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„Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах“.    
Конфуций

МИСЪЛ НА БРОЯ

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ –  
ТРИФОН ЗАРЕЗАН

ОБЩИНА ШАБЛА И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 
1894“ – ГР. ШАБЛА

организират  

КОНКУРС 
за най-добро домашно вино от  реколта 2022 година,

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ и 
ЧЕРВЕНИ 
ВИНА от реколта 2022 година.
2. До участие се допускат проби от вино – местни 
добруджански сортове. 
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, 
като задължително 
писмено посочват сорта или сортовете, от които е 
произведено виното. 
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКАТ до участие 
ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА (ПЕЛИНИ). 
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, не по-малки 
от 1/2 литър (всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) трябва да 
бъдат бистри. 
6. Конкурсът е анонимен.
7. Професионално жури ще определи най-добрите вина.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в 
двете категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.

Мострите за конкурса ще се приемат от 01 февруари 2023 
г. до 17 часа на 10 февруари 2023 г. в Народно читалище 
„Зора1894“ – гр. Шабла.
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на Трифон 
Зарезан – 14 февруари в сайта на Община Шабла, на 
страницата на НЧ ”Зора1894” Шабла, както и на 21 
февруари – в общинския вестник „Изгрев”.

Празникът тази година ще бъде присъствен, с празнична 
програма на открито. Наградените участници в конкурса 
ще получат наградите си на 14 февруари, 2023 г. по 
време на Празника на лозаря. Празничната програма на 
Трифон Зарезан ще бъде публикувана в общинския вестник 
„Изгрев“ на 07 февруари, 2023г., в сайта на Община Шабла 
и на страницата на НЧ „Зора1894“ – гр.Шабла.

За справки: тел. 05743/40 28 
или при секретаря на читалище „Зора 1894“ – Шабла 

На 10 февруари църквата „Св. вмчк. Харалампий“ в Шабла 
отбелязва своя храмов празник.

Празничните богослужения ще протекат по следния ред:

9 февруари (четвъртък) 
17,00 ч. – Празнична вечерня с 
петохлебие
10 февруари (петък)
7,30 ч. – Утреня
9,00 ч. – Света Литургия
Очаква се литургията да бъде 
оглавена от Варненският и Ве-
ликопреславски митрополит 
Йоан. Ще присъстват и гос-
ти-свещеници от епархията.
Поканват се християните от 
общината да участват в бо-
гослужебния празник, като 
пчеларите могат да донесат 
продукцията си от мед за ос-
вещаване.

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ВИНОТО – ШАБЛА 2023г.
14 февруари 2023 г.

09.30 часа – Начало на ритуала по зарязване на лозята с ФГ 
„Добруджанка” (лозята на пътя за с. Горичане).
10.00 часа – Градски площад пред сградата на НЧ „Зора1894” 
– гр. Шабла (при лошо време – във фоайето на читалището) – 
начало на празнична програма за празника.
10.30 часа – Награждаване на победителите в конкурса за бяло и 
червено вино, и коронясване на Царя на виното – Шабла 2023 г.

ГОДИШНА СБИРКА НА СНЦ „МОРСКИ КЛУБ ШАБЛА“
На 4 февруари в сградата на 

общинския център за водни 
спортове се проведе годиш-
ната сбирка на СНЦ „Морски 
клуб Шабла“. Въпреки студе-
ното време, залата събра ня-
колко поколения ветроходци и 
дейци на клуба. В приятелски 
дух и весело настроение бе да-
дено началото на събитието, 
когато председателят на клуба 
Валентин Иванов направи в 
кратко резюме анализ на из-
миналия сезон. Представени 
бяха участията на клуба в ре-
гатите от календара на БФВ и 
плаванията с учебно-трени-
ровъчна цел в акваторията на 
Шабленска община. Разгле-
дани бяха възможностите за 
плаване и практикуване на 
ветроходния спорт през насто-
ящата година. Бяха направени 
различни предложения, споде-
лени бяха идеи от присъства-
щите,  обсъдени в колективен 
дух и развити и в условията на 
местните дадености и налична 
материална база. Неведнъж бе 
изказано съжаление за липса-

та на адекватно пристанищно 
съоръжение, което не само би 
увеличило многократно въз-
можностите за практикуване 
на водните спортове, а и би 
променило облика на Шабла 
като морска община. Вален-
тин Иванов обяви основния 
акцент на тазгодишните зани-

мания, който е включване и 
на занятия с деца от по-малка 
възрастова група – 3-ти – 7-ми 
клас. На събирането бяха при-
ети нови членове на клуба и 
разгледан списъка за картоте-
киране към федерацията.

