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Най-трудно е да си добър, 
когато за глупак те вземат, 
и дните в твоя кръговрат 
превръщат добротата в бреме. 
Но ти за нищо на света 
от себе си не се отказвай! 
Понякога със доброта 
по-страшно злото се наказва!   

Надежда Захариева

ВМЕСТО МИСЪЛ 

ДА ПОМОГНЕМ НА МАРТИ
Дарителска сметка в лева:

BG66STSA93000029573717
Мариян Огнянов Цанев – баща на Мартин

Основание: за лечение на Мартин

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. 

 БЛАГОДАРИМ ВИ!
Изказваме благодарността си към всички, които бяха 
на благотворителния концерт в подкрепа на Марти, 

състоял се на 2 март в сградата на Народно читалище 
„Зора 1894“ Шабла.

От продажбата на картички се събраха 1600 лв.  
В дарителската кутия бяха поставени 1055 лв.,  

от които 200 лв. в плик с пожелания  
към семейството на Марти.

Благодарим Ви за съпричастността!

ЧОРБА С 8 ВИДА РИБА И ДРУГИ КУЛИНАРНИ 
ИЗКУШЕНИЯ БЕЛЯЗАХА ПРАЗНИКА В ЕЗЕРЕЦ

На 4 март 2023 година НЧ 
„Отец Паисий 1901“ с. Езерец 
покани жители и гости на се-
лото и общината на кулинарен 
празник, основан на традиции, 
обичаи и занаяти, съврзани 
с рибарската територия и със 
специфичния отрасъл – рибар-
ството.

Организирането на кули-
нарното събитие е по 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“.

В 10.00 часа пред ново-
откритата сграда в двора на 
читалището – създадена по 
проекта, фолклорната група 
на домакините извести започ-
ването на празника. Последва-
ха изпълнения на фолклорна 
група „Добруджанка“ при НЧ 
„Зора 1894“ Шабла с ръководи-

тел Жана Рачева и корепетитор 
Галин Ганчев.

Специални гости на праз-
ника бяха самодейците при НЧ 
„Будител 1940 г.“ с. Българево – 
от танцов клуб „Българевци“ и 
фолклорен певчески клуб „Пе-
руника“. 

„Един страхотен празничен 
ден, в който самодейците на 
НЧ „Народен Будетел-1940“ 
гостуваха на своите приятели 
от село Езерец.

Светло, работещо читали-
ще, любезни домакини и една 
различна, дейна и прекрасна 

Елен Сабатини, по чиято пока-
на бяхме там.

Хората ни се радваха и 
заиграха право хоро с нас, спо-
делиха новата си придобивка и 
емоциите около нея с ФГ „Пе-
руника“ и ТК „Българевци“.

Беше вълнуващ и много 
топъл празник, от ония които 
обещават, че занапред във вре-
мето двете села ще се срещат 
отново и отново!

Елен Сабатини, благодарим 
ти за всичко!

Мили самодейци, бяхте тол-
кова красиви и талантливи! 
Благодарим ви!

Гордост и радост сте! 
Празник сте, където и да 

идете!
Всичко сте ни!“– каза с топ-

ли чувства Мая Чалъкова – се-
кретар на читалището в с. Бъл-
гарево.

Продължава на стр. 4

Вкусните рибни блюда очакват оценката на журито.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ В ПОДКРЕПА 
НА МАРТИ

В навечерието на Национал-
ния празник на Република Бъл-
гария – 3 март, в салона на НЧ 
„Зора 1894“ Шабла се състоя 
празничен концерт.

Община Шабла се обедини 
около идеята той да бъде в под-
крепа на 3-годишния Марти.

Звучи Химна на България. 
Празничният концерт започна 
с изпълненията на градския 
духов оркестър с диригент 
Пламен Петров.

На 3 март свеждаме чела и 
се поклоняме пред мъченици-
те на свободата, спомняме си 
за кръста, който носим, за вя-
рата и борбата, за книжовни-
ците и будителите, съхранили 
духовното ни богатство и за-
палили огъня на национално-
то пробуждане и възраждане. 
На днешния ден е важно да не 

забравяме, че саможертвата на 
братята освободители, техният 
подвиг е кървавото измерение 
за нашето национално достой-
ноство и бъдеще.

