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„Човек може да бъде ключова съставка в екип, но човек не може да сформира екип“.    
Карим Абдул-Джабар

МИСЪЛ НА БРОЯ

ДА ПОМОГНЕМ НА МАРТИ
Дарителска сметка в лева:

BG66STSA93000029573717
Мариян Огнянов Цанев – баща на Мартин

Основание: за лечение на Мартин

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

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 Георги Давидов. 

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

4. Конкурсните произведения се журират от утвърдени 
литературни 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 
Давидов се осигурява от община Шабла. Наградата 
включва малка пластика „Пегас“, специално изработен 
диплом /грамота/ и парична 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 
стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за 
книга ръкопис по посочената тематика.

•	Конкурсът е явен. Материалите, придружени от 
следната информация: 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. 

АЛИЯ ИВАНОВА ПОЛУЧИ 
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА ОТ 
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

На 09.03.2023 година в го-
лямата заседателна зала на 
Община град Добрич се про-
веде тържествена церемония 
на отличените в проведения 
VII конкурс-рецитал “За да 
я има България”. Сред тях 
беше и нашата възпитаничка 
на ДГ “Дора Габе”, гр.Шабла 
– Алия Ивелинова Иванова 
от IV група “Звездичка”. Тя 
бе отличена с поощрителна 
награда, която получи лично 
от кмета на Община Добрич 
– Йордан Йорданов. 

Пожелаваме на Алия да 
е здрава и все така смело и 
уверено да крачи по пътя на 

знанието! 
Колективът  

на ДГ „Дора Габе“

СЪБОТНИЯТ 11 МАРТ В ШАБЛА 
БЕШЕ „НА МАМА И БАСКЕТБОЛА“

На 11 март в Спортен ком-
плекс Шабла се проведе баскет-
болен празник под надслов „На 
мама и баскетбола“. Организа-
тори бяха община Шабла и БК 
„Шабла“.

Официално пред родна 
публика бяха представени от-
борите от детско-юношеската 
школа (ДЮШ) „Акулите“ към 
БК „Шабла“ с треньор Иван 
Николов.

Малките баскетболисти 

поздравиха своите майки и 
всички присъстващи в залата, 
и с гордост изрекоха девиза си: 
„Наука, спорт, чест“.

На празника присъстваха 
кметът на общината Мариян 
Жечев, председателят на УС на 
ДЮШ към БК „Шабла“ Елена 
Соленкова и Йордан Павлов – 
председател на БК „Шабла“.

И както казват спортните 
коментатори – имаме новина: 
Към ДЮШ „Акулите“ се при-
съединяват Теодор и Йордан 
Павлови (син и баща), и кметът 
на община Шабла. Тримата по-
лучиха фланелки на отбора.

Кметът зарадва малките 
„Акули“ с две професионал-

ни топки, с които да тренират 
и печелят турнири. Те от своя 
страна демонстрираха умения, 
желание и борба за топката под 
коша.

Поздрав към публиката 
беше изпълнението на мажо-
ретките при Общински детски 
комплекс в града с ръководител 
Надя Иванова.

Част от празника бяха ат-
ракции със състезателен харак-
тер „Стрелба в коша“, в които 

се включиха деца от школата и 
техните родители.

Последваха баскетболни 
срещи между отборите на БК 
„Шабла“ и „Спортист“  Генерал 
Тошево – жени и мъже.

С резултат 14:35 победител 
при жените стана отборът от 
Тошево. Нашите състезателки 
бяха водени от дългогодишния 

учител по физическо възпита-
ние и спорт Христо Жечев.

Шабленци взеха реванш в 
двубоя при мъжете. Отборът, 
ръководен от Симеон Савов, 
спечели с 91:70. 

Ден, в който победители 
бяха всички участници, носе-
щи баскетбола в сърцето си.

Йорданка Радушева

Преди началото на мача на жените.

Родителите в действие.