 Всички желаещи да се при-
съединят към СНЦ „Морски 

клуб Шабла“ могат да получат 
повече информация на следни-
те контакти:

+359877959843 –  
Валентин Иванов
+359888654754 –  
Димитър Нанев

www.shabla-watersports.org
facebook: Marine Club Shabla

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
ЗА 2023 ГОДИНА

В последния ден на месец 
януари заседава Общинският 
съвет. На заседанието присъст-
ваха 9 от 11 общински съветни-
ци. В началото председателят 
на Общинския съвет д-р Йор-
данка Стоева прочете дневния 
ред и пожела на своите колеги 
успешна година, през която да 
вземат най-правилните реше-
ния за жителите на общината.

Докладните записки бяха 
внесени от Комисията по упра-
вление на общинската собстве-
ност, икономическа и инвести-
ционна политика и земеделие 
и тази по устройство на тери-
торията, благоустрояване, за-
конност, обществен ред и еко-
логия.

Съветниците приеха отчета 
на кмета на общината за изпъл-
нението на Програмата за упра-
вление и разпореждане с имо-
ти – общинска собственост за 
2022 година. Приеха програма 
за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост 
за 2023 година, в която могат да 
се извършват промени, допъл-
нения и актуализации.

Сдружение „Шахматен клуб 
Хармония 25“ Шабла ще полу-
чи безвъзмездно право на полз-
ване на помещение с площ 33 
кв.м., което се намира в Спорт-
ния комплекс в града за срок от 
5 години.

Дебат предизвика доклад-
ната записка по повод пред-

ложението за ликвидиране на 
съсобственост между ЗКПУ 
„Обединение“ в с. Горичане и 
община Шабла и предложе-
нието за закупуване от об-
щина Шабла на част от имот 
с обща площ 2680 м. и нами-
раща се върху него сграда. 
Предложението на комисията 
по управление на общинската 
собственост, икономическа и 
инвестиционна политика и зе-
меделие бе прието с корекция 
със 7 гласа „За“ и 2 „Въздържа-
ли се“.

Кметът на общината, Ма-
риян Жечев, бе определен за 
представител на община Шабла 
в извънредното общо събрание 
на акционерите на „МБАЛ-До-
брич“ АД, насрочено за 15 фев-

руари 2023 година.
Бе прието и предложението 

на общинска администрация 
за изменение на ПУП – ПУР за 
село Тюленово, община Шабла.

На заседание на всички по-
стоянни комисии беше пред-
ставен проекта „Изграждаме 
Европа с представители на 
местното самоуправление“, 
чиято цел е да подобри кому-
никацията по въпросите на Ев-
ропейския съюз, чрез изграж-
дането на безпрецедентен съюз 
между европейските структури 
и структурите на местното са-
моуправление и по-конкретно, 
чрез обсъждането на важни 
теми с гражданите. Проектът 
бе представен от представите-
ли на Търговско-промишлена-

та палата в град Добрич.
За представител на общи-

ната и за член на мрежата 
„Изграждаме Европа с пред-
ставители на местното самоу-
правление“ бе определен кме-
тът Мариян Жечев.

На заседанието в точка 
„Други“ бе обсъдена и прис-
тигналата до община Шабла 
покана от побратимения град 
Терешин за посещение на де-
легация от 10 участници от на-
шето доброволческо формиро-
вание за посещение в Полша, в 
периода 28 април – 3 май 2023 
година.

След изчерпването на днев-
ния ред заседанието беше за-
крито от неговия председател.

Изгрев

Присъстващите на сбирката.

От Търговско-промишлената палата представиха проект в Шабла.
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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

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 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

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!

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

с газопламъчна хидроизолация.
Телефон за контакт: 0888/15-26-48

Бръснаро-фризьорски салон
„ПРИ ПОЛИ“
  РАБОТИ ЗА ВАС:

от понеделник до петък – от 9:00 до 17:00 ч.
(без обедна почивка)

в събота – от 9:00 до 12:00 ч.

На Градския пазар в Шабла!

Моля, заповядайте!

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

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ –
ЦЕПЕНИЦИ:

АКАЦИЯ  - 160 лв./куб.м.
ЯСЕН  – 180 лв./куб. м. 