Стихотворението „Обесва-
нето на Васил Левски” от Хрис-
то Ботев изпълни Алия Ива-
нова – ІV група при ДГ „Дора 
Габе” – гр.Шабла.

Ученици от ОУ „Свети 
Климент Охридски” – с. Дуран-
кулак се представиха с одата 

„Опълченците на Шипка” от 
Иван Вазов.

В празничното си слово 
кметът на общината Мариян 
Жечев припомни исторически-
те събития, които всеки бълга-

рин трябва да знае и да предава 
на своите деца и внуци.

От сцената своя поздрав от-
правиха мажоретките при ОДК 
(Общински детски комплекс) 
с ръководител Надя Иванова. 
Галена Здравкова и Алексан-

дра Панова.  Възпитаници на 
Школата по пиано при НЧ 
”Зора1894” – гр.Шабла с ръко-
водител Теофания Христова 
бяха следващите участници в 
благотворителния концерт.

Продължава на стр. 4

Изпълнение на Алия Иванова.

Учениците от Дуранкулак.
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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

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. 

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

ПРОДАВАМ 
ГАРАЖНА ВРАТА – ЩОРА. 

ЦЕНА 1500 ЛВ.
Телефон: 0882 247 400

ПОКАНА
Настоятелството на НЧ”Изгрев-1936” с.Тюленово на основание чл.16, 
ал.2,т.1 от ЗНЧ на свое редовно заседание с Протокол N1/24.02.23г., 

взе решение за свикване на общо отчетно-изборно събрание на 
членовете на читалището и ви кани на 20.03.2023 година от 10.00 ч.  

в клуба на читалището.Събранието ще се проведе при следния 
ДНЕВЕН РЕД:

1.Актуализиране членовете на читалището.
2.Доклад за дейността.
3.Финансов отчет.
4.Приемане на Културен календар за 2023г.
5.Приемане на Проект за бюджет за 2023г.
6.Приемане на оставката на ЧН и на Председателя.
7.Приемане на нови членове на ЧН и Председател.
8.Приемане на оставката на ПК и Председател.
9.Приемане на нови членове на ПК и Председател.
10.Други.

При липса на кворум СЪБРАНИЕТО ще се проведе един час 
по-късно на същото място, при същия дневен ред.

ПОКАНА
Читалищното настоятелство при „НЧ Отец Паисий 1901” село 
Езерец, община Шабла, област Добрич кани всички членове 
на редовно годишно отчетно  събрание, което ще се проведе 
на 15.03.2023 (сряда) от 16:00 часа в сградата на читалището 

при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на членове на читалището.
2. Доклад за дейността за 2022 г..
3. Доклад на Проверителната комисия за 2022 г. .
4. Финансов отчет за 2022 г..
5. Приемане бюджета на читалището за 2023 г..
6. План-Програма  за 2023 г.
7. Текущи.

Приканваме всички членове да присъстват на събранието.
При липсва на кворум събранието ще се проведе на същия 

ден и същото място с един час по-късно – 17:00 часа.
Каним всички членове на читалището да си заплатят чита-

лищния членски внос и да си получат поканите в оставащото 
време до събранието. 

Благодарим Ви.

НА ВНИМАНИЕТО НА 
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПАСИЩНИ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

На основание чл. 37и, ал. 
5 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ), Общинска ад-
министрация – Шабла приема, 
от 1 до 10 март 2023 година, за-
явления за ползване на общин-
ските мери, пасища и ливади 
от собствениците на пасищни 
селскостопански животни.

Към заявлението (по обра-
зец) се прилагат:

• Опис на видовете и броя 
пасищни селскостопански жи-
вотни, отглеждани в животно-
въдния обект – приложение № 
1 (по образец);

• Опис на собствени и полз-

вани имоти с НТП – пасища, 
мери и ливади – приложение 

№ 2 (по образец).
Образци на утвърдените за-

явление и приложенията към 
него са публикувани на Интер-
нет страницата на Министер-
ството на земеделието, храните 
и горите, в рубрика „Политики 
и програми”, ниво „Поземле-
ни отношения и комасация” 
–  http://www.mzh.government.
b g / b g / p ol i t i k i - i - pro g r am i /
p o z e m l e n i - o t n o s h e n i y a - i -
komasaciya/  и се предоставят 
в Центъра за обслужване на 
граждани – ст. 106 на община 
Шабла, на хартиен носител.

