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„Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни, майко бяха. И 
твойто име само кат мълвяха, умираха без страх“.   

Иван Вазов

МИСЪЛ НА БРОЯ

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

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

ПОКАНA

за участие в Кулинарен праз-
ник, организиран по Проект 
„Съхраняване на традиции, 
бит и култура чрез опазване, 
подобряване и развитие на 

морското културно и природно 
наследство в с. Езерец, община 
Шабла“

Програмата за събитието 
е публикувано на стр.3

ОБЩИНА ШАБЛА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ

Проект „Укрепване на об-
щинския капацитет в община 
Шабла“, одобрен с Договор № № 
BG05SFPR002-2.002-0123-C01 
от 17.02.2023 г. по Програма 
„Развитие на човешките ресур-
си“ 2021-2027 г., съфинансира-
на от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд 
плюс е насочен към оказване 
на подкрепа на служителите, 
ангажирани с изпълнението на 
правомощията им по Закона за 
социалните услуги, Закона за 
хората с увреждания и Закона 
за личната помощ. Общата цел 
на проектното предложение е 
да се подкрепят реформите в 

системата на социалните ус-
луги и улесняването на прехо-
дите към новите механизми в 
община Шабла, чрез развитие 
и укрепване на общинския ка-
пацитет.

По проекта е предвидено 
възлагане на допълнителни 
дейности на служители на 
общинска администрация 
ситуирани във фронт-офис, 
които да преминат обучение 
във връзка с изпълнение на 
правомощията на общините 
по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ 
в частта, свързана с насочва-
нето на общините за ползване 
на социалните услуги. Ще бъ-

дат възложени допълнителни 
дейности на три лица, които 
са настоящи служители на бе-
нефициента и ще имат следни-
те задължения и отговорнос-
ти: да осъществяват директна 
комуникация с лицата, жела-
ещи да ползват конкретната 
социална услуга, да насочват 
заинтересованите лица към 
подходящата за тях социална 
услуга, да обработват първич-
на документация във връзка 
с кандидатстване и насочване 
на лицата, както и да оказват 
административна подкрепа на 
служителите пряко ангажира-
ни с предоставянето на кон-

кретна услуга. 
Очаквани резултати от из-

пълнението на дейностите по 
проекта са да се осигури необ-
ходимата подкрепа и условия 
за повишаване на капацитета 
на община Шабла за упраж-
няване на правомощията и за-
дълженията на местната власт, 
свързани с прилагане на ЗЛП, 
ЗСУ и ЗХУ, което ще доведе до 
повишаване на ефективността 
и качеството на предоставяни-
те услуги общността за мест-
ните уязвими групи. Проектът 
е на обща стойност 27 817 лв с 
ДДС и е със срок на изпълне-
ние 20 месеца.

ЗА ВАС, ЖЕНИ!
На 06.03.2023 г. (по-

неделник) в салона на 
НЧ „Зора 1894“, община 
Шабла има удоволстви-
ето да подари на дамите 
по повод 8-ми март, вул-
нуваща концертна про-
ява на артисти от Дър-
жавна опера – Бургас. 
Концертът „Енио Мо-
риконе – киното в ноти” 
ще започне от 18.00 
часа под диригентска-
та палка на маестро 
Левон Манукян, който 
е автор и на оркестра-
циите на известни-
те музикални теми от 
света на киното, ком-
позирани от емблема-
тичния Енио Мориконе. 
Музикално‐сценичният про-
ект е създаден по идея и сце-
нарий на Юлия Манукян.

Заповядайте и се насладе-
те на музикалните шедьоври 
на легендарния Енио Мори-

коне! Очаквайте музика към 
филмите „Октопод“, „Профе-
сионалистът“, „Имало едно 
време в Америка“, „Ал Капо-
не“, „Сицилианският клан“, 
„Мисията“ и други.

Вход свободен!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Поздравявам Ви с 

Националния праз-
ник на Република 
България!

3-ти март е една 
от най-светлите 
дати в нашата ис-
тория! След 500 го-
дини на османско 
владичество, след 
многобройните оп-
ити да бъде сломен 
българския дух, да 
бъде унищожена 
православната вяра, 
нашият народ оце-
лява и тръгва по нов 
път. Това е преломен 
исторически момент 
– на картата на света се появява свободната Българска дър-
жава.