Телефон за контакт: 0888/78 12 66
ЕООД Борисов -71 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: 

Продавач-консултант за Златарско ателие гр. Шабла, работник за 
изработка на рамки за картини и сервитьор за Снек бар „Фарът“. 

Телефон за контакт: 0888 306 941 – Борислав Борисов

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.

ВАЖНО!
Фирма „Юнион Ивкони“ 

СЪОБЩАВА, ЧЕ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА 
ЛИНИЯТА ШАБЛА – СОФИЯ И ОБРАТНО.
Автобусът по същата линия тръгва от Каварна в 9.30 часа.

Билети могат да се закупят и 
в офиса на „Юнион Ивкони“ в Шабла.

Телефон за информация: 0879 356 055 

МАГАЗИН  
ЗА АВТОЧАСТИ И 

СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 
в Шабла. 

Той се намира на ул.“Комсомолска“ 1  
срещу шивашкото ателие.

Работно време: 
* понеделник - петък –  от 9.00 до 18.00 часа
* събота – 9.00 до 13.00 часа

Почивен ден - неделя

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 6 февруари 2023 година се 

навършиха
4 години от смъртта 

на ЗДРАВКО ИВАНОВ  
ЙОРДАНОВ

За един живот – живян достойно,
за едно сърце – човешко и огромно,

за любим човек – скъп и мил – 
ужасно много ни боли и

Забрава няма!

От семейството

ПРЕДЛАГАМ:
 - ярмомелка – чукова;
- бали сено;
- зърно: царевица, ечемик, пшеница.

Телефон: 0988 740 040

МТСП ЩЕ ФИНАНСИРА С ДО 100 000 ЛВ.
ПРОЕКТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА

Министерството на труда и 
социалната политика (МТСП) 
започна кампанията по наби-
ране на проектни предложе-
ния, които ще се финансират 
по Националната програма 
за достъпна жилищна среда 
и лична мобилност на хора с 
увреждания през 2023 г. Доку-
менти могат да се подават от 23 
януари до 24 април.

По Компонент 1 „Достъпна 
жилищна среда” хората с ув-
реждания могат да кандидат-
стват с предложения за изграж-
дане и монтиране на рампи, 
подемни платформи и асан-
сьори. Всеки одобрен проект 
ще бъде финансиран с до 100 
000 лв. от МТСП.   В случаите, 
в които стойността на проек-
тите е по-висока, кандидатите 
ще могат да съфинансират из-
пълнението на допустимите 
дейности.

По компонента могат да 
кандидатстват собственици 
на жилища, които са с трайни 
увреждания и се придвижват 
с инвалидни колички, с по-
стоянен или настоящ адрес 
в същата сграда. Допустими 
кандидати са и сдружения на 
собствениците в етажната 
собственост в многофамилни 
жилищни сгради, в които има 
хора с трайни увреждания, 
придвижващи се с инвалидни 
колички, с постоянен или на-
стоящ адрес в същата сграда.

Одобрените проекти по 

Компонент 2 „Лична мобил-
ност“ ще се финансират с до 
8000 лв. Средствата ще се от-
пускат за преустройство на 
лек автомобил за човек с трай-
ни увреждания, монтиране 
на помощно съоръжение или 
приспособление за качване и 
сваляне на инвалидна количка 
в моторно превозно средство, 
както и за закупуване на авто-
мобил с вече извършено изме-
нение. Кандидатите ще могат 
да получат и средства за шо-
фьорски курс.

Право да кандидатстват по 
втория компонент имат хора 
с трайни увреждания, с дока-
зан дефицит на долни и/или 
горни крайници и решение на 
органите на медицинската екс-
пертиза, които имат документ, 
че са физически годни да бъдат 
шофьори. 

  Подробна информация за 
условията и документите за 
кандидатстване по двата ком-
понента може да се намери 
на интернет-страницата на 
МТСП (www.mlsp.government.
bg) в рубрика „Политики“, 
категория „Хора с уврежда-
ния“, секция: „Национална 
програма за достъпна жилищ-
на среда и лична мобилност” 
или на следния линк:  https://
w w w. m l s p. g ov e r n m e nt . b g /
n at s i o n a l n a - p r o g r a m a - z a -
dostpna-zhilishchna-sreda-i-
lichna-mobilnost-1

 МТСП

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗАПОЧВА 
ОТ ДОБРИЧ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Министерството на земеделието започ-
ва национална информационна кампания 
за Стратегическия план за развитие на зе-
меделието и селските райони в България 
за периода 2023-2027 г. Инициативата има 
за цел да запознае земеделските стопани с 
условията за прилагането на инструменти-
те по него. В рамките на събитията ще бъ-
дат представени различните интервенции, 
разписани в Стратегическия план като 
земеделските стопани ще могат да задават 
въпроси на екипа от експерти на Минис-
терството на земеделието.

