост на община 
Шабла. Срокът на договора за 
аренда ще бъде 15 години.

Кметът на общината, г-н 
Мариян Жечев беше определен 
за представител на община Ша-
бла в редовното общо събра-
ние на акционерите на „МБАЛ 
–Добрич“АД, насрочено за 23 
май 2022 година.

В края на заседанието, об-
щинските съветници приеха 
общинския календар на спорт-
ните изяви и този на култур-
ните. „След две години панде-
мична обстановка е време да 
върнем традиционните кул-
турни прояви, където хората 
да отиват, да се разнообразяват 
и виждат с близки и приятели“ 
- каза накрая на заседанието 
председателят на Общинския 
съвет, д-р Йорданка Стоева. 
След изчерпване на точките 
от дневния ред, тя закри 41-то 
заседание на Общински съвет 
Шабла за този мандат.

Изгрев

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

Успешно приключи изпъл-
нението на проект „Рекон-
струкция и рехабилитация на 
съществуващи улици, съоръ-
женията и принадлежностите 
към тях в гр. Шабла, община 
Шабла”, одобрен с Договор № 
BG06RDNP001-7.001-0002-C01 
от 23.05.2019 г. за отпускане на 
безвъзмездна финансова по-
мощ по подмярка 7.2 „Инвес-
тиции в създаването, подобря-
ването или разширяването на 
всички видове малка по маща-
би инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014-
2020 г., съфинансирана от Ев-
ропейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони. 
Проектът изпълни целта си, а 
именно възстановяване и по-
добряване на транспортно-екс-
плоатационните качества и 
носимоспособността на съ-
ществуващата пътна настилка 
на части от уличната мрежа в 
гр. Шабла.

В резултат от проекта бяха 
реконструирани и рехабили-
тирани 7 улици от уличната 
мрежа в гр. Шабла: ул. „Бе-

ласица”; ул. „Нов живот”; ул. 
„Комсомолска”; ул. „Заводска” 
– от кръстовището с ул. „Неф-
тяник” до кръстовището с ул. 
„Струма”; ул. „Свобода”; ул. 
„Марица” – от кръстовището с 
ул. „Добруджа” до кръстовище-
то с ул. „Кубрат”; ул. „Мусала” 
– от кръстовището с ул. „Ро-
потамо” до кръстовището с ул. 
„Равно поле”. Строително-мон-
тажните работи по проекта 
бяха извършени към 05.10.2021 

г. и приети с протокол от дър-
жавна приемателна комисия на 
04.04.2022 г. 

Първоначално одобрената   
безвъзмездна финансова по-
мощ бе в размер на 1 168 151,03 
лв. без ДДС, представляващи 
100% от одобрените разходи за 
осъществяването на проекта. 
След провеждането на общест-
вените поръчки за избор на 
изпълнител на предвидените 
дейности, стойността на про-

екта бе в размер на 1 083 494,63 
лв. без ДДС. В хода на изпълне-
ние на строително-монтажните 
работи бе извършена промя-
на, като окончателната стой-
ност по проекта е в размер на 
1 066 151,82 лв. без ДДС. 

Срокът за изпълнение бе 36 
месеца от датата на подписване 
на договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова по-
мощ.

Изгрев

НЧ „ЗОРА 1942”, С. ВАКЛИНО
ВИ КАНИ

ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА ТЪРЖЕСТВО 
ПО СЛУЧАЙ 80-ГОДИШНИНАТА ОТ 
СЪЗДАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО

на 1 май 2022 г.
(в деня на традиционния събор на селото)

от 16 ч. на площада пред читалището.

Общинската организация на БЧК Шабла

СЪОБЩАВА,
ЧЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ, ПРЕКРАТЯВА 

НАБИРАНЕТО НА ДАРЕНИЯ ЗА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА.
Благодарим на всички, направили дарения до 

този момент. Даренията вече са използвани по 
предназначение.

При възникване на нова необходимост, ще се 
организира нова кампания.

ОбС на БЧК Шабла
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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

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

НОВООТКРИВАЩО СЕ ЗАВЕДЕНИЕ
на селищно образувание „Кария“

(бивше „При Бай Пешо“)
ТЪРСИ ЦЯЛОСТЕН ПЕРСОНАЛ

Телефон за връзка:0876/90-55-31

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ “ДЕЛФИНА”  
С. ТЮЛЕНОВО 

НАБИРА ПЕРСОНАЛ В КАТЕГОРИИТЕ: 
сервитьор, готвач и барман. 