Обща снимка за спомен след края на баскетболния празник.

mailto:obshtina@ob-shabla.org
mailto:culture@ob-shabla.org
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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 15 март 2023 година 

се навършват 
6 месеца 

от смъртта на

КАТЕРИНА ДИМОВА 
СТЕФАНОВА

починала на 56 години
Напусна ни един безкрайно  

добър човек.
Липсваш ни!

Почивай в мир!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 15 март 2023 година  

се навършват 
9 месеца

 от смъртта на

ДИМИТЪР НИКОЛОВ 
БАДЖАКОВ

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

Никога забрава няма!

От семейството

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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

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. 

ПРОДАВАМ 
ГАРАЖНА ВРАТА – ЩОРА. 

ЦЕНА 1500 ЛВ.
Телефон: 0882 248 400

КУПУВАМ „ЛАДА“
Модели – 2101, 1500, 1500S, 2105, 2107.

Телефон за контакт: 0878/709-653

О Б Я В А
Читалищното настоятелство при НЧ „Дружба 1898”  с. Дуранкулак 

СВИКВА РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НЧ

на 24 март (петък) 2023 год. от 15.00 ч. в малката зала 
на читалището при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на НЧ „Дружба 1898” за 2022 год.
2. Доклад на Проверителната комисия за 2022 год.
3. Приемане на годишен финансов отчет на читалището за 2022 година.
4. Приемане бюджет на читалището за 2023 год.
5. Културен календар за 2023 год.
6. Приемане на нови членове на читалището.
7. Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на 
същия ден и място. 

Очакваме Ви!
Благодарим Ви предварително!

ПОКАНА
Народно читалище „Зора-1942“, село Ваклино, 

община Шабла, кани своите члeновe на редовно 
отчетно събрание, което ще се проведе на 24 

март 2023 година (петък) от 16  часа в сградата на 
читалището, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Доклад за дейността, финансов отчет и доклад на проверителната 
комисия за 2022 г.
2. План за дейността на читалището за 2023 г.
3. Приемане на нови членове на читалището. 
4. Организационни.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на 
същия ден и място. 

От Читалищно настоятелство

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 7 март 2023 година се 

проведе редовно заседание на 
Общинския съвет, на което 
присъстваха 7 от 11 общински 
съветници.

Предварително обявеният 
дневен ред включваше 11 до-
кладни записки за разглеждане.

Общинските съветници да-
доха съгласие за продажба, чрез 
публичен търг с тайно наддава-
не, на имот в с. Крапец частна 
общинска собственост.

Допълнена беше Програмата 
за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост 
за 2023 година в точка 1 „Про-
дажба на земя“ и точка 4 „Имо-
ти, които ще бъдат отдадени под 
наем“.

Имот частна общинска 
собственост с площ 152 кв.м. в 
СО „Кария“ ще бъде продаден 
според пазарната оценка от ли-
цензиран оценител.

Публично оповестен търг с 
тайно наддаване ще се обяви за 

отдаване под наем на премест-
ваем обект с площ 18 кв. м., раз-
положен в Градския парк. Наем 
ще се дължи за месеците от ап-
рил до октомври, включително. 
По същата процедура ще се от-
дадат и два поземлени имота в 
гр. Шабла.

Съветниците одобриха да 
се учреди безвъзмездно право 
на ползване на Регионалната 
инспекция по околната среда и 

водите – Варна върху Хидротех-
ническо съоръжение за изпус-
кане на води от Дуранкулашко-
то езеро в Черно море. Правото 
се учредява за срок от 3 години 
в изпълнението на проект „Дей-
ности за подобряване на със-
тоянието на влажните зони Ду-
ранкулашко езеро и Шабленско 
езеро“. Три поземлени имота – 
овощни градини ще бъдат обя-
вени публично на търг с тайно 

наддаване за отдаване под арен-
да, за срок от 10 години.

За стопанската 2023/2024 
година ще бъдат отдадени под 
наем пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд за 
общо и индивидуално ползване.