Днес ние добре знаем цената на тази свобода Всяка педя 
от нашата земя е напоена с кръвта на освободителите ни. 
Хиляди руски, румънски, белоруски, украински, полски и 
финландски офицери и войници никога не се завърнаха по 
родните си места. Свидни жертви дадоха и българските оп-
ълченци.

3-ти март е денят на нашата благодарност към всички 
участвали в руско-турската освободителна война, към на-
шите възрожденци и войводи, към обикновените българи, 
бранили домовете и семействата си с цената на своя живот.

Извоюваната със свидни жертви, свобода ни даде са-
мочувствието на европейски народ. Сега можем с гордост 
да представяме България пред света. Да предаваме наши-
те обичаи и традиции от поколение на поколение. За нас 
е важно да помним историята, да пазим спомена за онези 
героични дни, да възпитаваме децата си в родолюбие и па-
триотизъм!

Поклон пред всички хора дали най-скъпото – живота си, 
за да ни има нас днес, да се радваме на усмивките на деца-
та и мирното синьо небе над нас!

Д-р Йорданка Стоева
Председател на Общински съвет-Шабла

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
За мен е удоволст-

вие да Ви привет-
ствам по повод на-
ционалния празник 
на Рeпублика Бълга-
рия Трети март.

На тази дата пре-
ди 145 години Бъл-
гария възкръсна на 
картата на Европа.

Днес почитаме 
жертвите, паднали 
по бранните полета 
на Руско-турската ос-
вободителна война 
1877-1878 година. В 
нея загинаха воини 
от много народи. 

За всички тях Бъл-
гария е последен дом и ние се прекланяме пред тях като 
пред свои герои.

Трети март е още един повод да си дадем сметка, че сме 
длъжни да работим за сбъдване надеждите, за намирането 
на истински и достойни пътища, по които да върви модерна 
България.

Пътища, които да ни изведат до осъществяването на 
мечтата за „чиста и свята република“ в интерес на нейните 
граждани. 

Родолюбието не е отживелица!
Бъдете здрави и се гордейте, че сте българи!
Честит празник!

Мариян Жечев 
Кмет на община 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

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!

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 1 март 2023 година 

се навършват
30 години 
от смъртта 

на 

ДИМИТЪР ПЕЕВ ПЕЕВ

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

и честен път, по който да вървим.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 1 март 2023 година 

се навършват 

4 години от смъртта на

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ 
ФИЛЧЕВ

починал на 78 години  

Минават дни, месеци, години, 
но ние никога няма да те забравим!
Поклон пред светлата ти памет!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ 

На 27.02.2023 година се навършиха

 9 месеца 

от смъртта на 

ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ЖЕЧЕВА 
починала на 73 години

Твоята обич ще ни стопля винаги.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
11 години от загубата

На 28.02.2023 година без На 06.02.2023 година без  

НИКОЛА СТЕФАН
СТЕФАНОВ  НИКОЛОВ
ОВЧАРОВ  ОВЧАРОВ

Благодарим Ви, че всеки миг от вашия живот 
ни дарявахте с топлина, добрина,  

с много обич и разбиране! 
Научихте ни да бъдем добри, достойни хора.  

Поклон пред светлата Ви памет! 
Почивайте в мир!   
От семейството

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

ТЪРСЯ 
СПЕШНО КВАРТИРА ПОД НАЕМ.

Телефон: 0894 84 74 27

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 16 март 2023 година 
(четвъртък) „Елтехресурс” АД, 
съвместно с oбщина Шабла, 
организират кампания за съ-
биране на излязло от употре-
ба електрическо и електронно 
оборудване във всички населе-
ни места от общината. 

Гражданите и фирмите 
могат да се освободят от не-

работещите си електроуреди 
(печки, хладилници, перални, 
телевизори, компютри и др.) с 
предварителна заявка за извоз-
ване, подадена до 15 март 2023 
година (сряда) включително, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронен ад-
рес order@makmetal.eu.

