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 „Беден е не този, който има малко, а онзи, който иска да има повече.“
Луций Аней Сенека

МИСЪЛ НА БРОЯ

ВЪЗ ОСНОВА ЗАПОВЕД № РД-04-11 ОТ 03 ЯНУАРИ 
2019 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА,

ОБЯВЯВА
конкурс за длъжността:

”Директор” на Център за обществена подкрепа-Шабла.
1.Минимални и специфични изисквания за заемане на  длъжността, 
място и характер на работата:
-Образование: Висше – Магистър /специалност - социална педагогика, 
социални дейности, психология и др. хуманитарни /
-Професионален опит - минимум 3 години стаж /за предимство ще се 
счита предишна ръководна позиция. Опит в сферата на работа с деца 
и семейства, опит при управлението и организацията на работа на еки-
пи, професионализъм при работа с клиенти, инициативност и творче-
ски подход в работата.
- Компютърна грамотност- WORD, EXCEL, INTERNET, др.
- Място на изпълнение:Център за обществена подкрепа-Шабла, ад-
рес:гр. Шабла, ул. ”Равно поле” № 37;
- Основна цел и задачи на длъжността:
• Ръководи, контролира и координира работата в Център за общест-
вена подкрепа.
• Възлага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на 
ЦОП.
• Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялост-
ната дейност ЦОП нейното планиране, реализиране, финансово упра-
вление, оценяване и отчитане;
• Организира предоставянето на социални и образователни услуги на 
потребителите на ЦОП;
• Осъществява вътрешен контрол за изпълнението на дейността и во-
денето на задължителната документация, свързана с всеки потребител,
 - Да се стреми за добра атмосфера между служителите и потребителите.
2.Конкурсът да се  проведе на два етапа :
- Подбор по документи;
- Провеждане на интервю с всеки от допуснатите кандидати, като ко-
мисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране след 
интервюто.
3.Кандидатите да представят следните документи:
 - СV на кандидата (европейски формат);
- Копие от диплома за завършено образование;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителност на профе-
сионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка );
- Свидетелство за съдимост;
- Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психич-
но заболяване.
4.Срокове и място за подаване на документите:
- Срок до - 04 февруари 2019 година.
- Община Шабла, стая 106 „Деловодство“, всеки работен ден 
от 08 до 17,00 часа.

Момент от награждаването на призьорите от общинския 
турнир по бридж. Подробности за турнира, четете в следва-
щия ни брой. За турнира по префа – на стр. 4-та.

Областният управител Кра-
симир Кирилов прие поканата 
за патронаж на нов проект на 
НЧ „Добрич – 2017“ – конкурс 
„Добруджа търси таланти“. Про-
ектът е дело на читалищното 
настоятелство на културната 
институция с председател Нико-
лай Нейчев и цели да провокира 
младите хора в цялата област 
да демонстрират пред публика 
своите таланти. Идеята на орга-
низаторите е конкурсът да про-
тече във всяка една община, за 
което с писмо – молба за съдей-

ствие кметовете на общини са 
уведомени от областния управи-
тел. Победителите в общинските 
издания на конкурса ще демон-
стрират своите таланти във фи-
налния областен етап, на който 
компетентно жури ще определи 
талантите на Добруджа в първо-
то издание на надпреварата. 

Бел.ред: Повече подроб-
ности за конкурса, организа-
торите ще обявят в началото 
на месец февруари.

Областна администрация 
Добрич

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОЕ ПАТРОНАЖА 
НАД КОНКУРСА „ДОБРУДЖА ТЪРСИ ТАЛАНТИ“
Проектът е иницииран от НЧ „Добрич – 2017“ и 
ще се проведе във всяка от общините в областта

НЕЩО НОВО!
За по-тържествено откриване и провеждане на Вашето меро-
приятие (събрание, родова и земляческа срещи, бележита за 
вас дата или тържество), смесен хор “Патриот“ при Съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР)  и от име-
то на читалище „Зора 1894“ Шабла, ви предлага за начало на 
тържеството ви, изпълнение на патриотични и стари градски 
песни, за повдигане духа и настроението на присъстващите.
Драги съграждани, от община Шабла, поканете ни, ние ще 
се отзовем!
Превозът е осигурен от общинска администрация - Шабла.

За контакти: 
0888 630 045 – д-р Йорданка Стоева,  
заместник-председател на СОСЗР;

0898 711 450 – Стойчо Захов, ръководител на групата.

