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„Гледай народната работа повече от всичко друго, повече и от себе си да я уважаваш!“  
Васил Левски

МИСЪЛ НА БРОЯ

ОБЩИНА ШАБЛА И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894“ 
Ви канят

по случай 3 март
Национален празник на Република България

на 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
В ПОДКРЕПА НА МАРТИ

Участват самодейни състави от община Шабла
2 март от 18.00 часа Вход 5 лв. за възрастни
В салона на НЧ „Зора 1894“          За ученици – вход свободен

Дарителска сметка в лева:
BG66STSA93000029573717

Мариян Огнянов Цанев – баща на Мартин
Основание: за лечение на Мартин

Paypal:mariyantsanev@abv.bg

150 години от гибелта на Апостола на
българската свобода Васил Левски

ШАБЛА СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД 
ПОДВИГА НА СВОЯ ВЕЛИК СИН

В ден за преклонение  пред 
подвига на Васил Левски се 
превърна 18 февруари 2023 
година. Председателят на Об-
щински съвет – д-р Йорданка 
Стоева, общински съветници, 
заместник-кметът „Финанси“ 
– Петър Атанасов, директори-
те на образователните инсти-
туции в общината – Петранка 
Петрова, Маргарита Тодорова, 
Теодора Вълчанова, Пламена 
Маринова, учители, читалищ-
ни деятели, представители на 
Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса и резер-
ва, граждани,ученици, деца, 
представители на политически 
партии се събраха пред памет-
ника на Апостола на българ-
ската свобода, за да почетат 
паметта му и поднесат цвете 
в знак на признателност към 
неговото безсмъртно дело и 

саможертва. Това за пореден 
път потвърди един неоспорим 
факт, че денят, в който Дяко-
на увисва на бесилото, е сред 
малкото дати в националния 
исторически календар, които 
ни обединяват.

Началото на възпоменател-
ния ритуал започна със сти-
хове за Васил Левски и песен, 
която огласи пространството 
пред паметника, изпълнение на 
децата от IV група на ДГ „Дора 
Габе“ гр. Шабла – Преслав Ди-
митров, Елиз Илиева и Матей 
Семерджиев. Възпитаниците 
на Общински детски комплекс 
– Иван Николов, Александър 
Стоянов, Александър Про-
хазка, Денис Иванов, Давид и 
Симон Марчеви, Димитрин 
Овчаров поднесоха своята „Ис-
торическа импресия“. 

Следва на стр.3

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ОБЩИНАТА
ЙОРДАН ИВАНОВ Е НОВИЯТ „ЦАР НА ВИНОТО“  
В ШАБЛА, СИЛНО ДАМСКО ПРИСЪСТВИЕ  
СРЕД МАЙСТОРИТЕ НА „ТЪНКИЯ ЗАНАЯТ“

Йордан Иванов е новият 
„Цар на виното“ в Шабла! Той 
спечели традиционния кон-
курс по повод Трифон Заре-
зан с букет от няколко сорта: 
„черен нохан“, „дивачка“, „юни 
блан“, „Италия“ и „мурфат-
лар“. Майсторът сомелиер инж. 
Иван Янков, който от няколко 
години оценява домашните 
вина, имаше трудната задача 
да избере най-качествените 
измежду 23 червени и 17 бели. 
Оказа се, че през този година 
дамите по нищо не отстъпват 
на мъжете в „тънкия занаят“ 
винопроизводство. Сред пър-
вите трима наградени в катего-
риите червени и бели вина, има 
две жени. Царица на бялото 
вино за 2023-а е Росица Кръс-
тева от с. Горун. Тя спечели 

престижната класация с „мус-
кат отонел“. По традиция на це-
ремонията присъстваха и гости 
от съседна Румъния. 

Празникът започна в 9:30 
часа пред сградата на НЧ 
„1894“ Шабла с изпълнение 
на самодейците от фолклорна 
група „Добруджанка“. С пе-
сен и мили слова, те връчиха 
пита, бъклица и петел на ми-
налогодишния победител в 
конкурса Савко Петров и го 
изпратиха символично да за-
реже лозето. С него потегли 
и целият „керван“: кметско 
ръководство, гости и жите-
ли на общината. Край лозята 
кратка благословия отслужи 
Отец Павел Максимов, а след 
това Савко Петров пръв хва-
на ножиците, заряза и преля 

с бъклицата за здраве и бе-
рекет. В ритуала се включи и 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев. Председателят 
на общинския съвет д-р Йор-
данка Стоева разчупи питата 
и раздаде на присъстващите. 
Намери се кой да налее и по 

едно греяно вино, изви се и 
хоро. Церемонията отново се 
пренесе на градския площад, 
където се събраха още хора. 
Празникът продължи с танци 
и песни на самодейни състави 
и изпълнители от общината. 