Детска ясла „Радост“ гр. Шабла

ОБЯВЯВА  
1 СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
за длъжността „медицинска сестра“  

(акушерка)
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1 Област на дейност: здравеопазване. 
1.2 Цел на длъжността – подпомагане на семейства при от-
глеждане и възпитание на деца от 1 до 3годишна възраст. 
1.3 Изисквана минимална степен за завършено образование – 
висше, степен „Бакалавър“. 
1.4 Години професионален опит – 1 година по специалността 
или без професионален опит.
1.5 Допълнителни изисквания – инициативност, творчески ин-
тереси, новаторско отношение към труда, умения за работа в 
екип. 
2. Необходими документи за кандидатстване: 
2.1 Заявление за участие/свободна форма/. 
2.2 Копие от документи за придобита образователно-квалифи-
кационна степен, допълнителна квалификация. 
2.3 Автобиография. 
2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността 
и областта на професионален опит 
3. Място за подаване на документите: 

Кандидатите подават документите в детска ясла „Радост“  
гр. Шабла  ул. „Комсомолска“ 12 всеки делничен ден от 10:30 
до 14:30 часа при директора на яслата. Телефони за връзка – 

0887870858 и 05743-51-97. 

ПОКАНА
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ НЧ  

„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПОБЕДА – 1941 ГОДИНА“ 
с. Горичане, общ. Шабла, Ви кани да присъствате на редовно 
отчетно събрание, което ще се състои на 14.03.2023 г. от 17.30 
часа в с. Горичане, ул. „Пета“№5, при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализиране членовете на Общото събрание на читалище-
то.
2.Отчет на ЧН за периода – април 2022 г. – март 2023 г.
3.Отчет на Проверителна комисия за периода – април 2022 г. 
– март 2023 г.
4.Представяне на Проекто-бюджет 2023 г. и приемане на Бю-
джет 2023 г.
5.Актуализиране размера на членски внос.
6.Разни.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе същия 
ден в 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ПОКАНА
Читалищното настоятелство на Н.Ч.”Свобода 1941” село 
Горун, община Шабла, свиква отчетно  събрание, което  

ще се проведе на 17 март 2023 година (петък)  
от 17.00 часа в сградата на читалището, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1.Отчет на Читалищното Настоятелство за 2022 година.                                                                            
2.Отчет на Проверителната комисия за 2022 година.                          
3.Утвърждаване на годишната програма за дейността 
на читалището за 2023 година.
4.Актуализиране членовете на читалището.
5.Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден  

от 18.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войници във военни 

формирования от Военно-въздушните сили за приемане 
на военна служба на лица, завършили граждански средни 

или висши училища в страната и в чужбина
Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е не-
обходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или 
ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България. Кандидатите за вакантните длъжности да подадат 
писмено заявление в което да посочат до три длъжности само 
от едно приложение по т. 1. за участие в конкурса, чрез струк-
турите на ЦВО, до съответното длъжностно лице по т. 3, в срок 
до 07.04.2023 г.
1.Младши механик 36780-Шабла
2 Младши автомеханик 36780-Шабла
3. Младши шофьор 36780-Шабла
4. Номер на ракетно-пускова установка 36780-Шабла
За информация: стая 308 в общинската администрация или 

на телефон: 0882 299 023

В ТЮЛЕНОВО ВЕЧЕ 
ИМА МАГАЗИН ЗА 
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

На 21.02.23 г. 
в село Тюленово 
беше открит мага-
зин за хранителни 
стоки и стоки за 
дома. Магазинът 
е изграден от ЗК 
„Приморец“ в ус-
луга на хората от 
селото и всички 
останали. Гости на 
откриването бяха: 
Д-р Йорданка 
Стоева – председа-
тел на общински 
съвет Шабла, заместник-кме-
товете Цветелин Йорданов и 
Петър Атанасов и др.

Всички си пожелаха мир, до-
бронамереност и да прелива от 
идеи и богата търговия. Нека 
постъпката на ЗК „Приморец“ 

бъде за пример и това да се 
случи и в други села на нашата 
община, където няма магазин 
за хранителни стоки. Жителите 
на Тюленово са безкрайно бла-
годарни за новата придобивка.