Всички училища на тери-
торията на Добричка област 
излизат в грипна ваканция, съ-
общи за  директорът на Регио-
налната здравна инспекция д-р 
Светла Ангелова. 

На заседание на Регионал-
ния оперативен щаб за борба с 
грип и ОРЗ е взето решение за 
обявяване на грипна епидемия 
в областта – от вчера на обед до 
края на работния ден в петък. 
Грипната ваканция за училища-
та е една от мерките за нераз-
пространение на грип и ОРЗ. 

Няколко гимназии в Доб-
рич, на 16-ти януари, са имали 
почти 30 % отсъстващи уче-
ници, колкото е границата за 
обявяване на  грипна ваканция, 
съобщиха за от Регионалното 
управление по образование.

Според обобщените данни 
за учебния ден , в областта по-
ради болест са отсъствали 16,16 

% от учениците. Най-много са 
болните деца в община град 
Добрич - 17,08%, следват Бал-
чик (15,96%), Каварна (14,60%), 
Тервел (11,45%), Шабла (11%), 
Ген. Тошево (10,49%), Добричка 
(10,21%) и Крушари (10%).

В Професионалната гимна-
зия по туризъм „П. К. Яворов“ 

и във Финансово-стопанската 
гимназия „Васил Левски“ бо-
лните ученици са били 29 на 
сто, в Професионалната земе-
делска гимназия „Кл. Тимиря-
зев“ в Каварна – 27%, в СУ „Ди-
митър Талев“ Добрич – 24,92%, 
в ОУ “Антим І” в Балчик – 21%, 
ПГ по транспорт, обслужване и 

лека промишленост – 22%, СУ 
„Св. Кл. Охридски“ Добрич – 
20%.

Учители споделиха, че мно-
го деца, които също са болни, 
посещават училище.

По данни на Регионалната 
здравна инспекция в Добрич 
ситуацията със заболеваемост-
та от грип и остри вирусни ин-
фекции в областта е обичайна 
за сезона. Процентът на бо-
лните е по-нисък от средния за 
страната.

През втората седмица на 
годината – от 7 до 13 януари, 
в сентинелно наблюдаваните 
практики за първична меди-
цинска помощ са регистрирани 
73 заболели, заболеваемостта е 
86,30 на 10 000. През изминалата 
седмица – 14-20 януари, регис-
трираните заболели са 225, а за-
болеваемостта 265,99 на 10 000.  

Добрич Онлайн

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ЗА ВСИЧКИ 
УЧИЛИЩА В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

Предстои стартиране на 
компанията за прегледи на 
малки плавателни съдове.

Офисът се намира на вто-
рия етаж в модерната админи-
стративна сграда на „Булпорт 
Логистика“ АД (обновената 
бивша административна сграда 
на варненската корабострои-
телница).

Сградата е в комуникативен 
район, на няколко минути от 
центъра, пристанището и Ди-
рекция „Морска администра-
ция“ – Варна, удобна е за по-
сещение и предлага свободни 
места за паркиране.

Няма промяна в телефони-
те за контакт и електронната 
поща на Дружеството, които 
са както следва: 0886/94-22-94; 
052/68-15-10 и varna@bkrclass.
org.

Всички клиенти на Българ-
ски корабен регистър (БКР) 
могат свободно да получат 
информация за предлаганите 

услуги, както по телефона или 
чрез информационната систе-
ма, така и на място в офиса на 
фирмата.

Работното време е от поне-
делник до петък – от 9.00 до 
17:30 часа.

При спешна необходимост в 
почивните дни и извън работно 

време, може да се ползват посо-
чените телефони за контакт.

„През новата година ще 
стартираме кампанията за пре-
гледи на малки плавателни съ-
дове. Заявленията се изпращат 
по електронен път или се по-
пълват на място, като БКР пре-
доставя необходимите за това 

формуляри. 
Предстои публикуване на 

графиците за провеждане на 
ежегодните прегледи и освиде-
телстване на малки плавателни 
съдове (до 40 БТ), регистри-
рани към пристанище Варна, 
също така в Бяла, Балчик, Ка-
варна и Шабла“, информират 
още от БКР.