О Б Я В А
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДРУЖБА 1898” С. ДУРАНКУЛАК 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО 
„Ръководител на самодейни състави”.

Необходими документи за кандидатстване:
Молба/заявление в свободна форма;
Диплома за завършено образование;
Автобиография с посочен телефон и имейл за връзка;
Копие от сертификати за завършени курсове и квали-
фикации (ако има такива).

С предимство са жители от с. Дуранкулак.
Документите ще се приемат в читалището  

до 15.03.2023 г. включително.

За повече информация: 
тел. 0877 815 960 и в читалището

ДНЕВЕН РЕД
на редовно заседание на Общински съвет – Шабла, което ще се 

състои на 07.03.2023 г. (вторник) от 14.00 часа 
Комисия по управление на общинската собственост, иконо-

мическа и инвестиционна политика и земеделие
1. Докладна записка относно продажба на имоти – частна об-

щинска собственост.
2. Докладна записка относно продажба на земя – частна об-

щинска собственост на собственика на законно построена върху 
нея сграда.

3. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право 
на ползване върху съоръжение.

4. Докладна записка относно отдаване под аренда на земеделска 
земя.

5. Докладна записка относно отдаване под наем на пасища, мери 
и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2023/2024 
година, приемане на списък на пасищата, мерите и ливадите от об-
щинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.

6. Докладна записка относно отдаване под наем на преместваем 
обект в Градски парк – Шабла.

7. Докладна записка относно продажба на имоти – частна об-
щинска собственост.

Комисията по устройство на територията, благоустрояване, 
законност, обществен ред и екология

8. Докладна записка относно разрешение за изменение на под-
робен устройствен план ПУП- план за регулация и застрояване 
(ПРЗ) в обхват УПИ I , УПИ II , УПИ III , УПИ V и УПИVI в квар-
тал 140 по плана на гр. Шабла, община Шабла.

9. Докладна записка относно определяне на представител на 
община Шабла в извънредно Общо събрание на акционерите на 
„Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД .

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, 
социална политика и вероизповедания

10. Докладна записка относно приемане на Анализ на потреб-
ностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
в община Шабла.

11. Други.

mailto:order@makmetal.eu
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Уважаеми посетители,
ЗЕЛЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

ЦЕНТЪР ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН 
ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ.

Заповядайте отново от месец април!

Ученици от СУ „Асен Златаров“ окичиха дърво пред поликлини-
ката.

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

ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

мили дами от с. Пролез и ЗК „Янтар“

Носете с гордост името Жена, защото:
Жената е майка, но и много пъти баща…
Обича и страда, пада и пак се изправя…
Нейният път е дълъг, но тя не се спира,
докато не го извърви.
Много са нощите, в които не спи.
Много са дните, в които мълчи.
Много са болките скрити в сълзи
това е тя…
Това е Жена – силен дух и душа!

С уважение:
Стоянка Тодорова – 

кметски наместник с. Пролез

ПОЕТИЧЕН КЪТ

„ЗАЩОТО СЪМ ЖЕНА”
Такава съм, защото съм жена –
променлива, влудяващо различна.
Понякога съм ангелски добра,
понякога на демон заприличвам.
 
Недей да ме упрекваш,  че безчет
любовни думи мога да повтарям,
а после, по-студена и от лед,
с мълчание от студ  да те изгарям.
 
Че може днес от гняв да се взривя
и в мене да изригнат сто вулкана,
а  утре – кротка, мила и добра –
да легна аз до мъжкото ти рамо.
 
И зарад мен  горкото ти сърце
без милост и без жал да е сломено,
а  след това,  с наивност на дете,
да  плача за врабче с крило ранено
 
Не ще ме разбереш, не ме вини!
И други преди теб не са успели.
През вековете колко ли жени
духа си буен в мойта кръв са влели!
 
И в лабиринтите на моята душа,
когато безвъзвратно се изгубиш,
недей, не ме упреквай за това!
Ти сам във мен поиска  да се влюбиш!

Мария Вергова

ПЪРВОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА
Един от най-хубавите и 

любими празници, свързани 
с пролетта, е Баба Марта и за-
кичването с мартеници. 