За информация: 0885 095 931

ПРОДАВАМ
 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ) – 130 лв./куб. м. 
АКАЦИЯ (ЦЕПЕНИЦИ) – 120 лв./куб. м.

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА.

Телефон: 0885 298 172

ПОКАНА
УС на Кооперация „Граница” с.Граничар, общ.
Шабла, обл.Добрич, свиква годишно отчетно 

събрание на 30.04.2022 година (събота) от 
09.00 часа в залата на читалище „Свобода 1940” 

с.Граничар при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет за работата на УС на кооперацията.
3. Приемане на годишният финансов отчет.
4. Отчет на КС на кооперацията.
5. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе 
един час след обявеното време, независимо от 
броя на присъстващите.
Каним всички член-кооператори да присъстват на 
събранието.

От ръководството

РЕСТОРАНТ „ FISHE GRILL“ ШАБЛА
НАБИРА ПЕРСОНАЛ 

бармани, сервитьори и кухненски 
работници.

Телефон: 0894 34 28 26

ПРЕДЛАГАМ
 РАЗСАД ДОМАТИ:

„Калина“, „Наслада“, „Биволско сърце“, „Розова магия“,  
„Ръгби“, „Идеал“ (едро червено);
РАЗСАД КРАСТАВИЦИ:

„Гергана“, „Саката“ (японски), „Мексикански крокодилки“  
(нов, най-крехък и за предпочитане сорт)

Телeфон: 0898 711 450, Стойчо Захов

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

Студио за красота

„FANTASY“
работи от понеделник 
до събота, с и без 
предварително записване.
За записване на час:
Донка - фризьор, тел.: 0886/22-85-99;
Габриела – маникюр и педикюр, тел.: 0883/37-12-47

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

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.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 26 април 2022 година 

се навършват 
3 месеца

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 29 април 2022 година 

се навършват
35 години 

от смъртта на 

ГЕОРГИ МАРКОВ ЕНЕВ
починал на 68 години

За един живот живян достойно.
За един човек прекрасен и обичан.
За едно сърце голямо, всеотдайно.

Никога забрава няма!

От семейството

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
В изпълнение на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за здравето и 

Предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 г. на РЗИ Добрич Община 
Шабла уведомява:
1. На 27, 28 и 29 април 2022 г., от 07.00 до 10.00 ч. и от 18.30 
до 20.30 ч. ще се извърши дезаакризация на общински зелени 
площи срещу кърлежи в гр. Шабла.
2. Подлежащите на третиране площи са централна градска част, 
градски парк, гробищен парк и градски стадион в гр. Шабла.
3. Продуктът, който ще се прилага, е е биоцид, разрешен за 
употреба с Разрешително № 0312-4/ 09.03.2017 г. от Министер-
ството на здравеопазването. Включен в Списъка на разрешени-
те за употреба и предлагане предлагане на пазара биоциди за 
2022 г. Притежава информационен лист според Регламент ( EK) 
№ 1907/2006 г.
4. За изпълнители на пръскането са определен със сключен до-
говор «Буболечкоубийци-1» ЕООД.

МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ ЗА 
ПОСТРАДАЛИ ОТ ПОЖАР

На 19 април, около полунощ, 
във фургон на територията на 
град Шабла пламва пожар. 

Екип на РД ПБЗН Шабла 
своевременно потушава огъ-
ня. Във фургона е живеела 
46-годишна жена, заедно с пет 
от непълнолетните си деца. Те 
са успели да го напуснат. При 
инцидента обаче е пострадало 
петото непълнолетно дете – 
момиче на 7 години. То е транс-
портирано и настанено във 
ВМА във Варна с изгаряния по 
тялото и с опасност за живота.

Общинска администрация 
Шабла, съвместно БЧК Шабла 
реагира по най-бързия начин 

и организира събиране на ма-
териална помощ за постра-
далите – дрехи и  обувки за 
децата, и вещи от първа необ-
ходимост, дарени от служители 
на администрацията. Към 9:30 
ч. сутринта на 20 април, даре-
нията от граждани на Шабла 
са доставени на пострадалото 
семейство. До обед на същия 
ден, четирите деца са изведени 
от останалото без жилище се-
мейство и са настанени в прие-
мен център в гр. Добрич. Там те 
вече получават  необходимите 
грижи от специалистите в цен-
търа.