Морски вестник

„БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР“ ЕАД  С НОВ ОФИС
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ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26.01.2019 г. се навършват 

18 години,
откакто си отиде от този свят

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ДРОСНЕВ
починал на 86 години

Липсваш ни! Мъката ни е безкрайна,
но ти живееш дълбоко в сърцата ни

с цялата си доброта, обич и човечност.
Времето минава, обичта и болката от

непрежалимата загуба остават! 

От семейството

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 90 лв. за кубик
ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 95 лв. за кубик   цепеници – 100 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

Телефон за контакт: 0888/ 94-35-26

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  
в общините Шабла, Каварна,  

Балчик и Г.Тошево. 
Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ
Ябълки и боб

Тел. за контакт: 0894/72-56-84

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ – 90 лв. трупчета, 95 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 95 лв.трупчета и  

100 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ГРАВИРАНЕ
на портрети върху черен гранит -  

черно-бели и цветни.
Портретни надписи и имена върху масив.

Тел. – 0888/96-33-31

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо

огради, порти, портали, интериорни и 
входни (блиндирани) врати

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

Цена по договаряне.
Телефон за контакт: 0889/95-00-08

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

земеделска земя в района
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

ПОКАНА
ЗА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКА 

БРАНШОВА ПЧЕЛАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ  
„ШАБЛА“, ГР. ШАБЛА

Управителният съвет на Общинска браншова пчеларска орга-
низация „Шабла“, гр. Шабла, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 
11 от Устава, свиква на 15.02.2019 г., в Пенсионерски клуб на гр. 
Шабла, отчетно-изборно събрание, при следния Дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на членове.
2. Отчет на дейността на УС.
3. Отчет за дейността на КС.
4. Промени в устава на дружеството.
5. Избор на нов председател.
6. Избор на нов Управителен съвет.
7. Избор на нов Контролен съвет.
8. Текущи.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ,  
събранието ще се проведе един час по-късно.

Всяка регистрирана по ДДС 
фирма има 2 седмици,  в които 
да започне смяната на софту-
ера за управление на продаж-
бите и касовите си апарати, за 
да успее да се вмести в крайния 
срок до края на март, заяви 
на 16-ти януари, изпълнител-
ният директор на НАП Галя 
Димитрова, на среща с пред-
седателя на Българската сто-
панска камара Радосвет Радев. 
Според директора на НАП, 
промяната е наложителна, за-
ради фискалните загуби от 
над 300 млн. лв. и укриването 
на обороти от над 1 млрд. лв. 
годишно, които са възможни 
заради пълното отсъствие на 
регулация на софтуерите за 
управление на продажбите. 
„Освен да донесат фискален 
ефект, промените ще подобрят 
и конкурентната среда, пови-
шавайки капацитета на НАП да 
контролира най-рисковите тър-
говци. Винаги сме поддържали 
диалог с бизнеса и неговите ор-
ганизации и вярвам, че това е 
от взаимна полза“, каза по вре-

ме на срещата Галя Димитрова. 
За седмица броят на касовите 
апарати и принтери, управля-
вани от новия тип софтуер за 
продажби, се е удвоил, като до 
момента вече са издадени над 
170 000 касови бележки с от-
печатан на тях QR код, който 
ще може да бъде проверен за 
валидност от всеки потребител 
със смартфон, отчитат от НАП. 
  „Интересът на членовете на 
БСК и на НАП за справедлива 
и конкурентна бизнес среда е 
общ. Разбираме мотивите за 
промените в законодателство-
то, но срокът наистина е много 
кратък и трудно изпълним.

Разчитаме НАП да действа 
партньорски спрямо добро-
съвестните търговци, които 
са предприели необходимите 
действия“, подчерта Радосвет 
Радев и допълни, че БСК ще 
продължи да следи процеса по 
прилагане на новите изисква-
ния  и ще очаква разбиране и 
съдействие от страна на данъч-
ната администрация.

Дарик Добрич

НАП:  ФИРМИТЕ ТРЯБВА ДА 
ЗАПОЧНАТ СМЯНАТА НА 
КАСОВИТЕ СИ АПАРАТИ И 
СОФТУЕРА ЗА ПРОДАЖБИ

ПОКАНА
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ“ – „ИЗГРЕВ“ – ГРАД ШАБЛА,

КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ И 
СИМПАТИЗАНТИ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО 

СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за дейността на организацията за 2018 година.
2.Отчет на контролно-ревизионна комисия за 2018 година.
3.Отчет на дейността и изпълнение на бюджета за 2018 

година.
4.Изказване и насоки за дейността.