Кметът Мариян Жечев беше 
определен за представител на 
общината в извънредното общо 
събрание на акционерите на 
МБАЛ – Добрич, насрочено за 
31 март 2023 година.

Съветниците приеха Анализ 
на потребностите от подкрепа 
за личностно развитие на деца-
та и учениците в община Шабла. 
Той ще бъде предоставен на Об-
ластния управител за изготвяне 
на Областна стратегия за под-
крепа за личностно развитие 
на децата и учениците в област 
Добрич.

След заседанието дамите по-
лучиха цвете – знак на внима-
ние от д-р Йорданка Стоева.

Изгрев

 ПОКАНА
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НА-

РОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА И РЕШЕНИЕ ОТ 10.03.2023 Г.ОТ 
ЗАСЕДАНИЕ НА ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО,

Настоятелството на НЧ „Свобода1940“ 
с.Граничар кани членовете на читалището на

отчетно - изборно събрание на 31.03.2023 г. (петък) от 
17.30 часа в залата на читалището при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1.Доклад за дейноста за 2022 г.
2.Финансов отчет за 2022 г.
3.Проектобюджет за 2023 г.
4.Освобождаване и приемане на нови членове.
5.Избор на председател.
6.Избор на читалищно настоятелство.
7.Други.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час 
по-късно, на същия ден и място.
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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

МАРТ
Сега съм март. И време за промяна. 
(Премигнеш ли, току ще разцъфтя.) 
В тревичките ти бродя... И ме няма... 
И все ме чакаш... Като пролетта... 
 
Не се чуди, че днес съм тъй сърдита - 
следмалко ще обърна всичко в смях. 
Къде съм го научила? Не питай... 
В капчуците - откривам се във тях, 
 
в игликите редя безброй надежди, 
а после си ги пазя във зениците. 
Заплитам мартеници в клоните си нежни, 
и щедро разпилявам вредом птиците... 
 
Нали съм Март, и всичко ми е цветно. 
(Но тайно ще се правя на сърдита.) 
Усмивка скрих в безкрая на небето ти. 
И с твоето „Обичам те!“ - политам...

Мира Дойчинова

ХХІ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  
„НИЙ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА  
НА МАЙКАТА ЗЕМЯ”

НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – 1946“  
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ СО –  

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ 

Условия: - Литературен жанр: поезия, есе, къс разказ 
- Размер на творбите: до 3 страници (30 реда/60 знака, 12 пунк-

та) – Без възрастови ограничения
 - Срок за изпращане на творбите: до 10 април  2023 г. на адрес: 

София 1632, ж.к. “Овча купел 1”, бл. 417, вх. А, НЧ “Христо 
Смирненски – 1946” или на e-mail: smirnenski06@mail.bg.

 Необходими сведения за кандидата: 
- Име, презиме, фамилия, адрес (електронна поща), дата на 

раждане 
- Ако кандидатът е представител на литературна формация, да 

се посочат данните и името на преподавателя 
- Връчване на наградите в Галерия-книжарница на Агенция 

София прес – ул.“Славянска“ 29 

За контакти: 
тел: 02/957 25 29 GSM: 0878 67 50 28 адрес: София 1632,  

ж. к. “Овча купел 1”, бл. 417, вх. А,  
НЧ “Христо Смирненски – 1946” smirnenski06@mail.bg.

Искра Урумова: „АКО ВСИЧКИ ЖЕНИ БЯХА ЩАСТЛИВИ ПРЕЗ ПОВЕЧЕТО 
ВРЕМЕ ОТ ЖИВОТА СИ, СВЕТЪТ ЩЕШЕ ДА Е СТРАХОТНО МЯСТО!“ 

На 14 февруари 2023 година в изложбената зала на НЧ „Зора 1894“ гостува Искра 
Урумова – журналистка от ефира и автор на романи.