Изгрев

mailto:order@makmetal.eu
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„НЕ НА ТОРМОЗА, НО НЕ ЗА ДЕН!“
На 22.02.2023 г. двете общин-

ски училища отбелязаха Между-
народния ден за борба с училищ-

ния тормоз. Той се чества всяка 
година в последната сряда от 
месец февруари и е познат като 

„Ден на розовата фланелка“.
Учениците от всяка пара-

лелка в ОУ „Св.Кл.Охридски“ с. 
Дуранкулак, под ръководство-
то на своя класен ръководител, 
изготвиха табла, на които нари-
суваха деца в розово и всеки за-
писа своя призив за ненасилие 
в училище. Председателят на 
координационния съвет, стар-
ши учител Петранка Алексиева, 
за поред път запозна присъст-
ващите с историята на изявата, 
а журито реши всяко табло да 
бъде поставено във фоайето на 
училището. Третокласниците 
раздадоха изработени от тях 
гривнички с розови сърца на 
присъстващите. 

Така учениците показаха, че 
могат да бъдат активни, отговор-
ни и стремящи се към уважение 

един към друг.

По инициатива на Учениче-
ския съвет в СУ „Асен Златаров“ 
Шабла също честваха Деня на 
розовата фланелка. Ученици от 
начален курс оставиха своите 
послания върху розови фланел-
ки и казаха: „Не на тормоза, но 
не за ден!“

Изгрев

Уважаеми посетители,
ЗЕЛЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

ЦЕНТЪР ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН 
ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ.

Заповядайте отново от месец април!

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ТРЕТИ МАРТ
На този ден, велик и свят,
възкръсна българският дух отново
и като чист, кристален цвят,
победно звънна българското слово.
Земята на достойни синове,
на Аспарух, Борис и Калоян,
обсебвана от злото векове,
отново гордо и свободно заблестя!
Но тази свобода не беше дар,
за нея Ботев, Левски, Караджата,
и още хилядите знайни и незнайни,
отдадоха живота си в предплата.
Въстанието през април не бе позор,
а паметник за доблест и геройство,
Европа изненадана отвърна взор
от фанатизма на османското войнство.
Със Шипка редом, Перущица и Батак,
блестят със славата на красотата,
не ще обсеби името им свято мрак,
на свобода изстрадана са те цената.
И ненапразно българка една
Априлско знаме със любов уши,
да, Райна Княгиня бе тази жена,
и от нейното знаме свободата се роди!

Кръстина Тодорова

НА 1-ВИ МАРТ 
се даряват мартенички за здра-
ве и благополучие!

На този ден празнуват и са-
модейците!

Мили хора, които не жалите 
време и се трудите неуморно, за 
да пазите нашия фолклор, тради-
циите и българските обичаи – бъ-
дете здрави!

Нека винаги срещате благо-
дарни погледи и усмихнати лица 
по своя нелек път!

Дано всяка изработена и 
подарена мартеница стигне до 
нашите домове и донесе своето 

послание! 
Д-р Йорданка Стоева

Председател на Общински 
съвет-Шабла

АЛИЯ И КРАСИМИР 
ПРЕДСТАВИХА ШАБЛА В 
КОНКУРСА-РЕЦИТАЛ  
„ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ“

На 25 февруари в Добрич 
се проведе вторият етап от 
областния конкурс-реци-
тал „За да я има България“ 
с допуснатите участници. 
От ДГ „Дора Габе“ в Шабла 
напред продължиха Алия 
Иванова от 4 група „Звез-
дичка“ с учителки Розалия 
Богданова и Даниела Димо-
ва, и Красимир Панайотов от 
смесена група „Слънце“ с. Ду-

ранкулак с учителки Милена 
Станева и Дияна Димитрова. 
Крайните резултати ще се 
обявят на 28 февруари на 
официалния сайт и facebook 
страницата на Община град 
Добрич. 

Поздравяваме малките ре-
цитатори за прекрасното пред-
ставяне и им пожелаваме къс-
мет в предстоящото класиране.

Изгрев

Отбелязването в Дуранкулак.

…. в Шабла.

1 МАРТ – ДЕН НА САМОДЕЕЦА И ЛЮБИТЕЛСКОТО 
ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

От 1976 година се чества празника на читалищните дейци, 
на творците и изпълнителите на любителско творчество. 
Особено в малките населени места читалищата и любител-
ските състави имат изключително значение за развитие на 
културния и социалния живот. 

За неизчерпаемата енергия, с която правят по-красив и ве-
дър делника и празника – с танц, песен, музика и слово, само-
дейците заслужават поздравления. Уважение и възхищение за 
труда им – безкористен и всеотдаен!