Изгрев

ЗАСИЛВА СЕ КОНТРОЛЪТ ВЪВ ВРЪЗКА С 
НАЧАЛОТО НА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН

Със заповед на Министъ-
ра на околната среда и води-
те, периодът от 1 април до 31 
oктомври 2022 г. е определен 
за пожароопасен. Заповедта 
цели вземането на мерки за не-
допускане възникването на по-
жари, ограничаване на тяхното 
развитие и разпространение в 
защитени територии – изклю-
чителна държавна собственост. 

В изпълнение на разпореж-
дане на директора на РИОСВ 
– Варна община Шабла преду-
преждава всички земеделски 
стопани да спазват забраната за 
палежи на стърнища, слогове, 
крайпътни ивици и площи със 

сухи треви. Обществеността се 
призовава да опазва природата 
от пожари и да спазва всички 
противопожарни мерки.

На нарушителите на разпо-
редбите ще се налагат админи-
стративно-наказателни мерки, 
като предвидените глоби са от 
200 до 20 000 лв. за физически 
лица, а за юридически лица, санк-
цията е от 5 000 до 500 000 лв.

За палежи в защитените 
територии незабавно да се 
уведомява РИОСВ-Варна на 
телефон: 052 /678 848 и (от 
9.00 до 17.30 часа)  и GSM 0884 
290 634 (след 17.30 часа и в по-
чивните дни).

„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА 
НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21

ТЪРСЯ
РАБОТНИК/ЧКА ЗА РАБОТА В 

ОРАНЖЕРИИ ЗА СЕЗОНА.

Телефон: 0887 80 79 81



3Вторник, 26 април 2022 г.

Фолклорна група „Добруджанка“

САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ОБЩИНАТА – С ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

Повече от достойно се пред-
ставиха самодейните фолклор-
ни групи и изпълнители от об-
щина Шабла на Националния 
фолклорен фестивал „Фолкло-
рен изгрев“, който се проведе 
от 15 до 17 април т.г. в Гранд 
МОЛ Варна.

В категорията „Вокални со-
листи“, с първа награда и зла-
тен медал бе отличена народна-
та певица от с. Горун – Росица 
Кръстева („НЧ Зора 1894“ Ша-
бла). Росица заслужи най-ви-
сокото отличие на фестивала с 
изпълнението си на „Я изгрей, 
изгрей“ и „Мари, Калино“.

В категорията „Вокални гру-
пи“, с втора награда, грамота и 
диплом бе наградена Фолклор-
на група „Добруджанка“ при 
НЧ „Зора 1894“ Шабла.  Групата 
се представи с песните „Топо-
ло, тънка, висока“ и „Събрали 
се, набрали се“. И двете песни 
са автентичен, необработен 
фолклор, като първата от тях 
е с авторство на свещеник от 
Дуранкулак от началото на XX 
в. – отец Павел, който първи-
ят документиран фолклорист 
в Добруджа. Интересното за 
„Събрали се, набрали се“ е, че 
песента е написана специално 
за „Добруджанка“ от покойния 
вече добрички композитор и 

диригент – Петър Крумов.
Също във „Вокални групи“,  

трета награда бе присъдена на 
Певческа група „Кардарина“ 
при НЧ „Победа 1941 година“ с. 
Горичане.

Корепетитор и на тримата 
представители на община Ша-
бла на „Фолклорен изгрев“ бе 
Галин Господинов.

За тазгодишното 18-о из-
дание на Националния фол-
клорен фестивал „Фолклорен 
изгрев“ само ще кажем, че беше 
рекордно по брой участници в 
историята на фестивала – над 
4500 самодейци от Източна 
България!

В първата си поява на сцена 

след падането на противоепиде-
мичните мерки, тримата пред-
ставители на нашата община на 
„Фолклорен изгрев“ убедително 
защитиха честта на шабленските 
самодейци в национален мащаб 
и отново доказаха, че мястото на 
Шабла на фолклорната карта на 
България не е случайно.