След поетичната вечер „Изгрев“ разговаря с нея. Ето какво разказа тя, за Вас, 
нашите читатели:

- Госпожо Урумова, добре дошли за 
трети път в Шабла. Какво Ви привлича в 
нашия град?

Искра Урумова – Гостоприемството на 
хората тук. Срещите с читатели в Шабла 
винаги са интересни, емоционални и оста-
вят прекрасен спомен. Атмосферата е уют-
на, особено когато сме в едно почти 130-го-
дишно читалище каквото е шабленското 
НЧ „Зора 1894“. В такава обстановка раз-
говорите винаги са открити, задушевни. 
Чувствам се сред приятели  и се радвам на 
интереса към последния, четвърти, от „Са-
модивски сезони“ – „Орисано“. А и това е 
възможност да разкажа в аванс за пред-
стоящите летни самодивски маршрути по 
стъпките на героите от моите книги. Пра-
вим ги вече няколко години – за Еньовден, 
за Горещниците, и всяко такова приключе-
ние сред природата е незабравимо! 

- На 14 февруари, не мога да не Ви по-
питам какво е за Вас любовта? – за жена-
та Искра Урумова, съответно за автора на 
романи.

Искра Урумова – За мен любовта е 
сляпа. Но и Темида е сляпа, така че това 
вероятно е необходимо обстоятелство за 
съществуването както на справедливостта, 
така и на любовта. Иначе за мен любовта 
е споделяне на огън и свобода, двустранно 
и естествено. Само едното или само друго-
то в любовните отношения между мъж и 
жена не ми е истинско. 

Като автор възприемам любовта и 
разказването ѝ за предизвикателство. Да 
разкажеш запленяваща и запомняща се 

любовна история е почти толкова трудно, 
колкото да я изживееш. Особено, когато е 
преплетена с приключение, пътешествие, 
магия, интриги… За любов се пише с лю-
бов и не е задължително да вярваш в нея. 
Но е задължително да я харесваш и да при-
знаваш силата ѝ. Много съм щастлива, че 
любовната история в „Откраднато, обре-
чено, опазено“ и „Орисано“ вече повече от 
5 години докосва сърцата на читателите, а 
и на слушателите – в техния аудио формат. 
Във фейсбук страницата на книгите често 
получавам вълнуващи съобщения и мне-
ния по този повод. Благодарна съм за всеки 
отзив, за всяка снимка или коментар!  

- Вярвате ли в единствената, непод-
правена и чиста любов или я има само в 
романите?

Искра Урумова – Вярвам повече в не-
избежната любов, в онази, която не ни ос-
тавя на мира, колкото и да бягаме от нея. 
Вярвам в силата на отречената, но упорито 
застигаща ни любов. Никога не съм раз-
бирала лесната, кротката, безоблачната 
любов. Колкото и да са ясни понятията 
„единствена, неподправена и чиста“, за 
всеки те имат различни оттенъци. Защото 
няма рецепти в човешките отношения. Но 
всички, каквото и да казваме или правим, в 
крайна сметка искаме да бъдем харесвани 
и обичани от някого. Така че – да, тази лю-
бов я има в живота. Ако я нямаше, нямаше 
да има романи за нея, нали? 

- След по-малко от месец е 8-ми март 
– Международния ден на жената. Какво 
трябва „да си открадне, обрече и опази“ 

всяка жена, за да е успешна в попрището, 
което си е избрала – на домакиня, майка, 
работеща или всички заедно?

Искра Урумова – Няма еднозначен от-
говор на този въпрос, а и не обичам какви-
то и да било обобщаващи житейски препо-
ръки… Но вярвам, че е добре всяка жена да 
си открадне, обрече и опази всичко, което 
я прави волна, естествена, мечтаеща – 
щастлива. Ако всички жени бяха щастливи 
през повечето време от живота си, светът 
щеше да е страхотно място! 

- Благодаря Ви за споделеното. Желая 
Ви да сте обичана и щастлива, и до нови 
срещи.