С най-възрастния самодеец от с. Дуранкулак, 81-годишната 
Маринка Мянкова разговаряме в навечерието на празника. Ето 
какво разказа тя:

- Госпожо Мянкова, честит 
празник в аванс. Какво е за 
вас този ден?

Маринка Мянкова – Всеки 
ден участвайки за подготовка 
и репетиции за мен е удоволст-
вие, имам разнообразие, виж-
даме се с малки (които лично 
на мен ми носят радост и емо-
ции) както и с големи.

- Какво Ви е дала самодей-
ността през годините. Да отде-
ляш от свободното си време за 
репетиции, изяви. Не Ви ли се 
е искало да се откажете в ня-
кой момент.

Маринка Мянкова – По 

моите младини беше малко 
по-обикновено, но въпреки 
това всички излизаха, за да спо-
делят дадената изява, празник с 
присъствието и участието си... 
Да не забравя да споделя и за 
многото екскурзии, които ми 
помагат да съхраня в сърцето 
си колко китна, красива и въо-
душевляваща е нашата Родина. 

 
- Без читалищата щеше ли 

да има самодейност и култу-
рен живот в селата и малките 
градове?

Маринка Мянкова – Вяр-
вам, че така се съхраняват 

нашите български традиции. 
Никога не съжалявам за споде-
леното време, защото песните, 
танците, изявите на старинни-
те занаяти ще се съхранят. 

- Имате ли наблюдения – 
намалял ли е интересът на 
младите днес да се занимават 
със самодейност. Как беше по 
време на вашата младост.

Маринка Мянкова – Виж-
дам от страна на малките и мла-
дите участници интерес, ен-
тусиазъм и желание да се учат 
и вземат участие във всички 
дейности. Обожавам гледайки 
младите подрастващи танцьо-
ри – зареждайки ме с енергия, 

радост и емоции, когато репе-
тират или сме вече на сцена за 
изява с дух, радост, настроение 
и жизненост – връщайки ме в 
годините на младини. Много 
благодаря, че винаги съм пока-
нена и ми доставят разнообра-
зен ден и жизнен пенсионерски 
живот. Моето голямо пожела-
ние е винаги занапред да има 
още повече участници за изя-
ви и забавления. Благодаря Ви 
сърдечно.

-Благодаря Ви за този раз-
говор. Бъдете здрава и при-
мер за по-младите.

Разговаря  
Йорданка Радушева

 ПОКАНA
за участие в Кулинарен празник, организиран 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 традиции, 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
10.00 ч. Откриване на събитието 

пред сградата на Читалището с 
кратка информация за проекта.

10.15 ч. Поздрав на домакините от 
с. Езерец с песни и танци. Участие 
на Фолклорна група „Добружан-
ка“, при НЧ „Зора 1894г.“ гр. Ша-
бла с ръководител Жана Рачева, 
корепетитор-Галин Ганчев.

10.45 ч. Представяне на новооткри-
тата по проекта сграда с изложба, 
посветена на основните местни 
видове, обитаващи Езерецко езе-
ро и Черно море.   

11.00 ч. Представяне на Книга „Тай-
ни при риболов на морски ке-
фал“ от Емил Тодоров в сградата 
на Читалището. 

11.15 ч. Прожектиране на докумен-
тален филм “Голямото Черно” – 

20 мин. в сградата на Читалище-
то.

11.45 ч.  Поздрав с песни и танци 
на гостуващи състави с участието 
на  НЧ „Будител 1940 г.“ с. Бълга-
рево, танцов клуб „Българевци“, 
фолклорен певчески клуб „Перу-
ника“.

12.15 ч.  Демонстрация на рибар-
ски техники – плетене на мрежи, 
хвърляне на серкме и др.

12.30 ч. Демонстрации на почиства-
не и транжиране на риба – Емил 
Тодоров и Благовест Обретенов.

13.00 ч. Подготовка и подреждане 
на маса с авторски ястия за по-
черпка, вкл. традиционна рибена 
чорба.

13.30 ч. Конкурс за авторско рибно 
ястие. Оценяване на ястията от 
жури. Награждаване на победи-
телите.

15.00–17.00 ч. Изпълнения на гос-
туващи и местни състави. Закри-
ване на събитието с участието на 
Фолклорна група „Добружанка“. 