Следва на стр.2

Кметът Мариян Жечев награждава победителя в конкурса – 
Йордан Иванов.

СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“  ШАБЛА 
ЧЕСТВА СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
138 години от рождението на проф. д-р Асен Златаров

Всяка година на 16 февруари СУ „Асен 
Златаров“ чества своя патронен празник. 
Верни на традицията в празничния кон-
церт взеха участие възпитаници на учили-
щето, горди златаровци. Празникът събра 
малки и големи – деца и техните семейства, 
настоящи и бивши преподаватели и слу-
жители в шабленското училище, носещо 
името на големия български учен и об-
щественик. На сцената на читалището се 
изявиха много таланти. Подобни поводи 
са възможност те да се насърчават. 

Концертът започна с химна на учили-
щето. Приветствие към учениците, учите-
лите и гостите поднесе директорът на учи-
лището, Петранка Петрова. 

„16 февруари е най-значимият, най-въл-
нуващият за нашето училище празник, 
защото той е повод за равносметка … за 
вглеждане в историята, но и поглед към 
бъдещето. Всяка година на този ден ние 
засвидетелстваме своята признателност 
и благодарност към делото на професор 
доктор Асен Златаров. Общественик, чи-

ято гражданска позиция  политиците от 
различните времена оценяват еднакво като 
напредничава, демократична и справед-
лива. Асен Златаров е пример, който ни 
напомня … „идеалът всякога побеждава, 
стига да е смислен, висок и човечен“ – каза 
в словото си директорът на училището.

След поздрава бяха наградени победи-
телите в турнирите по бадминтон и тенис 
на маса, организирани по повод патронния 
празник на училището. Мартин Пейчев от 
10 клас, заел първо място в турнира по бад-
минтон и Георги Георгиев от 9 клас, съот-
ветно в тенис на маса.

На сцената прозвуча поетична компо-
зиция от нашия съгражданин и поет Геор-

ги Давидов, в изпълнение на ученици от 
гимназиален курс.

Музикално-инструментален поздрав 
отправи Александра Панова от 3 клас – 
възпитаник на школата по пиано с ръково-
дител Теофания Христова.

Беше прочетен поздравителен адрес 
от председателя на Общинския съвет д-р 

Йорданка Стоева. В него се казва:
„Скъпи преподаватели,
Пожелавам Ви всеки ваш ден да започ-

ва, след като срещнете благодарствените 
погледи на вашите възпитаници в класната 
стая. За учителя няма възраст, той оста-
ва такъв и след като напусне училищната 
сграда.

Скъпи ученици,
Работете усърдно! Учете се, придоби-

вайте знания и професионални умения, за 
да се реализирате успешно в живота! Поз-
дравявам всички с добрата международна 
дейност. Укрепвайте трансграничното съ-
трудничество и бъдете добър пример за 
други училища.

Бъдете здрави и целеустремени!“ – по-
жела д-р Стоева.

Със стихотворение на руски език се 
представи Велизара Калчева от 3 клас, под-
готвена от преподавателя Светла Лефтеро-
ва.

Продължава на стр.3

Третокласниците.

Директорът на СУ „Асен Златаров“ Пе-
транка Петрова приветства присъст-
ващите. 
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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

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
„ЛОТОС“ – 2004

КУПУВА
земеделска земя и дворни места в общините 
Шабла, Каварна, Балчик и Генерал Тошево.

Телефон: 0888 90 88 91

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ –
ЦЕПЕНИЦИ:

ЯСЕН и гледич  – 160 лв./куб. м. 
АКАЦИЯ  - 140 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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 февруари 2023 година 

се навършват 
40 дни 

от нелепата смърт на

КЕРАНКА МАТЕЕВА 
ИВАНОВА

починала на 72 години

Времето лети, но сълзите и 
мъката, 

че теб те няма, не стихват.
Не се забравя човек, раздавал

само добрини, топлина и обич.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 февруари 2023 година 

се навършват
5 години 

от смъртта на 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 
РАДЕВ
(Ферара)

починал на 61 години
Не можем да те върнем, туй е 

вярно,
смъртта не може никой да възпре,

но в паметта ни благодарна
навеки няма да умреш.