Ние, гражданите на Об-
щината, също сме зажадняли 
за културни изяви след близо 
2-годишната „Ковид-парализа“ 
на публичния обществен жи-
вот и сме щастливи, че талант-
ливите ни самодейци ще ни 
радват с изпълненията си през 
пролетта и предстоящото лято.

Изгрев

ПОЕТИЧЕН КЪТ

МОЛИТВА
Дай ми, Боже, орлов поглед
и криле от вечен огън;
дай ми хорските тревоги
и човешката надежда;
дай ми, Боже, женска нежност
и копнеж под мъжки вежди;
дай ми истината гола
и безкористната воля;
дай ми, Боже, плач безсолен
и изстрадани победи;
дай ми непрезряна бедност
и любовна предпоследност;
дай ми, Боже, трезво лято
и пиянство на душата;
дай ми стих за свободата
и немилост за подлеца;
дай ми, Боже, земна честност
и неверие в светеца;
дай ми непреходна близост
и едничка чиста риза;
дай ми, Боже, атеизъм
и…една молба голяма:
Чуй молитвата ми, само
ако видиш, че ги нямам!

Георги Давидов

След срещата, деветокласниците, заедно с учителя си по ин-
формационни технологии, икономически дисциплини и туризъм 
– г-жа Йорданка Атанасова (вляво на снимката) и лектора – 
г-жа Виолета Желева (в средата).

На 19 април по инициатива на НЧ „Дружба 1898“ с Дуранкулак и с 
участието и помощта на децата от група „Слънце“ с. Дуранку-
лак и г-жа Дияна Димитрова, се засадиха пет декоративни дър-
вета в двора на детската градина. Като наши верни помощни-
ци, децата ще продължат да се грижат за дърветата. Тържеството на цветята

ПРОЛЕТНИТЕ ПРАЗНИЦИ 
В ГРУПА „СЛЪНЦЕ“

На 15 април 2022 г., децата 
от изнесена група „Слънце“ - 
с. Дуранкулак, при ДГ „Дора 
Габе“ - гр. Шабла отбелязаха 
пролетните празници Лазаров 
ден и Цветница в „Тържество 
на цветята“. Специален гост 
беше директорът на детската 
градина - госпожа Теодора Въл-
чанова. Децата влязоха в роля-
та на първите пролетни цветя 
и отправиха поздрав с „Танц на 
теменужките“.

Честването на пролетните 
празници продължи на 21 ап-

рил с тържеството „Зададе се 
Великден“. Специални гости 
бяха родителите на малките 
„слънца“. Децата влязоха в 
ролята на великденски по-
магачи и разказаха на своите 
родители, как боядисаха яй-
цата за Великден. Тържество-
то завържи с традиционното 
борене с великденските яйца, 
които децата сами си бяха ук-
расили.

Дияна Димитрова и  
Милена Станева -  

учители

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

Един от най-големите праз-
ници за учениците от  първи 
клас е Празникът на буквите.

На 17 април, в Двора на 
кирилицата в старопрестолна 
Плиска, възпитаниците на Кра-
симира Никифорова и Елена 
Ставрева от СУ „Асен Злата-
ров“ Шабла показаха пред ро-
дителите си, че вече са грамот-
ни и познават всички букви от 
българската азбука.

Един вълнуващ ден, изпъл-

нен с много музика, песни и 
стихове.

„Неусетно мина времето в 
изучаване на буквите. Настъпи 
моментът, в който с гордостта 
на първокласниците могат да 
заявят „Ние вече сме грамотни“.

Букварът е златното ключе 
към знанието. Разделяме се с 
него без тъга, защото поемаме 
дългия път на знанието.“ – им 
пожелаха техните учители.

Изгрев

В Двора на кирилицата в  Плиска

ИНТРИГУВАЩА И 
ПОЛЗОТВОРНА ДИСКУСИЯ 

Честно казано, когато из-
брах да уча професия „биз-
нес-услуги“, не предполагах 
колко ще ми бъде интересно и 
колко вълнуващи моменти ме 
очакват.

Такъв момент се оказа ор-
ганизираната на 11 април т.г. 
среща от нашата учителка,  
госпожа Йорданка Атанасова с 
бизнесдамата Виолета Желева 
– управител на фирма за турис-
тически услуги“Ваканция-М“.