Ден преди 1-ви март първо-
класниците от СУ „Асен Злата-
ров“ превърнаха детския отдел 
на читалищната библиотека 
в работилница за мартеници, 
картички и пана.

От цветни картони, шабло-
ни, конци, с много търпение, 
въображение и старание мал-
ките сръчковци изработиха 
неповторими изделия за своите 
родители.

Преди да започнат работа 
Десислава Петрова – библи-
отекар им прочете легендата 
за мартеницата. Най-разпрос-
транената от тях  е свързана с 
прабългарите. Тя се среща в 
много народни песни и разказ-
ва историята за Кубратовата 
дъщеря Хуба и гълъбът, който 
пренесъл бяло-червен конец на 
Аспарух.

Как в нея можем да впишем и 

други цветове: червено – кръв, 
живот; бяло  – чистота  и  щас-
тие.  Синият цвят е свързан с 
небето и водата. Зеленият цвят 
е символ на плодородност, въз-
раждане и празничност. 

На мартеницата може да има 
различни елементи и символи. 

Червено-белите конци  се 
носят до появата на първото 
цъфнало дърво или на първата 

прелетна птица до настъпва-
нето на пролетта. След това се 
поставят на дърво или под ка-
мък. В последния случай по тях 
може се гадае. Ако след един 
месец под камъка има мравки, 
годината ще е плодородна и 
удачна. Друг обичай е марте-
ниците, носени до първа про-
лет, да се завържат след това 
на клончета от цъфнало дърво 

или храст. Така на много мес-
та в България традиционно се 
виждат окичени с мартеници 
дървета и храсти. Друг обичай 
е мартениците да се носят до-
като се видят първите щъркели 
и чак тогава да се закичат на 
дърво. В някои краища на Бъл-
гария  с мартеници се окичват 
и домашните животни и плод-
ните дръвчета. Понякога мар-
теницата се пуска в най-близ-
ката река „че да върви, както 
тече реката“. Традицията гласи 
още, че щастие и късмет носи 
онази мартеница, която ти е 
подарена.  Празникът на  Баба 
Марта в българските традиции 
е символ на пролетта и носи 
пожелание за здраве и плодо-
родие в началото на новия ци-
къл в природата. 

Оттогава на първи март 
всички българи се окичват 
с  червено-бели мартенички, 
носещи им здраве, радост и ус-
пех.

Изгрев

БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ДОРА ГАБЕ“ 
МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА

От ранни зори децата с не-
търпение питаха за гостенката 
и нетърпеливо я изчакаха. По 
стар български обичай в ша-
рена носия и с пълна кошница 
в ръка, Баба Марта прекрачи 
прага и на нашата детска гра-
дина. Тя зарадва всички по гру-

пите, като завърза мартеница 
на всяка ръчичка и разказа на 
малчуганите легендата за мар-
теницата. Поговориха си и за 
пролетта, която води със себе 
си слънчеви лъчи, нежни цветя 
и зелени поляни. Децата зада-
ваха въпроси на Баба Марта и 

топло я прегръщаха. На гости 
ни дойдоха и учениците от 6 
клас на СУ „Асен Златаров“, 
които също окичиха детските 
ръчички с пъстри мартеници и 
им прочетоха приказка.

Така премина този хубав 
български празник в детската 

градина – с много усмихнати 
лица, празнично настроение и 
с куп мартенички на детските 
ръчички.

Екипът на ДГ “Дора Габе“ 
честити празника на всички 
с пожелания за много здраве и 
усмивки!Шестокласниците в детската градина.

По традиция всяка годи-
на баба Марта идва в 
Общински детски ком-

плекс  Шабла, за да върже мар-
тенички на децата от  първи 
клас при СУ „Асен Златаров“. 

Седнали около софрата, те 
дочакаха скъпия гост.

С песни, танци и стихотво-
рения, децата я зарадваха и я 
накараха да се усмихне. Тя пък 
от своя страна ги закичи със 
символа на пролетта – марте-

ницата, с пожелание за здраве, 
радост и сбъднати мечти. Троп-
наха си и хорце.

Гости на децата бяха ди-
ректорът на училището 

Петранка Петрова, Таня 
Янакиева – началник отдел 
„Образование, култура, мла-
дежки дейности и спорт“ в 
общинската администрация, 
учителите на първокласни-
ците, родители.