Почивай в мир!

От семейството и приятели

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 февруари 2023 година 

се навършват 
23 години

от смъртта на 

ТОДОР НЕДЕВ  
КОСТАДИНОВ  

починал на 23.02.2000 г. 

Вечно жив си остана човекът, 
който честно се трудил  

и скромно живял, 
тихо минал своята пътека 

и в сърцето на всеки обич посял.

От семейството

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41

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

ЗАВЕДЕНИЕ СНЕК-БАР „БРИЗО“  
В ШАБЛА

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
ГОТВАЧИ, СЕРВИТЬОРИ  

И КУХНЕНСКИ РАБОТНИЦИ.
Телефон за контакти: 0886 653 970

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
В четвъртък миналата сед-

мица се проведе извънредно 
заседание на Общинския съвет, 
на което присъстваха 8 от 11 
общински съветници.

На заседанието беше при-
ето община Шабла да канди-
датства с проект „Основен ре-
монт, модернизация и мерки 
за повишаване на енергийната 
ефективност на СУ „Асен Зла-
таров“. Максималният размер 
на безвъзмездната финонсова 
помощ на проектно предложе-
ние, за което се кандидатства, е 
в размер на 2 500 000 лв. с ДДС 
и представлява 100% от одо-
брените и реално извършените 
разходи. Одобреното предло-

жение ще се изпълнява в срок 
до 35 месеца от датата на под-
писването на административ-
ния договор, не по-късно от 31 
май 2026 година.

Проектното предложение 
предвижда следните техниче-
ски решения: топлоизолация 
от външната страна на зидове-
те на всички етажи, изолация 
на покривните плочи. Пред-
видена е смяна на дограма и 
подпрозоречни первази по се-
верната част на учебното заве-
дение. Един асансьор за 8 лица 
и преустройство на санитарен 
възел в предверието, подхо-
дящи за лица с намалена под-
вижност. Ще бъде подменена 

отоплителната инсталация 
– хоризонтална и вертикална. 
Изграждане на фотоволтаична 
инсталация за собствено по-
требление.

Съветниците решиха общи-
ната да кандидатства с проект 
„Текущ ремонт и повишаване 
енергийната ефективност на 
обществена сграда – Кметство 
с.Езерец“ по „Красива Бълга-
рия“ към Министерството на 
труда и социалната политика. 
Средствата, необходими за 
осигуряване на собствен фи-
нансов принос са в размер на 
52% от стойността на проект-
ното предложение и ще бъдат 
заложени в бюджета на общи-

ната за 2023 година.
Тук е предвидено топлоизо-

лиране на цялата сграда. Пола-
гане на настилка около цялата 
сграда от тротоарни плочи и 
бордюри.

Третата, последно разгле-
дана докладна записка беше 
отмяна на решение №486 по 
протокол №55 от проведено 
заседание на Общинския съвет 
на 31 януари 2023 година и при-
емане на ново, в което се ут-
върждава кметът Мариян Же-
чев да представлява общината 
в мрежата „Изграждаме Евро-
па с представители на местното 
самоуправление“.

Изгрев

Кметът на с. Дуранкулак Веселин Йор-
данов с победителя в конкурса д-р Диян 
Ангелов.

Празникът в с. Граничар.

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ОБЩИНАТА
Продължава от стр.1

След кратката програма, кметът Мари-
ян Жечев награди първите трима в катего-
рията червени и бели вина. Ето и победи-
телите:

Червени вина: 1. Йордан Иванов, Ша-
бла, 2. Керанка Арабаджиева, Шабла, 3. 
Савко Петров, Шабла.

Бели вина: 1. Росица Кръстева, с. Горун, 
общ. Шабла, 2. Валентин Великов, Каварна, 
3. Георги Червенков, Каварна.

В специална категория с грамоти и по-
даръци бяха отличени и най-добрите вина 
на гостите от Румъния. 

По традиция Трифон Зарезан – Деня на 
лозаря беше отбелязан и в с. Дуранкулак.