Събранието ще се проведе на 25.01.2019 година (петък) 
от 11.00 часа в клуба на Съюза на офицерите и  
сержантите от запаса и резерва - гр. Шабла.

НАЕМАМ ЗЕМЯ
В землището на община Шабла,  

срещу добра рента.
Тел. за контакт - 0888/85-29-54

Екипи от над 100 добровол-
ци на Българското дружество 
за защита на птиците   и Из-
пълнителната агенция по окол-
на среда се включиха в 43-ото 
Среднозимно преброяване на 
водолюбивите птици. То за-
почна от петък в почти всички 
европейски страни едновре-
менно.

Какви са тенденциите в раз-
витието на популяциите им 
отчитат орнитолози, ловци. 
Представители на държавни 

ведомства и неправителстве-
ни организации в повече от 
100 държави едновременно се 
включиха в преброяването.

Целта е да се проследи про-
мяната във видовия състав и 
численост на зимуващите пти-
ци, както и какво е състоянието 
на влажните зони. Тази година 
все още е топло и броят на ха-
рактерните за сезона прелетни 
птици е по-малък, споделят ор-
нитолози.

От години популацията на 

пернатите следи Павел Симео-
нов.  По професия, той е музи-
кант и добре развитият му  слух 
помага при разпознаването на 
птиците, има и център за на-
блюдение на птиците в Дуран-
кулак и обучава любители на 
птиците да ги различават.

“Става все по-страшно, за-
щото няма какво да броим”, 
каза за Радио Варна орнитоло-
гът Павел Симеонов. Той е част 

от хората, които участваха в 
преброяването на Дуранкулак. 
Там са били няколко екипа, 
така че всичко е отчетено, но 
за съжаление статистиката не 
е добра – 2 000 белочели гъски 
и  до 150 – червеногуши гъски.  
По неговите думи световната 
популация от червеногушите 
гъски е намаляла два пъти за 30 
години и в момента е 30 000.

Източник: Радио Варна

ПО-МАЛКО ПТИЦИ ПРЕБРОИХА 
НА ДУРАНКУЛАШКОТО ЕЗЕРО

Няма опасност от фалит на 
аптеки заради въвеждането на 
новото европейско изискване 
за верификация на лекарства, 
което става задължително от 9 
февруари. 

Предвиден е преходен пери-
од до края на годината, в който 
няма да се налагат глоби. Това 
заяви председателят на Бъл-
гарския фармацевтичен съюз 
проф. Илко Гетов в ефира на 
БНТ.

Системата представлява нов 
начин за продажба на лекар-
ства. Тя предвижда въвеждане-
то на специален софтуер, който 
ще разчита задължителен код 
върху всички медикаменти. 
Ако те не са чекирани и прате-
ни към обща европейска база 
данни, продуктът няма да може 

да бъде продаден. Системата 
ще гарантира, че лекарствата 
не са фалшиви и ще проследява 
пътя им от производителя до 
аптеката.

„Ако дадена аптека има дос-

тъп до интернет и аптечен соф-
туер, четецът за нея би струвал 
около 200 лв. Регламент от 2016 
година определи датата за въ-
веждането на системата. До 
края на годината ще има пре-

ходен период, в който на па-
зара ще има лекарства с код и 
без код и никой не трябва да се 
притеснява за това, че няма да 
намери определени лекарства 
в аптечната мрежа“, уточни Ге-
тов.

Повод за коментара му е 
намерението на русенски фар-
мацевти да бойкотират въвеж-
дането на системата, защото се 
притесняват от фалити на мал-
ки аптеки, в които няма достъп 
до интернет и въвеждането на 
системата ще увеличи разхо-
дите им до 1200 лв. на месец. В 
тях е включен новият софтуер, 
поддръжката му, четец, както 
и наемане на специален служи-
тел, който са отговаря само за 
кодовете.

Радио „Добруджа“

ПРЕХОДЕН ПЕРИОД ЗА НОВОТО ЕВРОПЕЙСКО 
ИЗИСКВАНЕ, ЗА ПРОВЕРКА НА ЛЕКАРСТВАТА
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ПРЕГЛЕДИ
ПРИ 

Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

23-ти януари  (сряда), 13:30 часа - Шабла

ЗЛАТАРСКО АТЕЛИЕ „ЮВЕЛИР” ГР. ШАБЛА
(срещу банка ДСК)

Предлага изработена на място златна и сребърна 
бижутерия - богат асортимент пръстени, гривни, 

колиета, обеци, медальони и други.