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 подобряване на природното наследство, културата и 
спорта на рибарската територия”  от Стратегия за ВОМР на Мирг „Шабла 
– Каварна- Балчик“.
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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

МАРТЕНСКИ БАЗАР
Седмица преди 1 март – 

Баба Марта на площада пред 
НЧ „Зора 1894“ в Шабла бе раз-
положен мартенски базар.

В къщичките своите уникал-
ни, ръчно изработени мартени-
ци изложиха Общински детски 
комплекс, Центровете за об-
ществена подкрепа и социална 

рехабилитация и интеграция в 
града, Мария Илиева, читали-
щето в с. Тюленово.

Всеки закупил изделие с 
червено-бели конци пази бъл-
гарските традиции и се прекла-
ня пред сръчните ръце на деца-
та и възрастните хора.

Изгрев

В работилницата на центъра за социална рехабилитация и ин-
теграция.

ПЪРВИ МАЧ НА БАСКЕТБОЛНИЯ ПОДИУМ
На 26.02.23 в гр. Добрич се 

проведоха първите контролни 
срещи по баскетбол на младите 
„Акули“ от БК „Шабла“.

Техни противници бяха от-
борите на „Ънстъпабъл“ Доб-
рич. Двубоите бяха 3 на брой в 
2 възрастови групи – момичета 
и момчета родени през 2012/13 
и момчета родени 2011/12 го-
дина.

Фактът, че баскетболистите 
от Добрич водят подготовка от 
няколко години, ръководени от 
шестима треньори, а „Акулите“ 
от 3 месеца, предопредели и 
превъзходството на домакини-

те. Баскетболистите на БК „Ша-
бла“ излязоха за пръв път на 
баскетболния подиум. Стресът, 
емоциите и „пренавиването“ не 
позволиха „Акулите“ да пока-
жат напълно своите качества. 
Въпреки всичко, пред пълната 
с родители и фенове зала „Изи-
да“, шабленци показаха харак-
тер, непримиримост и дадоха 
заявка за утрешно развитие.

Поредната крачка в из-
растването на младите баскет-
болисти е направена. Пред-
стоят още много и много по 
дългия път към майсторството 
в този красив спорт.

И така:
* На 11.03.2023 година – в 

спортна зала Шабла ще се про-
веде празник „За мама и бас-
кетбола“.

* На 18 или 25.03.2023 годи-
на –  визита на „Ънстъпабъл“ 
Добрич в Шабла (контролни 
срещи).

* На 01.04.2023 година –  
първи кръг от надпреварата 
по баскетбол за родените през 
2012/13 г. момичета и момчета.

Участници: „Черно море“, 
„Стар баскет“ Варна, „Плис-
ка“, Плиска, Генерал Тошево и 

„Акулите“, БК Шабла.
* През месец април, бас-

кетболните отбори момичета 
и момчета на ОУ „Св. Климен 
Охридски“ – Дуранкулак ще се 
борят за отличията в Област-
ните първенства по баскетбол, 
възраст 5-7 клас.

* Април – втори кръг от 
надпреварата по баскетбол за 
родените през 2012/13 година 
момичета и момчета.

Иван Николов, 
треньор на детско-

юношеските отбори 
към БК „Шабла“

Преди мача.

Началото на срещата.

ПРИЗНАНИЕ ЗА 
УЧЕНИК ОТ ШАБЛА

На 24 февруари 2023 година 
областният управител Здравко 
Здравков награди тримата ав-
тори, чийто послания бяха от-

личени в конкурса по повод 
реализиране на инициативата 
„Пилон Рожен“.

На второ място бе класиран 
Христо Анастасов на 16 години 
– ученик от СУ „Асен Злата-
ров“ Шабла за предложението 

му: „Там, където думите ухаят 
на топъл хляб“.

Почетното трето място бе 
присъдено на писателя Георги 
Балабанов от Генерал Тошево 
за предложението „Добруджа – 
хлебородна земя за духовност, 
мъдрост, светлина!“.