Организаторите от Кметството и НЧ 
„Дружба 1898” предложиха на жителите и 
гостите на селото празнично настроение, 
съпроводено с богата трапеза и фолклор-
на програма с песни и танци. Началото на 
празника бе поставено с литургия в църк-
вата „Св. Архангел Михаил”. Ритуалното 
зарязване на лозите се проведе пред сгра-
дата на кметството.

Празникът се пренесе в малката зала на 
НЧ „Дружба 1898”, където фолклорните 
групи от Дуранкулак и Граничар поздрави-
ха присъстващите.

Паралелно с изпълненията на само-
дейните състави вървеше и оценяването 
на вината в конкурса за най-добро бяло и 
червено вино. Тричленна комисия в със-
тав: Димитър Стефанов, Христо Панов и 
Зюмбюл Медаров дегустира винените ели-
ксири. 

Журито отличи най-добрите винопро-
изводители за 2022 г.:

I място – д-р Диян Ангелов
II място – Борислав Терзийски
III място – Пламен Дженев

Призьорите получиха предметни награ-
ди, а за всички участници бяха осигурени 
грамоти.

Виното да прелива през праговете на 
домовете Ви и нека Св. Трифон Ви закриля!

Традицията за деня на лозаря „Трифон 
Зарезан“ спазиха и в с. Граничар. Въпреки 
мразовитото утро, хора родолюбци поче-
тоха празника и присъстваха на литургия-

та на отец Атанас. С пожелание за здраве и 
благодат, свещеникът поздрави миряните 
и пожела да има берекет на земята ни.
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

ЗАВРЪЩАНЕТО НА  
ВАСИЛ ЛЕВСКИ

И пак е 18 февруари.
С цветя в ръцете, чинно коленичим.
Изплакала очите си – България,
все още чака своя син обичан.

Усетила как тежките му стъпки
отекват през едно превратно време,
тя вижда Левски да върви по пътя
и българи да падат на колене.

За прошка молим. Дълго и горещо.
С ръце високо вдигнати към Бога.
Нали за нас, душата го болеше –
издъхвайки, въздъхнал бе:
– НАРОДЕ ????

И днес върви. Земята гневно тръпне,
потресена от дребните ни страсти.
Обичаме героите си – мъртви.
Живеем тихо. Кротки. Безучастни.

Но идва Левски… Идва да ни пита
за болната ни съвест. За куража.
За кривиците в мислите ни скрити,
за раните от алчната ни жажда…

При нас се връща. Влиза във сърцата
да търси в тях възкръсналата вяра.
Върху която няма отпечатък
със дата 18 Февруари.

 Александър Калчев

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 70 годишен юбилей

на Йорданка Василева Калогеропулос
от с. Граничар

От сега и за напред, здраве, 
щастие, късмет!
Дълго младей, век поживей, 
много се смей 
и във всичко успей!

Невена Огнева, 
читалищен секретар

с. Граничар                                        

Седмо издание на 
Националния литературен конкурс
„Георги Давидов“
август  2023  година
Статуетката - Пегас,
награда на литературния конкурс 

ЦЕЛ: 
Стимулиране творческите изяви на младите поетични 

дарования, които пишат на морска тематика за живота и 
вълненията на хората, живеещи край морето.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се 

обявява от община Шабла, с решение на Общински съвет № 
VII.I, 2.1; № VII.1.2,2; № VII.I, 2, 3 от 27.08.2004 г., изм. с решение 
№ 452 от 29.01.2014 г. 

2. Конкурсът се провежда на три години, като първият е през 
2005 година по повод 50-годишнината от рождението на Геор-
ги Давидов. 

3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се 
организира и провежда от община Шабла.

4. Конкурсните произведения се журират от утвърдени ли-
тературни творци и критици. Журито е с 5-членен състав, 
единият от които е представител на община Шабла (кмет или 
заместник кмет по култура).

5. Наградният фонд за наградата на името на Георги Дави-
дов се осигурява от община Шабла. Наградата включва малка 
пластика „Пегас“, специално изработен диплом /грамота/ и па-
рична премия (2000 лв).

РЕГЛАМЕНТ:
В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст 

до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и 
вълненията на хората, живеещи край морето. 

Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотво-
рения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по 
посочената тематика.