Цени на новоизработени бижута:
- Злато 14 карата - от  58 до 60 лв. за грам
- Сребро проба 925- от 2.50 до 3.50 лв. за грам 

Клиентът получава  от 10 до 15 %  отстъпка, която не е 
включена предварително в цената и е  в зависимост от 
стойността на покупката. 
Камъните по бижутата са подарък за клиента. 
Не се заплащат фири и изработки.
В ателието се извършва и обмяна, или изработка на 
бижута по идея на клиента, надписване и гравиране 
върху злато, сребро, всякакви други метали, и стъкло.

Телефони за контакти: 
0887 864 871, 0879 325 572  

ПОЕТИЧЕН КЪТ
На 15-ти януари, 1895-та година, в 

Раднево, е роден Георги Милев Касабов, 
известен като  Гео Милев Той е българ-
ски  поет  и  публицист, основен предста-
вител на  експресионизма  в  българската 
литература, автор е на поемата „Сеп-
тември“. Заедно с други симпатизанти на 
левицата е убит от полицията, по време 
на Априлските събития през 1925 г. Баща е на детската писа-
телка Леда Милева.

КАЖИ: ВНЕЗАПНО  
ДА ИЗЧЕЗНЕШ 

и да се слееш мигом цял 
с шума на уличния празник - 
и ти, и твоята печал;
да бъдеш светъл и безличен 
сред многоликата тълпа, 
да бъдеш шарка от миража 
на ярка делнична съдба;
и да не дебнат черни стражи 
над твоя малодушен сън - 
ни звук, ни звън да ти припомня, 
че Вий и Те са - вещ и вън;
и гол от свойта лишна гордост, 
без час, без образ и, без вест - 
да те лелей една велика, 
последна, проста радост: Днес. . .
Кажи: разбираш ли лъжата 
на тия гибелни мечти? 
- А, истината и лъжата 
са кръг - и в него кръг си ти!
О, и узрей в светата пазва 
на тоя тих, насъщен грях - 
и принеси му в жертва всичко 
ти: 
     своя гняв и скръб, и страх!

Гео Милев, из цикъла „Жестокият пръстен“, 1920 г.

Идеята за издигане на па-
метник, посветен на събития-
та през юни 1900та година е на 
„Сдружение с нестопанска цел 
Шабла – 1900“, чийто членове 
възложиха изработката на про-
ект за паметник.

Паметникът ще бъде изгра-
ден върху общински терен в 
централна градска част – зе-
лената площ на триъгълника, 
който се оформя между ул. 
„Равно поле“, ул. „Петко Бълга-
ранов“ и снек-бар „Зодиак“.

Изграждането на паметника 
налага необходимостта от про-
дължаване на кампанията за 
набиране на средства.
Публикуваме новата банкова 

сметка на Сдружението: 

Сметка: 
BG45UBBS88881000672927

BIC BUISSGSF
ОББ АД клон Добрич

„Сдружение с нестопанска 
цел Шабла – 1900“

Предварително благодарим на 
всички, които ще се отзоват.

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА
РУО  -  БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА  БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ– БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ
НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС 

“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”
22  март 2019 г.

Националният конкурс е в 3 раздела: литературно творчество, 
рисунка и приложно изкуство, фотография.

Целите, участниците и регламента са посочени в статутите.

Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна ин-
формация:
- трите имена на автора
-  клас
-  ръководител, телефон за контакт с ръководителя
-  училище, школа или  ЦПЛР  и точен адрес за получаване на 
награда ( ако се присъди такава)
- телефон и e-mail на училището или организацията, която се 
представя.

Краен срок: 06. 03. 2019 г.  – важи   датата  на  пощенското 
клеймо.