Разговаря Йорданка Радушева

КОНЦЕРТ „ЕНИО МОРИКОНЕ – КИНОТО В 
НОТИ“ - ПОДАРЪК ЗА ДАМИТЕ ОТ ШАБЛА

По повод Международния 
ден на жената дамите от общи-
на Шабла получиха подарък от 
кмета Мариян Жечев – концер-
та „Енио Мориконе – киното в 
ноти“. Събитието предшества 
празника и се състоя на 6 март 
в залата на народно читалище 
„Зора 1894“ гр. Шабла. 

Му зика лно-сценичният 
проект е реализиран по идея 
и сценарий на Юлия Манукян. 
Изпълнява се от Държавна 
опера гр. Бургас и под дири-
гентската палка на маестро 
Левон Манукян, чието име е 
познато на жените в общината 
от гостуването му с държавния 
симфоничен оркестър от гр. 
Шумен и Руслан Мъйнов през 
2019 година. 

В залата прозвучаха попу-
лярни мелодии от филмите 
„Имало едно време в Америка“, 
„Мисията“, „Омразната осмор-
ка“, „Кино Парадизо“, „Имало 
едно време на Запад“, „Сицили-
анският клан“, „Професиона-
листът“, „Октопод“, „Малена“, 
„Мисията“, „Ал Капоне“ и др.

На видеоекран се редуваха 
познати моменти от филмови 
произведения, а саундтрако-
вете, дело на Юлия Манукян, 
звучаха в залата. Харизматич-
ното сопрано Мария Цветко-

ва-Маджарова допълваше по 
вълнуващ начин атмосферата 
на необятния свят на Енио Мо-
риконе. Присъстващите про-
следиха кадри от любими фил-
ми с Жан‐Пол Белмондо, Ален 
Делон, Робърт де Ниро, Жан 
Габен, Роми Шнайдер, Клинт 
Истууд, Клаудия Кардинале, 
Микеле Плачидо, Моника Бе-
лучи и др.

Публиката аплодира музи-
кантите, диригента, изпълни-
теля. 

За проекта „Енио Морико-

не – киното в ноти“ маестро 
Левон Манукян сподели:

„Началото започнах с из-
вестна доза несигурност – ка-
къв ще е резултатът, дали ще 
има успех. Вече сме имали 30 
концерта. Навсякъде има го-
лям интерес. А мултимедията, 
представя както забравени, 
така и незабравими филми. 
Тази година правя 30 години на 
сцена като диригент и имам над 
30 проекта. С десет от тях пъту-
вам из България. 

Аз съм трето поколение 

музикант и любовта ми към 
музиката е още от детските го-
дини. Завършил съм оперна ре-
жисура. Ако трябваше днес да 
избирам бих учил психология 
или лайф коуч ( треньор/ кон-
султант по личностно развитие 
– б.а.), или медицина.

Пожелавам на всички дами 
от община Шабла да запазят 
своята нежност. Да са финни, 
нежни и решителни, защото 
жената държи семейството. Тя 
има финна ръка и нежна душа.“ 

Изгрев
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КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО  
НА ОБЩИНА ШАБЛА. 

ИЗГОДНО! СПЕШНО!
Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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 

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

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.

ЕДНИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ДЕТСКИ ЛЕКАРИ 
У НАС ЩЕ ПРЕГЛЕЖДАТ В ДОБРИЧ

Болницата в Добрич ще по-
срещне едни от най-добрите 
специалисти по детски боле-
сти от София. Те ще преглеж-
дат безплатно деца от града и 
областта на 18 март, събота. 
Медиците са част от Програма 
„Детско здраве“, в която участ-
ват водещи специалисти от 
болница „Пирогов“ и от Сто-
лична лекарска колегия.

Прегледите в гр. Добрич  се 
провеждат под егидата на Об-
щина Добрич и с любезното 
съдействие на курортния ком-
плекс Албена.