Проведохме доста интригу-
ваща и ползотворна дискусия.

„Времето е ценен ресурс, 
по-ценен дори и от парите“- 
Тези думи успяха да оставят 
траен отпечатък в съзнанието 
ми и да ме накарат дълго време 
да размишлявам, дали правил-
но разпределям своето учени-
ческо време. 

Според мен за кратко време 
успяхме да научим доста неща , 
които за в бъдеще ще ни бъдат 
полезни . 

Накратко искам да споде-
ля с читателите на „Изгрев“, 
какво аз осъзнах след срещата. 
Растем във време на модерни 
и стряскащо бързо развиващи 
се технологии. Време, в което 
предприемачът е главният ге-

рой. Той е този, който сам пише 
своята приказка по свой собст-
вен начин. От неговите правил-
ни или неправилни решения 
зависи и края или безкрая на 
тази приказка... Иновативност, 
толерантност и не на последно 
място правилна комуникатив-
ност са качествата, които тряб-
ва да притежава успешният 
бизнес-човек.

И уж сме всезнаещи млади 
хора, а по време на срещата с 
госпожа Желева,  в  миг на при-
теснение, като че ли загубихме 
естествената си дарба да гово-
рим. За радост, нашата гостен-
ка ни предразположи, макар и 
плахо да зададем въпросите, 
които ни вълнуваха. Нейните 
отговори и бизнескреативност  
ни накараха да повярваме, че 
с много вяра и постоянство в 
това, което правим , ще постиг-
нем това, което искаме.

Срещата беше изключител-
но приятна и интересна. На-
давам се и занапред да имаме 
възможност да се срещаме с 
вдъхновяващи хора, като гос-
пожа Виолета Желева. 

 Велизар Енчев,  
ученик в IX клас на  

СУ “Асен Златаров“

ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Броени дни преди 22 април 
– Международния ден на земя-
та, секретарят на НЧ „Отец Па-
исий 1901“, Елен Сабатини ини-
циира кампания за повишаване 
на осведомеността на ученици-
те от начален курс за опазване 
и подобряване на природното 
културно наследство. 

На 19 април, в читалищната 
библиотека, Елен презентира 
на четвъртокласниците от СУ 
„Асен Златаров“ с класен ръко-
водител Виолета Балева серия 
от снимки на природни забеле-
жителности.

Учениците определиха при-
родните дадености на община 
Шабла и района  като едни от 
най- красивите места на земята.  

Част от изнесения урок беше 
децата да се превъплътят в еко-
лози – как биха управлявали те 
защитени местности, така че те 
да са достъпни за туристите, но 
и да не нарушат биоразнообра-
зието.

Предстои почистване на 
плажа на с. Езерец, лятна за-
нималня за природолюбители, 
тематична работилница  на 
морска тематика и прожекции 
на филми на тема екология и 
рибарство.

Кампанията е насочена към 
деца, ученици, жители и гости 
на Общината.

НЧ „Отец Паисий-1901“  
с. Езерец ви очаква  

с пълна програма!

Росица Кръстева



4 Вторник, 26 април 2022 г.

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 

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

ЗА ВЕЛИКДЕН В ОБЩИНА ШАБЛА

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ВЕЛИКДЕНСКА 
РАБОТИЛНИЦА И В ЦСРИ

От 1 до 21 април, в 
Центъра за социална ре-
хабилитация и интегра-
ция в Шабла, в кабинета 
по трудотерапия проте-
коха заниманията на по-
требителите в станалата 
традиционна за Центъра 
по това време на годината 
Великденска работилни-
ца. Под ръководството на 
трудотерапевта Ваня Яна-
киева, 42-та потребители 
на ЦСРИ изработиха кра-
сиви  венци, цветя, яйца и 
поставки за тях и всякак-
ви други сувенири и укра-
шения, символизиращи 
настъпилата пролет.

Изгрев

ВЕЛИКДЕНСКИЯ ЗАЕК  И 
СВЕТОВНИЯ ДЕН НА КНИГАТА 
ЗА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ДОРА ГАБЕ“

На 21 април деца, от втора и 
трета група на ДГ „Дора Габе“ 
Шабла, водени от своите учите-
ли, Сияна Василева и Розалия 
Богданова посетиха детския 
отдел на  библиотеката при НЧ 
„Зора 1894“ в Шабла.