Изгрев

БАБА МАРТА В ОДК

Децата от ЦДЯ „Радост“ на гости при пенсионираните учите-
ли от клуб „Будител“. Баба Марта при децата то училището в Дуранкулак.
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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

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 

 Община Шабла
БК  ШАБЛА
Организират

 БАСКЕТБОЛЕН ПРАЗНИК
,,НА МАМА И БАСКЕТБОЛА”

на 
11-ТИ  МАРТ(събота)  от 14:00 часа,

 в Спортен комплекс Шабла
Програма:

Официално представяне на отборите
Баскетболни срещи на децата от школата

Баскетболна среща БК Шабла- 
,,Спортист”Генерал Тошево -жени 

Атракции със състезателен характер . 
16,30 часа  

Баскетболна среща
  БК Шабла -  БК ,,Спортист”Генерал 

Тошево -мъже 

ШАБЛЕНСКИТЕ ШАХМАТИСТИ 
ВТОРИ В КАРДАМ

Шабла загуби с 1:3 от „ве-
чния съперник“ Белослав и 
завърши на второ място в по-
редния етап от регионалната 
любителска шахматна лига. В 
турнира, който се проведе на 
5 март в Кардам, участваха 5 
отбора – Тервел, Дуранкулак, 
Белослав Шабла и домакини-
те. След 4 кръга по системата 
„всеки срещу всеки“, най-мно-
го мач-точки събраха Белослав 
и заслужено спечелиха състе-
занието. Те допуснаха загуби 
в отделни партии, но въпреки 
това постигнаха 4 отборни 

победи. Решаващ за първото 
място бе успехът им над на-
шия състав с 3:1. Честта на ша-
бленци спаси Деян Димитров 
с победата си на първа дъска. 
Лидерът на тима ни спечели 
всичките си срещи и индиви-
дуалното първо място на своя-
та табла. Отлично се представи 
и Павлин Гочев, които за втори 
пореден турнир получи награ-
дата за победител на четвърта 
дъска. Следващият турнир от 
веригата ще бъде на 25 март в 
Шабла.

Изгрев

Момент от двубоя Шабла – Дуранкулак: Павлин Гочев срещу д-р 
Диан Ангелов.

„ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“
В чест на свободна Бълга-

рия, бъдещите първокласни-
ци от IV група „Звездичка“ с 
учителки Даниела Димова и 
Розалия Богданова, отбеля-
заха наближаването на На-
ционалния празник 3 март и 
обесването на Васил Левски. 
Те изнесоха патриотично тър-
жество под надслов „Героите 
на България“. Децата изпяха 
с любов емблематични па-
триотични песни, с възторг 
рецитираха стихотворения 
за велики българи, борили се 

за България и гордо развяха 
българските знамена. Поло-
жиха клетва, с която обеща-
ха винаги да са отдадени на 
Родината. С изпълненията си 
те напомниха, че трябва да се 
гордеем с нашата България и 
да не забравяме героичното 
й минало. Децата показаха на 
своите родители и на гостите 
от общината колко упорито 
работят със своите учителки 
и как са обогатили знанията 
си за историята на България. 
Нека помним видните лично-

сти, допринесли за славата, 
Освобождението, науката и 

културата на Родината.
ДГ „Дора Габе“ Шабла

ЧОРБА С 8 ВИДА РИБА И ДРУГИ КУЛИНАРНИ 
ИЗКУШЕНИЯ БЕЛЯЗАХА ПРАЗНИКА В ЕЗЕРЕЦ
Следва от стр.1

Събитието беше уважено 
от кмета на общината Мариян 
Жечев и заместника му Петър 
Атанасов; кметски наместници 
от съседните села; служители в 
НЧ „Зора 1894“ Шабла; жители 
на общината, които носят Езе-
рец в сърцето си и други.

В сградата на читалището бе 
подредена изложба, посветена 
на местни видове, обитаващи 
Езерецко езеро и Черно море. 
Тематично се вписа и предста-
вянето на книгата на Емил То-
доров “77 тайни при риболова 
на морски кефал”.

Част от програмата беше и 
прожекцията на документал-

ния филм „Голямото черно“.
Докато рибните ястия за 

изложбата се подреждаха, вни-
манието на посетителите беше 
приковано към Емил Тодоров 
и Благовест Обретенов, които 

демонстрираха как се почист-
ва, транжира и филетира риба. 
Майстор Тодоров показа една 
позабравена рецепта от този 
край – пържена риба в мазнина 
без брашно, която след готов-

ност се поставя с млечно-чес-
нов сос.