Преди срещите могат да бъдат задавани 
и предварително въпроси на мейл: vaprosi_
mzm@mzh.government.bg

Графикът за провеждане на информа-
ционната кампания е направен на регио-
нален принцип, като на 9 февруари от 11 
ч. в гр. Добрич ще бъде мероприятието за 

земеделски стопани от областите Варна, 
Шумен, Силистра и Добрич и ще се прове-
де в Зала „Европа“, ул. Независимост № 5 , 

ет.2 в сградата на Областна администрация 
Добрич.

Про нюз Добрич
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ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  

„ЗОРА 1942”, С. ВАКЛИНО,
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА 

ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР
Документите за кандидатстване (молба, CV, копие 
от диплома за завършено образование – минимум 

средно) се подават до 17 февруари 2023 г. при 
секретаря на читалището в делнични дни до обяд. 

За повече информация: тел 0885 61 79 79.
Обявява се и свободно работно място за хигиенист 

на половин работен ден.
Молби се приемат до 17 февруари 2023 г.

Уважаеми посетители,
ЗЕЛЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

ЦЕНТЪР ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН 
ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ.

Заповядайте отново от месец април!

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

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ДА ПРЕПЛУВАШ ЖИВОТА
Къде ли е закотвена надеждата
и диша ли свободно вятъра?
Накъсани, платната на копнежите
в покров превърна ги забравата.

Пробойните разяждат корпуса,
без обич няма как да се запълнят.
Грях твой и чужд са. Само прошката
и вярата предпазват от потъване.

Животът все е бясно мятане
в морето от изпитвана вина.
Добре да плуваш, пак ти трябва някой –
спасителната лодка до брега.

Посоката е все една и съща,
но миналото не е лек баласт.
За да се върнеш при сърцето, вкъщи,
хвърли зад борда тъмната му власт.

Надежда Тошкова

БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ЗОРА 1894“- ГР. ШАБЛА
ВИ  КАНИ  НА 

СРЕЩА С ИСКРА УРУМОВА
Журналист и автор на тетралогията „Самодивски сезони“: „От-

краднато, обречено, опазено“ и „Орисано“
„КАК СЕ РАЗКАЗВА ЛЮБОВТА“

14 февруари 2023 г. (вторник)
17.30 часа в изложбената зала на читалището

„ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ ПРЕЗ ОБЕКТИВА НА „ИЗГРЕВ“

КОНКУРС ЗА КОМИКС НА ТЕМА „КРАЙМОРСКА СРЕЩА“
Ученици от VIII до XII клас от всички крайбрежни населени 

места по българското Черноморие са поканени да участват в 
първо издание на конкурс за комикс на тема „Крайморска сре-
ща“. Крайният срок е 31 март 2023 г.

Конкурсът се организира по повод издаването на брой 2 
на вестник „Крайморска среща“ и с цел насърчаване на твор-
чеството в областта на комикса. Темата се посвещава на хо-
рата, които живеят целогодишно край морето или са свързани 
професионално с него.

Кой и как може да участва?
В конкурса могат да участ-

ват ученици от VIII до XII клас 
от всички крайбрежни населе-
ни места по българското Чер-
номорие – от Дуранкулак до 
Резово. Участието е индивиду-
ално. Всеки участник има пра-
во да предложи до 3 черно-бе-
ли кратки комикса (комикс 
ленти).  Всеки комикс трябва 
да е съставен от  4 панела, на-
рисувани на ръка (с моливи, 
тънкописци, маркери, въглен, 
туш, пастели) или създадени 
дигитално. Комиксите трябва 
да интерпретират конкурсна-

та темата по начин, избран от 
автора, да имат заглавие и да 
представляват сюжетно завър-
шена история. Те могат да бъ-
дат без текст – само от рисунки. 
Ако включват текст на език. 
различен от български, трябва 
да са придружени от резюме на 
сюжета на български в няколко 
изречения. Участието в кон-
курса е само по електронен път, 
чрез изпращане на снимка на 
комикса (jpg/jpeg, не по-малка 
от 5 MB).