Лекари са от специалности-
те:

· УНГ;
· ортопедия;
· неврохирургия;
· урология;
· хирургия;
· кардиология;
· неврология;
· ендокринология;
· дерматология;
· педиатрия;
· акушерство и гинекология;
· офталмология. 
Екипът ще преглежда деца 

от 0 до 18 г. в Медицински 
център ЕООД при „МБАЛ-До-
брич“ АД гр. Добрич. Профи-
лактичните прегледи ще бъ-
дат извършени в рамките на 
кампанията Програма „Детско 

здраве“ .
Прегледите ще се извършват 

на 18.03.2023г. (събота)  от 9.30 
ч до 14.30 часа, в Медицинския 
център на болницата.

Децата, които са с придру-
жаващи заболявания, трябва 
да носят със себе си по време 
на прегледа цялата медицинска 
документация, съпровождаща 
заболяването.

Деца с остри респираторни 
заболявания не е желателно да 
посещават профилактичните 
прегледи с цел ограничаване 
разпространението на вируса.

Желаещите да се възползват 
от възможността за безплатни 
профилактични прегледи е не-
обходимо предварително да се 
запишат на телефон 0884 54 09 74.

Записването се случва всеки 
работен делничен ден между 
9.00 и 16.00 часа.

Националната програма 
„Детско здраве“ води своето 
начало от болница „Пирогов“, 
където преди 10 години се про-
веждат първите безплатни про-
филактични прегледи. Ини-
циатор на програмата тогава е 
водещият специалист УНГ д-р 
Асен Меджидиев, днес минис-
тър на здравеопазването, който 
създава и ръководи първото 
отделение по УНГ в УМБАЛ-
СМ „Н. И. Пирогов“.

Публиката на баскетболния празник.

ЖЕРТВА НА ТЕЛЕФОННА 
ИЗМАМА ОПИТА ДА СТИГНЕ 
ДО РУМЪНИЯ, ЗА ДА ПРЕДАДЕ 
ПАРИ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

Възрастна жена, жертва на 
телефонна измама, е опитала 
да стигне до Румъния, за да 
предаде исканата сума пари, 
става ясно от бюлетина на ОД 
на МВР. В събота около 18:15 
часа служители на ГКПП Ду-
ранкулак, спират за проверка 
таксиметров автомобил с возе-
ща се жена на 82 години от град 
Каварна. В хода на работа е ус-
тановено, че жената е жертва на 
телефонна измама, извършена 
по-рано същия ден. Потърпе-
вшата е обяснила, че е получила 
обаждане на домашния си теле-
фон от мъж, представящ се за 
служител на МВР. Чрез въвеж-
дане в заблуждение, мнимият 
полицай е поискал съдействие-
то й за залавяне на извършите-

ли на телефонни измами, като 
за целта жената трябва вземе 
всички налични пари и да ги 
предаде. Жената е изпратена с 
таксиметров автомобил от Ка-
варна до Добрич, след което с 
друг таксиметров автомобил 
е трябвало да стигне до насе-
лено място на територията на 
Румъния, където да предадена 
наличните 3 560 лева. Работата 
по случая продължава.

ОД МВР Добрич, отново 
апелира гражданите на облас-
тта да обърнат внимание на 
възрастните си родители да не 
предоставят пари и ценности 
след обаждане от непознати, 
независимо за кого Ви се пред-
ставят.