ТВОРБИТЕ, ПРИДРУЖЕНИ С ОПИС СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ,  СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС: 

ЦПЛР- Бургас
ул. ”Райна Княгиня”№11

8000 гр. Бургас
тел.: 056/ 844 549, 843 643 

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА

В Агенцията по заетостта са 
обявени нови 200 работни места 
за сезонна селскостопанска зае-
тост – бране на ягоди от испан-
ския работодател Masiá Ciscar 
S.A. в провинция Уелва, Испа-
ния. Търсят се  предимно жени 
на възраст от 18 до 50 години, 
без опит в селското стопанство. 
Възможно е да се приемат семей-
ства, но не повече от 10 при ус-
ловия, че мъжът има определени 
специфични умения – електро-
технически, основно в селското 
стопанство, електромеханич-
ни. В този случай ще се изисква 
кандидатът да владее английски 
език. Не се изисква владеене на 
език и квалификация от канди-
датите за бране и обработка на 
плодовете.

Предлаганата работна за-
плата е 42,06 евро на ден бруто, 

чистото заплащане е 38,53 евро 
на ден, като допълнително се за-
плащат бонуси. Пътуването от 
България до Испания е за сметка 
на работниците. За тези, които 
продължат заетостта си до края 
на кампанията, работодателят 
заплаща транспортните разходи 
за връщане в България.

 Конкретната обява е публи-
кувана на националния EURES 
сайт с реф. № 34107. Кандидат-
стването е  чрез записване на 
заинтересованите лица в ДБТ по 
местоживеене.

Интервютата с лицата ще се 
проведат присъствено през  пър-
вата половина на м. февруари 
2019 г. в бюрата по труда.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Дирекция „Бюро по труда” – 

Каварна
Тел: 0570/8 21 38

РАБОТА В ИСПАНИЯ

Агенцията по заетостта стар-
тира нов разширен прием на 
заявления по проект „Родители 
в заетост” в периода 21 януари – 
28 февруари 2019 г. Проектът е 
съфинансиран от Европейския 
социален фонд на Европейския 
съюз чрез Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020 и подпомага родители-
те за по-доброто съвместяване на 
професионалния с личния жи-
вот, като същевременно предос-
тавя възможност за заетост на 
безработни лица за полагане на 
грижи за отглеждане на деца.

По време на новия прием 
право да подават заявления по 
проекта имат родители на деца 
от 0 до 12 години. Родителите, 
които могат да се възползват 
от услугата и желаят да подадат 
своите документи за участие при 
новия старт, трябва да бъдат от 
следните групи:

- Родители на деца от 0- до 
5-годишна възраст, незаписани в 
детска ясла/градина, които имат 
осигурено работно място по тру-
дово/служебно правоотношение 
или са самонаети/самоосигуря-
ващи се лица, но към момента 
полагат грижа за децата си и не 
са се върнали на работа;

- Многодетни родители на 
деца от 0- до 12-годишна възраст, 
които са се върнали на работни-
те си места, и децата посещават 
детски ясли/градини, както и 
училище.

За целите на процедурата, 
многодетни родители са тези, 
които имат три или повече деца 
на възраст до 12 г.;

- Безработни лица, регистри-
рани в бюрото по труда, които са 
родители на деца от 0- до 5-го-
дишна възраст, незаписани в 
детска ясла/градина, или много-
детни родители на деца от 0- до 

12-годишна възраст, посещава-
щи детски ясли/градини, както и 
училище.

Агенцията по заетостта обръ-
ща внимание, че тези родители, 
които дългосрочно ползват от-
пуск или отсъстват от работа по-
ради отглеждане на дете/деца от 
0 до 5 години и имат осигурено 
работно място (по трудово пра-
воотношение или като самона-
ети/ самоосигуряващи се лица), 
не следва да са се върнали на ра-
бота до получаване на одобрение 
за включване в проекта.

Безработните родители тряб-
ва да започнат работа при ра-
ботодател или като самонаето/
самоосигуряващо се лице в рам-
ките на 4 (четири) месеца от по-
лучаване на услугата за отглеж-
дане на дете. След като започнат 
работа, договорът на детегледача 
може да бъде удължен и така той 
да полага грижа за детето в срок 

до 18 месеца.
Максималният срок за получа-

ване на услугата „детегледач” е до 
18 месеца или до навършване на 
5 или 12 години на детето/децата.

Бюрата по труда ще продъл-
жат да извършат подбор сред ре-
гистрираните безработни лица 
за детегледачи, като ги насочват 
за одобрение от родителите.

Заявления от родители ще 
се приемат в посочения период, 
на хартиен носител, лично във 
всички бюра по труда в страната 
или на имейл:  roditeli-v-zaetost@
az.government.bg (сканирани с 
подпис или електронно подписа-
ни), в работни дни между 8.30 и 
17.00 часа.