Конкурсът е явен. Материалите, придружени от следната ин-
формация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана 
кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680, ул. „Равно поле“ 
№ 35, Общинска администрация за Националния литературен 
конкурс „Георги Давидов“, e-mail: obshtina@ob-shabla.org или 
culture@ob-shabla.org
Краен срок за изпращане на материалите, придружени от 
изискваната информация за авторите им:  10 юли 2023 година. 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ЗОРА 1894”
-гр.ШАБЛА

НАБИРА УЧАСТНИЦИ
ЗА  

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ  
„ЗА ВСЕКИГО ПО НЕЩО”

Клубът ще дава възможност на участниците в него да 
развиват умения в сферата на ръкоделието – плетене, 

изработване на модни аксесоари. Ще се развиват 
дейности свързани със свободното време – събиране 
на стари готварски рецепти, рисуване на картини по 
номера, и други дейности. Участниците в клуба също 

могат да дават идеи за дейности свързани с хоби и 
свободно време.

Клубът ще се ръководи от  
Ивелина Йорданова. 

Графикът за неговото функциониране по дни и часове 
ще бъде уточнен допълнително. В клуба могат да се 
записват деца и възрастни на възраст от 7 години до 

100 години.

Очакваме Ви! 

За повече информация и подробности може да 
се обръщате на тел. 05743/40 28 или телефона на 

читалищния секретар Георги Стефанов - 0877 813 368 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ И КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА 
ПОСРЕЩНАХА ГОСТИ ОТ МАНГАЛИЯ

На 16 февруари на визита 
в Шабла беше румънска де-
легация учители от Иконо-
мическия лицей в Мангалия, 
водена от Лиана Наум. Гостите 
бяха посрещнати от предсе-
дателя на Общинския съвет 
д-р Йорданка Стоева и кмета 
на общината Мариян Жечев. 
Поводът за тяхното гостуване 

беше празничният концерт в 
читалището по повод патрон-
ния празник на СУ „Асен Зла-
таров“ Шабла. 

Икони на Св.свщмчк Хара-
лампий, българска керамика и 
мартеници учителите отнесоха 
в своята родина като скъп спо-
мен от визитата си в Шабла.

Изгрев

ШАБЛА СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ПОДВИГА НА СВОЯ ВЕЛИК СИН
Продължава от стр.1

Финалът й: „Аз съм Васил. 
Аз съм дякон Игнатий. Аз съм 
легионерът Левски. Аз съм Дас-
кал Кунчев. Аз съм Апостола на 
свободата. Аз съм теб и теб, и 
теб. И вас. Ние сме Левски.“ по-
твърди и прозвучалите по-къс-
но думи на водещия Илиян 
Христакиев – ст. експерт „Кул-
турно-историческо наслед-
ство“, „Българинът носи него-
вото свято име и дело в сърцето 
си и най-истинският, най-го-
лемият, най-неразрушимият 
паметник е незабравата на не-
говия подвиг!“ И продължи: 
„Този ден ни дава основание не 
само да си припомним послед-
ните мигове от живота му, но и 
да погледнем към самите себе 
си, за да осмислим извървения 

досега от народа ни път, за да 
потърсим ориентир за онова, 
което сме постигнали или про-
пуснали“. 

В словото си председателят 
на Общинския съвет д-р Йор-
данка Стоева благодари на де-

цата и учениците, че днес са тук 
и че знаят кой е най-великият 
син на България, подготвени от 
своите учители и родители.

„Нека днес преклоним глави 
пред човека, който не поиска 
нищо за себе си, освен да види 

земята си свободна.“ – каза още 
д-р Стоева.

Венци и цветя поднесоха: 
Общински съвет Шабла, Кме-
тът на община Шабла,

Общинска организация на 
съюза на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва,

Общински детски ком-
плекс, Средно училище „Асен 
Златаров“ гр. Шабла, ОУ „Св. 
Климент Охридски“ с. Дуранку-
лак, Детска градина „Дора Габе“, 
Общински детски комплекс 
гр. Шабла, Народно читалище 
„Зора 1894“ гр. Шабла, Народ-
но читалище „Свобода 1940“ 
с. Граничар, Пенсионерски 
клуб „Надежда“ гр. Шабла, ПП 
„ГЕРБ“, Общинска организация 
на БСП, признателни граждани.