Димитрина Стефанова – 
библиотекар-експерт, привет-
ства малките гости с първото 
им посещение в детския отдел 
на библиотеката. Тя запозна 
децата с отдела, а след това им 
разказа за предстоящите (тога-
ва) празници – Деня на земята, 
Световния ден на книгата и 
авторското право – 23 април, 
Великден и тяхното значение. 

Г-жа Стефанова им разказа и 
легендата за великденския заек.

Библиотекарят в детския от-
дел, Десислава Петрова проче-
те на малчуганите за лудориите 
на заека Питър. Възпитаници-
те на детската градина поздра-
виха домакините със стихове и 
песни за светлия празник - Ве-
ликден.

В края на срещата всяко 
дете получи пликче с комплект 
игри като подарък, доставен от 
Еконт – офис Шабла.

Домакините изпратиха 
своите гости с пожелание „До 
нови срещи.“

Изгрев

И ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ 
БОЯДИСАХА ЯЙЦАТА

Учениците от III клас на СУ 
„Асен Златаров“и техният кла-
сен ръководител, Ваня Иванова 
изработиха своите великден-
ски яйца в час по Компютър-
но моделиране. Докато децата 
работеха, г-жа Иванова разка-
за на своите възпитаници, че 
великденските яйца са един от 
символите на християнството, 
защото напомнят за възкресе-
нието на Христос. Децата чуха 
от класния си преданието за 

първото великденско яйце – 
как Мария Магдалена е подне-
сла яйца на император Тиберий 
и му казала за възкръсването на 
Христос, а императорът казал, 
че това е невъзможно и ако е 
така, яйцето от кокошка, което 
държи трябва да стане червено, 
и то станало. Така, от легенда-
та, третокласниците разбраха, 
защо червеният цвят е основен 
за великденските яйца.

Изгрев

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК В 
С. ГРАНИЧАР

В отбелязването на ритуала 
по боядисване на яйца участва-
ха:Валера Капцова, Вера Кап-
цова, Мартин Калоянов, Маша 
Дю, Виктор Хуарес, Любов 
Пеева, Елиза Пеева, Соня Дю, 
Никола Новаков. От сърце им 
желаем да бъдат живи, здрави 
и много, много щастливи. Без-
грижно детство, мили дечица!

 Читалищен секретар на 
НЧ „Свобода 1940“ Граничар, 

Невена Огнева

В ТРИТЕ КЛУБА ЗА ИЗКУСТВА КЪМ ОДК
Клубовете за художествени 

и приложни изкуства към Об-
щински детски комплекс  Ша-
бла се подготвиха подобаващо 

за най-големия християнски 
празник - Великден. Участни-
ците в клуб „Четки и боички“ 
(на първата снимка) израбо-

тиха поставки за великденски 
яйца. Третокласниците от клуб 
„Палитра“ ( на втората снимка) 
научиха как да прилагат тех-
никата декупаж при украсява-

нето на яйцата, а ветераните 
от „Еко-арт ателие“  пробваха 
силите си в изработка на ве-
ликденски сувенир от плъстена 
вълна.                               Изгрев

РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА 
В БИБЛИОТЕКАТА

На Велики  четвъртък, дет-
ския отдел на НЧ „Зора 1894“ 
Шабла покани свои малки чи-
татели да се включат в работил-
ницата за великденски яйца.

Във фоайето на читалището 
деца, от начален курс на обу-

чение при СУ „Асен Златаров“ 
имаха възможността да разгър-
нат своите умения и творчест-
во, като можеха да боядисват 
„истински“ яйца или от стиро-
пор. 

В инициативата се вклю-

чиха и малки потребители от 
Центъра за обществена под-
крепа (ЦОП) в града.

Яйцата – над 70 общо, бои, 
четки, брокат, ваденки и други 
помощни материали за рабо-
тилницата бяха осигурени от 

читалището и ЦОП.
Част от произведенията на 

малките творци ще останат във 
фоайето за декорация на пред-
стоящите събития, които ще се 
проведат в читалището.

Изгрев

Децата от начален курс в СУ „Асен Златаров“ творят в библи-
отеката.

…и възпитаниците на ЦОП, заедно с ръководителите си…