Кой ще разглежда коми-
ксите?

Получените комикси ще 

бъдат разгледани от жури в 
състав:  Веселин Чакъров  – ху-
дожник на комикси, илюстра-
тор и педагог,  Славена Симео-
нова  – художник на комикси, 
илюстратор и  Елена Владо-
ва  (журналист, автор на книги 
и обучител в областта на коми-
ксите).

Най-добрите комикси, из-
брани от журито, ще бъдат 
публикувани в брой 2 на вест-
ник „Крайморска среща“. Един 
от техните автори ще получи 
награда комплект материа-
ли за рисуване, предоставени 
от магазини за художествени 
материали „Слънчоглед“ Ва-
рна и София. Двама участника 
ще получат луксозни печатни 
издания, предоставени от Га-
лерия за графично изкуство 
Варна, организатор на Между-
народното биенале на графика-
та. Журито си запазва правото 
да присъди и допълнителни 
предметни награди.

Къде се изпращат комикси-
те?

Комиксите се изпращат 
на e-mail адрес urban.mag.
bulgaria@gmail.com. В писмото 
трябва да се напише името на 
участника, къде живее и e-mail/
телефон за обратна връзка (не-
гов или на преподавател/роди-
тел/настойник). Тези данни ще 
бъдат използвани единствено 
за целите на конкурса, съглас-
но изискванията на Закона за 
защита на личните данни, във 
връзка с употребата и прилага-
нето на Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 април 2016 година 
относно защитата на физиче-
ските лица във връзка с обра-
ботването на лични данни.

Срокът за участие е 31 март 
2023 г. Наградите ще бъдат обя-
вени до края на първата седми-
ца на април 2023 г.

Телефон за връзка и повече 
информация: 0888/540 388.

КАМПАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВЛАЖНИТЕ 
ЗОНИ И АКВАКУЛТУРИ

Около 30 човека взеха учас-
тие във всичките дейности, 
посветени на влажните зони.  
Радвахме се, че успяхме да съ-
берем поколения природолю-
бители и различни  привърже-
ници на Езерец. 

От международния ден на 
влажните зони – 2-ри февруа-
ри, до неделя 5-ти, в сградата на 
читалището влизаха различни 
по възраст и интереси жители, 
деца, фенове, представители на 
организация „Място Езерец“. 
Десислава Петрова – библио-
текар в детския отдел на чита-
лищната библиотека, занаят-
чии – Доротея Панчева  от 

„Шушулка“, земеделци, ри-
бари и много други.

Докато се твориха  картини 
от стари платове, разглеждаше 
се музейната сбирка с рибарски 

такъми или докато се коменти-
раха презентации или филми, 
тези дни минаха с посланието 
да опазваме нашата среда за 
живеене. И даже да я поставя-
ме на първо място като страте-
гически елемент  за динамизи-
ране на местната икономика.

Почистена бе и плажната 
ивица на село Езерец, от която 
се събраха около 40 чували в 
рамките на 2 часа! 

Морето беше си показало 
какво му пречи.

Кампанията се осъществява 
от Народно Читалище „Отец Па-
исий 1901“ с. Езерец,   в изпълне-
ние на Дейност „Повишаване 
на осведомеността за опазване 
и подобряване на природното 
културно наследство чрез дей-
ности по разпространение на 
знания за опазване на околна-

та среда в рамките на проект 
„Съхраняване на традиции, бит 
и култура чрез опазване, подо-
бряване и развитие на морското 
културно и природно наслед-
ство в с. Езерец, община Шабла“. 
Проектът се финансира от ЕС 
по Договор  за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
№ МДР-ИП-01-9/10.03.2022 с 

Управляващия орган на Програ-
ма за морско дело и рибарство 
2014-2020 по мярка 2.2.1 „Въз-
становяване и подобряване на 
природното наследство, култу-
рата и спорта на рибарската те-
ритория“ от Стратегия за ВОМР 
на МИРГ „Шабла-Каварна-Бал-
чик и е със срок на изпълнение 
10.03.2023 г.