Изгрев

СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“  ШАБЛА ЧЕСТВА СВОЯ 
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
Следва от стр.1

„Вие, уважаеми представи-
тели на колектива на учили-
щето, чествате този празник 
под знака на 170-годишнината 
от началото на образователно-
то дело в Шабла. Една дълго-
летна история, вдъхновена от 
стремежа на местните хора да 
не изостават от духовните си 
стремления – да бъдат в крак 
с времето и да осигурят добро 
бъдеще за децата си. Това до-
казва зрялост, мъдрост, посто-
янство! Успехите на СУ„Асен 
Златаров“ са чертали пътя на 
поколения шабленци, градили 
са представите им за добро и 
лошо, честност и нечестност, 
победа и поражение. Благода-
рение на системния и упорит 
труд на десетки учители, рабо-
тили тук, учениците са форми-
рали ценности, мироглед.

Горд съм, че в моя роден 
край образованието има ве-
ковни традиции и е онази 
обществена дейност, създала 
здрава общност.“ – с тези думи 
се обърна кметът на общината 
към всички, които са свързани 
със СУ „Асен Златаров“.

За празника си златаровци 
бяха поздравени от директо-
ра на Икономическия лицей 
в Мангалия Виорика Морани, 
която беше част от делегаци-
ята, водена от Лияна Наум – 

ръководител на трансграничен 
проект за сътрудничество меж-
ду България и Румъния.

Поздравителен адрес сред-
ното училище получи и от ко-
лектива на ОУ „Климент Ох-
ридски“. Цветя съпровождаха 
поздравителните адреси. Цветя 
от ОДК и ДГ „Дора Габе“ също 
украсиха сцената.

Водещите припомниха ва-
жни моменти от живота и де-
лото на Асен Златаров, който  
посвещава живота си на нау-
ката. Той е основоположник на 
биохимията в България, учен, 
общественик, писател. Кос-
мополитната натура на Асен 
Златаров прекрачва строгите 
рамки на ограниченията и се 
втурва в живота, за да изслед-
ва, открива и твори.

Проф. Златаров пише ли-
тературни статии, художест-
вено-лирична проза и пуб-
лицистика, които подписва с 
псевдонима Аура. Така с много 
любов и уважение са го нари-
чали и неговите студенти. Той 
пише за проблемите на щасти-
ето, за изкуството да се живее, 
за идеалите на младото поко-
ление.

С песента „Оттука започва 
България“ третокласниците 
поздравиха присъстващите в 
залата. От 3 клас беше следва-
щият участник в празничния 

концерт – Денис Иванов. Той 
представи „Обесването на Ва-
сил Левски“ от Христо Ботев.

С жизнерадостно детско 
настроение ни зареди изпъл-
нението на танца „Мики Маус“ 
на мажоретния състав към 
Общински детски комлекс с 
ръководител Надя Иванова. 
Възпитаникът на Силвия Ван-
гелова, Давид Марчев, изпълни 
пиеса на пиано. Музикалните 
таланти на Десислава Донева 
от Общински детски комплекс 
изпяха „Детство мое“ и „Чело 
коте книжки“. На сцената ма-
жоретките представиха и вто-
рия си „Танц с батони“. 

Димана Йовчева и Даниел 
Петров от 3 клас изпълниха пе-
сента „Чуй ме, Дилмано“.

Даная Казанлийска от 4 клас 

в дует с Десислава Донева пред-
ставиха песента „Я кажи ми, 
облаче ле бяло“. Изпълнението 
им развълнува публиката. Гру-
пата за фолклорно пеене към 
НЧ „Зора 1894“ с ръководител 
Жана Рачева поднесе своя музи-
кален поздрав, съпроводени от 
корепетитора Галин Ганчев. По-
следните участници в празнич-
ния концерт бяха самодейците 
от детски танцов състав „Бър-
борино“ с ръководител Гергана 
Дафова, които представиха своя 
нов Северняшки танц.

Сценарият за концерта е 
дело на художествената коми-
сия към училището с предсе-
дател Мария Недялова – пре-
подавател по Български език и 
литература.

Изгрев

Дуетът учител-ученик от ОДК Десислава Донева – Даная Ка-
занлийска.
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“МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ШАБЛА 
УВЕДОМЯВА,  

че от 1 февруари 2023 година започна  
ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ 

ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ,  
КАКТО И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

ЗА 2023 ГОДИНА.    
Плащането на тези задължения се извършва на 

две равни вноски в следните срокове:  
до 30 юни  и до 31 октомври на годината,  

за която са дължими. Ако платите цялата сума  
до 30 април, ползвате отстъпка от 5% .

Плащането става на каса в общината, стая 109, 
вкл. и с POS, във всички офиси на Български пощи, 

в касите на Easypay, както и по банков път.

СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че на 22, 23 и 24.02.2023 година от 8:30 до 

15:30 часа ще се ПРОВЕДАТ СТРЕЛБИ със 7.62 мм автомат „Ка-
лашников“ в района на Зенитен полигон – гр. Шабла.

Забранява се влизането и движението на плавателни съдове 
северно от естакадата и южно от къмпинг „Добруджа“.

БЧК В ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ 
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ И СИРИЯ

Българският Червен кръст 
преведе допълнително 1 млн. 
лв. от набраните средства по 
Националната кампания в по-
мощ на пострадалите от ката-
строфалното земетресение в 
Турция и Сирия от 6 февруари 
2023 г. Те са разпределени както 
следва: 600 000 лв. на двустран-
на основа за Турския Червен 
полумесец и допълнително 400 
000 лв. за Сирийския Арабски 
Червен полумесец, чрез спеш-
ния Апел на Международната 
федерация на Червения кръст 
и Червения полумесец (МФЧК/
ЧП) – MDRSY099 – 07/02/2023. 
С това, общата сума, преведена 
за двете засегнати страни въз-
лиза на 1 810 000 лв.

Припомняме, че още в пър-
вия ден, по Апела на МФЧК/
ЧП, Българският Червен кръст 
отпусна 5000 швейцарски 
франка за Сирия от своя Фонд 
за бедствия, аварии и кризи. На 
9 февруари 2023 г., отново чрез 
Апела, бяха преведени и 480 
000 лв. отделно за Турция и 320 
000 за Сирия, като средствата 
са от Националната кампания 
на организацията.

Българският Червен кръст 
изпраща и първите два тона ху-

манитарна помощ за пострада-
лите в Сирия.

БЧК продължава да набира 
финансови средства по Нацио-
налната кампания в помощ на 
пострадалите от земетресение-
то в Турция и Сирия, и по ука-
зания на турската страна – зим-
ни палатки. Всеки, който желае 
да подкрепи кампанията, може 
да го направи чрез специално 
разкритата банкова сметка:

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН 
КРЪСТ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: 

BG64UNCR76301078660913
UNCRBGSF   

(За пострадалите от земе-
тресението )

Онлайн, през сайта на Бъл-
гарския Червен кръст: https://

www.redcross.bg/donations/
view?donid=25

или чрез SMS на стойност 1 
лв. на кратък номер 1466 за 
всички мобилни оператори.

Българският Червен кръст 
изказва своята дълбока благо-
дарност на хилядите индивиду-
ални и корпоративни дарители 
за доверието и за оказаната 
подкрепа!

ПОКАНA

ЗА УЧАСТИЕ В КУЛИНАРЕН ПРАЗНИК, ОРГАНИЗИ-
РАН ПО ПРОЕКТ „СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИ, 

БИТ И КУЛТУРА ЧРЕЗ ОПАЗВАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА МОРСКОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО 

НАСЛЕДСТВО В С. ЕЗЕРЕЦ, ОБЩИНА ШАБЛА“

Председателят на НЧ „Отец Паисий 1901“, с. Езерец

Най-учтиво Ви кани на кулинарен празник, основан на тра-
диции, обичаи и занаяти, свързани с рибарската територия и 
със специфичния за територията отрасъл – рибарството.

Кулинарният празник ще се състои на 04.03.2023г. (събота) 
от 10:00 ч. в новооткритата  сграда, създадена по проекта – в 
двора на Читалището в с. Езерец. Програма на събитието ще 
бъде публикувана в следващия брой на  вестник „Изгрев.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!
Проектът се осъществява по Договор № МДР-

ИП-01-9/10.03.2022 г. по Процедура за подбор на проекти 
BG14MFOP001-4. МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подо-
бряване на природното наследство, културата и спорта на ри-
барската територия”  от Стратегия за ВОМР на Мирг „Шабла 
– Каварна- Балчик“.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОДКРЕПА ОТПРАЗНУВА 
СЕДМИ РОЖДЕН ДЕН

На 19.02.23 година отбеля-
захме седмия рожден ден на 
Центъра за обществена под-
крепа (ЦОП) – гр. Шабла. За 
празника поканихме аниматор, 
организирахме различни за-
бавни игри. Нашата торта беше 

подарък от община Шабла, за 
което благодарим! Благодарим 
на всички деца, родители и ко-
леги за подкрепата, доверието 
и обичта през изминалите се-
дем години. 