Дойде дългоочакваният 
момент – оценката на журито: 
Каро Вичев – председател на 
читалищното настоятелство 
в селото, Емил Тодоров и шеф 
Благовест Обретенов имаха не-
леката задача да дадат своята 
критична оценка.

„Бяла черноморска мида с 
лингуини“, „Черни пресни кул-
тивирани миди с ориз“, „Ис-
пански картофени кюфтета със 
скариди и риба хек“, „Консерва 
риба с паламуд“ , „Кефал с до-
матен сос“, „Салата сельодка“, 
„Пълен шаран“, „Плакия“, хай-
вер и още много рибни блюда 
бяха приготвили участници-
те в конкурса. Специално за 
празника бяха дошли и от Си-
листра.

В рибената чорба, която 
също участва в кулинарната 
надпревара, имаше 8 вида риба: 

лефер, калкан, кефал, език, 
попчета, сафрид, дива пъстър-
ва и щука.

Грамоти и медали имаше 
за всички допринесли с тру-
да си този ден да бъде вкусен, 
емоционален и запомнящ се. 
Благодарности на кметския 
наместник на Езерец Станчо 
Станчев, „Дивата патица“, на 
всички езерчани и не на по-
следно място на ръководителя 
на проекта Атанаска Букурова.

Кулинарният празник за-
върши с изпълненията на со-
листката на група „Добруджан-
ка“ Росица Кръстева.

Празникът се организи-
ра в изпълнение на дейност 
„Подобряване, съхраняване 
и популяризиране на нема-
териалното морско културно 
наследство в Народно чита-
лище „Отец Паисий „1901 г. с. 
Езерец, община Шабла чрез 
организиране и провеждане 
на кулинарно събитие.“ в рам-
ките на проект „Съхраняване 
на традиции, бит и култура 
чрез опазване, подобряване и 
развитие на морското култур-
но и природно наследство в с. 
Езерец, община Шабла“, фи-
нансиран по Договор № МДР-
ИП-01-9/10.03.2022 г. с УО на 
ПМДР по Процедура за подбор 
на проекти BG14MFOP001-4. 
МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстано-
вяване и подобряване на при-
родното наследство, културата 
и спорта на рибарската терито-
рия” от Стратегия за ВОМР на 
Мирг „Шабла – Каварна- Бал-
чик“.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ В ПОДКРЕПА 
НА МАРТИ
Следва от стр.1

Българските народни песни 
и танци са живия извор на бъл-
гарския фолклор. Каква е била 
тази сила на духа, която е за-
пазила език, вяра и традиции в 
продължение на пет века? Каква 
е била тази сила на духа, която 
е изпяла най-тъжните, но и 
най-величавите песни в нашия 
фолклор? Този дух са ни заве-
щали дедите – с него премина-
ваме през времето, за да вървим 
напред и да ни има като народ!

Сборна фолклорна форма-
ция от детска фолклорна група 
„Добруджанчета”, фолклорна 
група „Добруджанка” при НЧ 
”Зора1894” – гр. Шабла и ФГ 
„Кардарина” при НЧ „Победа 
1941” – с. Горичане с ръководи-
тел Жана Рачева и корепетитор 

Галин Ганчев поздравиха посе-
тителите в залата.

Своите детски усмивки по-
дариха възпитаниците на Де-
сислава Донева от вокалните 
групи при ОДК. Самодейците 
от Фолклорна група „Кария” 
при Пенсионерски клуб „На-

дежда” – гр.Шабла с ръководи-
тел Вярка Стоянова поздравиха 
присъстващите.

На сцената видяхме всички 
танцови състави, ръководени 
от Гергана Дафова – най-малки-
те самодейци от подготвител-
ната група при детски танцов 

състав „Бърборино”, детски 
танцов състав „Бърборино” и 
Младежки танцов състав „Бъл-
гарка” при НЧ ”Зора1894” – гр. 
Шабла. В концерта взе участие 
и солистката на ФГ „Добру-
джанка“ Росица Кръстева.

Изгрев

На мегдана самодейците от Българево.