Доротея Панчева показва на децата как от „нищо“, можем да 
си изработим нещо.
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева
СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

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

Обръщаме се към Вас, 
ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В  

ДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ
организирана от Фондация „Архегет“ и инициативен 

комитет „Тутраканска епопея“ за създаване на 360-гра-
дусова 3D мултимедийна диорама, пресъздаваща епичния 

момент от превземането на Тутраканската крепост.
За тази цел инициаторите са открили набирателна сметка 
за изграждане на това „гнездо“ на признателност от нас 
към падналите воини:

Банкова сметка:
Фондация „Архегет“:

KBC bank BG33RZBB91551013038863
BIC RZBBBGSF

Александър Тодоров, вдясно на 
снимката.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТУРНИР ПО 
ФУТБОЛ В ПОДКРЕПА НА МАРТИ

На 11 февруари 2023 година 
(събота) в двора на СУ„Асен 
Златаров“ ще се проведе благот-
ворителен турнир по футбол в 
полза на Марти от Каварна.

Участници са ученически 
отбори от Шабла, Крапец, Ду-
ранкулак и Каварна.

Начало: 10.30 часа
Инициатори на това благо-

родно събитие са: Томас Патро-
клов и Деян Василев от Кава-
рна, Валентин Спиридонов от 
Добрич, със съдействието на 
община Шабла.

Всички, които искат да под-

крепят каузата, са добре дошли.
За информация: 0878 233 154, 

Живко Янев

ТУРНИР ПО ТЕНИС НА 
МАСА ЗА УЧЕНИЦИ

На 13 февруари 2023 годи-
на (понеделник) от 11.30 часа 
в Спортен комплекс Шабла ще 
се състои турнир по тенис на 
маса за ученици горен курс на 
обучение.

Турнирът е по повод па-
тронния празник на СУ „Асен 
Златаров“ Шабла.

Организатори: СУ „Асен 
Златаров“ и община Шабла

СПОРТНИ НОВИНИ
На 4 и 5 февруари 2023 го-

дина в зала „Асикс Арена“ гр. 
София се проведе Национален 
шампионат по лека атлетика 
за момичета и момчета под 16 
години.

Александър Тодоров от Ша-
бла се класира на първо място 
в дисциплина „Овчарски скок“ 
с постижение 2.80 м. Нашето 
момче тренира за СК „Тракия 
96“ – Пловдив.

***
Възпитаничката на СКЛА 

„Нефтяник-2014“ Шабла, Кре-
мена Димитрова, която също 
участва в този турнир, завърши 
13-та на гюлле с резултат 7.75 м.

СЪОБЩЕНИЕ
От Управителния съвет на Детско-юношеската школа по бас-

кетбол „Акулите“ към Баскетболен клуб „Шабла“ съобщават, че 
предвиденият за 11 февруари 2023 година баскетболен детски фес-
тивал се отлага за 18 март 2023 година (събота).

МЛАДЕЖКИ ФОТОКОНКУРС 
„ЩРАКНИ ВРЕМЕТО“ 3

Младежки център – Добрич 
кани всички млади хора да по-
кажат своята уникална гледна 
точка към „красотата на време-
то“ чрез снимки. Участниците 
в конкурса могат да поставят 
на фокус различни свои откри-
тия, включително природни, 
културни, археологически, ис-
торически забележителности, 
пейзажи и други.

Младите хора да уловят в 
един фотографски кадър кра-
сотата на ВРЕМЕТО, както 
в неговото метеорологично 
състояние, така и в различни 
завладяващи сцени от заобика-
лящия ни свят.

Право на участие имат всич-
ки младежи, на възраст между 
15 и 29 години, от страната. 
Те трябва да представят до 3 
броя авторски снимки, формат 
JPEG с максимален размер на 
снимката до 10 МB всяка. Фо-
тографиите да са придружени 
с кратко заглавие, информация 
за мястото на което е напра-
вена снимката, трите имена на 
участника, години, адрес, те-
лефонен номер. Задължително 
условие е фотографиите да са 

направени през периода 2022-
2023 година, като снимките да 
бъдат оригинални, без тяхно-
то заснемане да излага на риск 
здравето и живота на техния 
автор и/или други участници.

Снимките трябва да бъдат 
изпратени на имейл: info@ycd.
bg до 14 март.