Радио „Добруджа“

ПРЕДСТОИ ПОДМЯНА НА ЖЪЛТИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА СМЕТ
С цел повишаване ефектив-

ността на системата за раздел-
но събиране и увеличаване на 
процента на рециклируеми-
те отпадъци събирани чрез 
нея, на 15 март, Булекопак АД 
стартира подмяна на жълтите 
съдове за разделно събиране, 
разположени на територията 
на община Шабла. Жълтите 
контейнери тип „ракла“ за раз-
делно събиране на отпадъци 
от пластмаса, хартия и метали 
ще бъдат заменени с нови, тип 
„иглу“ с обем от 1500 литра с 
отвор в горната част на кон-
тейнера. Новите съдове ще бъ-
дат разположени на 13 места в 
гр. Шабла и в селата Горун, Ду-
ранкулак, Езерец и Крапец. Те 
са изработени от стъклопласт 
– материал, който е по-трудно 

горим и по-здрав от полиети-
лена, и с минимален риск от 
счупване при вандалски набе-
зи. 

Практиката показва, че про-
центът на отпадъците от стък-
лени опаковки, събиран в съдо-
вете със зелен цвят от този тип 
е между 70 и 80 % от общото 
тегло на изхвърлените отпадъ-
ци, а процентът на хартиените, 
пластмасови и метални опаков-
ки, събирани в съдовете с жълт 
цвят надвишава 50 %.

В общината ще бъдат раз-
пространени брошури с ука-
зания за целесъобразното 
използване на съдовете от на-
селението, а стикерите на зеле-
ните контейнери за стъклени 
опаковки ще бъдат подменени.

Булекопак АД се надява тази 

промяна да допринесе, както за 
по-добра ефективност на из-
градената система за разделно 
събиране на отпадъци от опа-

ковки, така и до подобряване 
на естетическия облик и функ-
ционалност на градската среда 
в община Шабла.

О Б Я В А
250 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

Вие сте отговорни и целеустремени!
Обичате предизвикателствата!
Искате да служите на Родината!
Кандидатствайте в Българската армия….
……изберете бъдещето си!

Военно окръжие - Добрич Ви инфор-
мира, че със заповед на министъра на 
отбраната на Република България № ОХ-
194/07.03.2023 г. са обявени 250 вакантни 
длъжности за приемане на срочна служ-
ба в доброволния резерв. 90 от тях са за 
длъжността „Младши специалист“ в която 
приетите ще изпълняват службата в НВУ 
„Васил Левски“ град Велико Търново,  60 
от тях за специалността „Младши специа-
лист по артилерия и противовъздушна 
отбрана във факултет „Артилерия, ПВО и 
КИС“ на НВУ в гр. Шумен и 100 от тях за 
длъжността „Младши изпълнител“ във во-
енно формирование 22160 гр.Плевен.

Провеждането на подбора ще се из-
вършва от Централно военно окръжие.

Съгласно заповедта на министъра 
службата ще започне от 07.09.2023 г. 

Кандидатите за срочна служба в до-
броволния резерв трябва да отговарят на 
следните изисквания:
• да са пълнолетни граждани на Републи-

ка България и да нямат друго граждан-
ство;

 • да са годни и психологически пригодни 
за срочна служба в доброволния ре-
зерв; 

• да имат завършено най-малко основно 
образование; 

• да не са осъждани за умишлено престъ-
пление от общ характер, независимо от 
реабилитацията;

 • срещу тях да няма образувано нака-
зателно производство за умишлено 
престъпление от общ характер; 

• да не навършват 40 години в годината 
на кандидатстване. 

Кандидатите за срочна служба в добро-
волния резерв подават писмено заявле-
ние до началника на НВУ „Васил Левски“ 
чрез военните окръжия.

Комисия извършва подбора на канди-
датите, като за класираните годността за 
служба в доброволния резерв и психоло-
гическата им пригодност се установяват от 
военномедицински органи.

Срок за подаване на документи до 
28.04.2023г.

Уважаеми кандидати за срочна служ-
ба в доброволния резерв, без колебание 
кандидатствайте, служете и станете част 
от въоръжените сили на Република Бъл-
гария! 

За допълнителна информация, заповядайте във Военно окръжие ІІ степен - Добрич. 
Адрес: гр. Добрич, бул. „Добруджа“ № 4, ет. 4, тел. 0882 552 019, 058 664764.

mailto:order@makmetal.eu