ЦОП

„КАК СЕ РАЗКАЗВА ЛЮБОВТА“

На 14 февруари библиотека-
та при НЧ „Зора 1894“ Шабла 
отправи покана към своите 
читатели за среща с Искра Уру-
мова. Чаровната дама е позната 
журналистка от ефира, но от 
няколко години се занимава с 
писане. Тя е автор на книгите 
„Откраднато, обречено, опазе-
но“ и „Орисано“.

В изложбената зала на чита-
лището, Искра Урумова беше 
представена от Ваня Коле-
ва – библиотекар в отдела за 
възрастни. Авторката започна 
своето пътешествие от послед-
ната си написана книга „Ори-
сано“. Пренесе мислено при-
състващите до онези вълшебни 
и мистични места, които е по-
сетила и описала в тази и във 

всички свои книги.
Сред отбраната публика лю-

бители на литературното изку-
ство имаше такива, които бяха 
чели нейните произведения и 
въодушевено задаваха своите 
въпроси.

След срещата можеше да се 
закупи книга с автограф. Рома-
нът „Орисано“ е притежание 
на библиотеката и чака читате-
лите, за да ги отведе в света на 
самодиви, юнаци…непознати 
кътчета от нашата родина.

Така неусетно изминаха два 
часа, посветени на любовта, 
която ни заобикаля и е нався-
къде около нас.

Интервю с Искра Урумова 
четете в следващия ни брой.

Изгрев

ПОЧИТ ПРЕД ЖИВОТА И 
ДЕЛОТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

На 18 февруари 1873 годи-
на, преди 150 години, Бълга-
рия губи един от най-великите 
си синове – Васил Левски. По 
традиция в ОУ „Св. Климент 
Охридски“ на този ден ученици 
и учители винаги са отдавали 
почит пред живота и делото 
на великия българин. През на-
стоящата година учениците се 
включиха в различни иници-
ативи, посветени на годишни-
ната.

Ана Мария Хамид от I клас 
и Любов Пеева от II клас взеха 
участие в националния учени-
чески конкурс-рецитал „Лев-
ски – 150 години в сърцето на 

България“, организиран от об-
щина Ловеч и получиха грамо-
ти. На 17 февруари ученици от 
I до VII клас под ръководство-
то на старши учител Петранка 
Алексиева, проведоха един от 
„150 урока за Васил Левски“ 
– Национална инициатива на 
СУ „Васил Левски“ гр. Карло-
во.

На същия ден, ученици от 
прогимназиален етап се вклю-
чиха в инициативата на СУ 

„Паисий Хилендарски“ гр. Пло-
вдив и в 12.00 часа рецитираха 
Ботевото стихотворението 
„Обесването на Васил Левски“.

Изгрев

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ
Васил Иванов Кунчев, Лев-

ски, Апостола на свободата, дя-
кона Левски... Всеки от нас е чу-
вал тези имена. Имена – икони 
на всичко чисто и свято в бъл-
гарската история. Няма друга 
такава личност, която да е оста-
нала недосегаема от бурите на 
политическия и обществения 
живот. Няма друга личност, 
която и днес, 150 години след 
смъртта си, остава недостижим 
връх. Личност, която респекти-
ра и вълнува нацията със свои-
те качества.

В навечерието на 150-го-
дишнината от обесването на 
Васил Левски, филиална група 

„Слънце“ с. Дуранкулак, съв-
местно с НЧ „Дружба 1898“ по-
четоха паметта му с тематичен 
рецитал. 6-годишният Краси-
мир бе в образа на Апостола, 
3-годишната Елена – в Райна 
Княгиня и заедно с 5-годишния 
Бойко пресъздадоха клетвата 
пред Българския централен ре-
волюционен комитет, останала 
в историята.

Гости на мероприятието 
бяха директорът на ЦДГ „Дора 
Габе“ г-жа Теодора Вълчано-
ва, кметът на с. Дуранкулак 
Веселин Йорданов и дългого-
дишният педагог г-жа Мария 
Кирова.

Апостола е тук, сред нас, 
често „огласян” от детски смях 
и глъч. Той е близо до най-чис-
тите и най-откровените – до на-
шите деца. Нашите деца, които 

ще пораснат и които трябва да 
запазят урока по родолюбие на 
Апостола.

Живка Мянкова, 
читалищен секретар