Всички снимки на учас-
тниците във фотоконкурса ще 
бъдат включени в специално 
създаден за целта албум, със 
заглавие „Щракни времето“ 3. 
Албумът ще може да бъде на-
мерен във Facebook страницата 
на Младежки център Добрич 
от 15 март до 22 март, където 
може да се гласува онлайн за 
харесваните фотографии;

Победителите във фотокон-
курса ще бъдат публикувани на 
23 март – Световен ден на ме-
теоролога в сайта www.ycd.bg 
и facebook страницата на Мла-
дежки център Добрич;

Победителите ще получат 
предметни награди от 27 март 
до 31 март, на място в Младеж-
ки център Добрич или на пода-
ден адрес от участниците.

Радио „Добруджа“

Николай Паламудов: „НЕ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕШ ПЧЕЛАРСТВО
САМО С ЦЕЛ И ИДЕЯ ДА ИЗКАРВАШ ПАРИ“ 

Броени дни преди 10 февруари, когато честваме Св.свщмчк 
Харалампий – покровител на пчеларите, ще ви срещнем с един 
млад човек, който решава да се занимава с пчеларство, „запа-
лен“ от наш съгражданин, също пчелар. Ето и разговорът:

Изгрев – Разкажете ни за 
себе си. Как решихте да се за-
нимавате с пчеларство? 

Николай Паламудов – Каз-
вам се Николай Паламудов 
и съм на 36 години, от Шабла. 
По пчеларството ме запали д-р 
Йордан Йорданов – ветерина-
рен лекар, който беше мой учи-
тел в началото. Започнах преди 
5 години с 10 кошера, сега със 
съпругата ми се грижим за 40 
кошера. Искам да кажа, че в се-
мейството ми няма пчелари.

Изгрев – Като представи-
тел на пчеларското съсловие, 
кое е задължителното усло-
вие, за да бъдеш пчелар?

Николай Паламудов – Да 
бъдеш пчелар е като любовта 
към животните. Както овча-
рите обичат овцете си, така да 
си пчелар означава да обичаш 
пчелите. Пчеларството е едно 
от малкото неща, което не 
може да започнеш само с цел и 
идея да изкарваш пари.

Изгрев – Какви грижи 
е необходимо да се полагат 
за пчелите, за да бъдат те в 
най-добрата си форма, така че 
да дадат висококачествен мед?

Николай Паламудов – По-
знавам 40 „колеги“, като всеки 
един от тях действа, грижи се и 
разбира пчелите по свой собст-
вен начин. От моя опит мога да 

кажа, че колкото по-малко ги 
„ровиш“, толкова по-продук-
тивна е дейността им.

Изгрев – Известно е, че съ-
ществуват различни видове 
мед – боров, манов и други. 
Какви малко познати видове 
мед има и се срещат на пазара 
и какво е мнението Ви за тях?

Николай Паламудов – В на-
шия район се произвежда мед 
от слънчоглед, акация, билков, 
от рапица, кориандър и лаван-
дула, като последните три са 
в много малко количество. В 
България се внасят малки ко-
личества бутиков мед, който 
може да се поръча на много ви-
сока цена. Моето мнение е, че 
нашият като качество с нищо 
не отстъпва, дори превъзхож-
да вносния. Затова една голяма 
част от произведения в Бълга-
рия мед е за износ.

Изгрев – Използват ли се 
новите технологии и методи 
на модерното общество при 
отглеждането на пчелите?

Николай Паламудов – Има 
много новости като инвентар 
и машини, с които можеш да 
улесниш и рационализираш 
работата си на пчелина. Като 
всяка новост всичко е скъпо и в 
повечето случаи трябва да раз-
читаш на финансиране от Ев-
ропейски програми, при които 

има хиляди спънки.
Изгрев – Призвание, работа 

или просто разтоварващо хоби 
са пчелите във Вашия живот?

Николай Паламудов – За-
почнах като разтоварващо 
хоби, все още е такова. Мисля, 
че е далеч денят, в който мога 
да кажа, че ще е работа за мен и 
съпругата ми.

Изгрев – Какво бихте ка-
зали на пчелите, ако можеха 
да ви разбират? Те – какво Ви 
казват?

Николай Паламудов – Бих 

се извинил на пчелите, че не 
разбираме всички техни нуж-
ди. Те ми казват, че когато ра-
ботя с тях съм много припрян 
и винаги бързам. Разбирайте – 
жилят доволно.

Изгрев – Благодарим Ви, че 
ни разказахте за своето хоби. 
Пожелаваме Ви да се превър-
не в работа.

Николай Паламудов – И аз 
благодаря за поканата. Честит 
празник в аванс  на всички пче-
лари!

Йорданка Радушева