Румен Тодоров – журналист, 
е победителят в конкурса за из-
бор на послание, представящо 
област Добрич, което ще бъде 
изпратено на организаторите 
от Инициативата „Пилон Ро-
жен“. Единодушно журито в 
състав председател областният 
управител Здравко Здравков и 
членове – гл. ас. д-р Камелия 
Койчева – заместник-директор 
в Колеж Добрич към Шуменски 
университет, Добри Добрев – 
директор на Регионален исто-
рически музей Добрич, Галина 
Бозукова – журналист и Елена 
Христова – член на Съвета на 
децата към Държавна агенция 
за закрила на детето, избра пос-
ланието, предложено от Румен 
Тодоров: „Поколения в полет 
над полето и морето на мечти-
те“.

Изгрев

УЧИЛИЩНИ УСПЕХИ 
В ДУРАНКУЛАК

Радваме се, когато имаме 
успехи и печелим награди. 
През тази седмица получихме 
дипломите и грамотите от две 

участия през месец ноември 
2022 г. на ученици под ръко-
водството на учителя Антоа-
нета Иванова. В международ-
ната дистанционна олимпиада 
„КИНГС“ по английски език, 
където Пею Радев от 6 клас и 
Радина Стефанова от 7 клас за-
воюваха втора степен, а Георги 
Василев от 6 клас – трета.

В образователния онлайн 
тест по пътна безопасност 
за деца „Без грешки на пътя“ 
учениците от II, III и IV клас 

участваха в раздел групово 
участие и се справиха отлич-
но. Организатори на иници-
ативата са ГД „Национална 
полиция“ – МВР, Асоциация 
на българските застраховате-
ли (АБЗ) и Гаранционен фонд 
(ГФ). 

Маргарита Тодорова, 
директор

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА СЪС 
ЗЛАТО НА ДИСК В БАЛЧИК

Кремена Димитрова от 
„Нефтяник 2014“ (Шабла) с тре-
ньор Веселин Василев спечели 
златен медал в мятането на диск 
от националната Купа по хвър-

ляния в Балчик. Талантливата 
ни състезателка постигна ре-
зултат 25,04 м, който бе доста-
тъчен за титлата в групата до 16 
години. Втора завърши Симона 
Андреева от „Черно море-2005“, 

която хвърли 24,87 м. Трета сe 
класира Никол Иванова от „Фи-
липид“ Провадия – 21,70 м.

Турнирът се проведе на 25 и 
26 февруари и беше изключи-

телно сериозен – над 170 състе-
затели от 27 клуба. Домакините 
от местния клуб както винаги 
се постараха да създадат отлич-
ни условия за участниците. 

Изгрев

ШК „ХАРМОНИЯ 25“ 
ПОЛУЧИ НОВА ЗАЛА

Шахматен клуб „Хармония 
25“ има ново помещение. То се 
намира в спортната зала, непо-
средствено до залата да тенис 
на маса. Досега клубът се нами-
раше в приземния етаж на НЧ 
„Зора 1894“ (бившия МИІЦ). 

„Нашето желание беше да 
получим това помещение още в 
края на 2019 година. През 2020-
а обаче, заради Ковид епидеми-
ята, дейността на клуба бе сил-
но затруднена и преместването 
ни се забави. След разговори с 
кмета Мариян Жечев и решение 
на общинския съвет, новият ни 
клуб вече е факт. Получихме за-

лата за срок от 5 години“, каза 
председателят на ШК „Хармо-
ния 25“ Деян Димитров.

Залата ще бъде използвана 
за тренировъчна дейност и про-
веждане на състезания според 
капацитета. От клуба съобщи-
ха, че всички деца на възраст от 
6 до 14 години, които искат да 
се занимават с древната игра, 
са добре дошли. Желателно е 
да знаят как се местят фигури-
те и някои елементарни пра-
вила. За повече информация: 
0885132468 или harmonia_25@
abv.bg – Деян Димитров.

Изгрев 

МОНИКА МОНЕВА И ЛЮБОМИР 
ЛЮБОМИРОВ – НАЙ-ДОБРИТЕ 
В „ЛЪВСКИ СКОК“

В навечерието на 150-го-
дишнината от обесването на 
Васил Левски в СУ „Асен Зла-
таров“ Шабла се проведе със-
тезаниет „Лъвски скок“ между 
ученици от 5, 6 и 7 клас. 

Най-добър резултат сред 

момчета показа  Любомир Лю-
бомиров от VI клас – 3,77 м., а 
сред всички момичета участни-
ци в състезанието първа стана 
Моника Монева от VI клас – 
2.70 м.

Изгрев