Подробна информация по 
проект „Родители в заетост” 
може да получите в Дирекция 
„Бюро по труда” – Каварна, ул. 
„Дончо Стойков” 10, стая №1 или 
на тел. 0570/8-21-38.

Бабинден (21 януари – 8 яну-
ари по нов стил) е един от голе-
мите народни женски празници, 
посветен на „бабите“ – жените, 
които помагат при раждане, 
и на младите булки и невести, 
които са раждали. Обредността 
през този ден е подчинена глав-

но на желанието да се засвиде-
телстват почит и уважение към 
възрастните жени, които са „ба-
бували“ на родилките. Празни-
кът е езически и идва от далеч-
ните праславянски времена, но 
се е запазил и по време на Въз-
раждането е бил изключително 

почитан. Днес Бабинден губи 
доста от обредните си обичаи и 
все пак се празнува от по-въз-
растните и е свързан с много 
смях и веселие.

От 1951 година 21 януари е 
обявен за ден на родилната по-
мощ, на акушерките и гинеко-

лозите.
Ден след като отбелязохме 

Деня на родилната помощ, Ба-
бинден, ето какво сочат данните 
за община Шабла:

През 2018 година в град Ша-
бла са се родили 14 бебета, а в 
селата Езерец и Ваклино е про-

плакало по едно бебе. От 16-те 
пеленачета, момичетата са 4, а 
момченцата 12. Ако се върнем 
година назад, през 2017 година в 
Общината са се родили 32 деца, 
24 от тях в Шабла и 8 в селата. 
Представителките на нежния 
пол са 19, а юнаците са 13.

За сравнение, през 2016 годи-

на - 47 жители на община Шабла 
са проплакали за пръв път.

В най-близката до Шабла 
болница, МБАЛ Каварна, през 
миналата година са се родили 
27 деца. От началото на 2019-
та, населението на съседния ни 
град Каварна, се е увеличило с 4 
новородени.            Изгрев

ОТПРАЗНУВАХМЕ БАБИНДЕН
16 БЕБЕТА СА СЕ РОДИЛИ В ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

И в ЦСРИ пресъздадоха обичая „Бабинден“. Двадесет и две от 
потребителките на Центъра, заедно с колектива на ЦСРИ 
празнуваха вчера.

НОВ РАЗШИРЕН ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ 
РОДИТЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕТЕГЛЕДАЧИ
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йорданка Радушева, Йордан Енев

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Николинка Георгиева, 
Мария Дончева, Деян Димитров, Галя Камберова, Живко Янев

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

„Изгрев“ – Честита първа 
титла! Участвал си на всички 
общински турнири досега, ви-
наги си бил сред най-добрите, 
но никога първи, защо?

Димитър Енев – Благода-
ря ти! За победата – въпрос на 
карта, на късмет! Не винаги 
нещата се получават, както ги 
искаме…

„Изгрев“ – Поради ремонта 
на Спортната зала, сега тур-
нирът бе на ново за вас място. 
Това помогна ли ти за победа-
та? Фаталист ли си?

Димитър Енев – За мен е без 
значение, къде играем, в този 
смисъл, не съм фаталист. Дой-
доха ми карти, изиграх ги както 
трябва. Минах и през трудни 
моменти, но това е част от иг-

рата…
„Изгрев“ – Тазгодишният 

турнир по префа беше с рекор-
ден брой участници, това пра-
ви ли победата ти по-сладка?

Димитър Енев – Победата 
винаги е сладка, но няма спор, 
че с повече играчи, турнирът е 
по-тежък  - от повечето часове 
игра, натоварването е по-голя-
мо.  Затова, накрая се чувстваш 
максимално удовлетворен от 
плода на усилията си! От друга 
страна, новите хора в надпре-
варата са с различни виждания, 
с различни нагласи и това пра-
ви състезанието по-интересно 
и за нас, редовните участници 
в турнира.

„Изгрев“ – Предстои ти 
надпреварата по бридж, коя 

от двете игри предпочиташ – 
префата, или бриджа?

Димитър Енев – За мен, 
бриджът, определено е най-ху-
бавата игра! Предпочитам го, 
защото в него има 52 карти, не 
като  при префата. Трябва да 
се следят всички карти, да се 
анонсира правилно. Най-ва-
жното в бриджа е да можеш 
да разчиташ на партньора си! 
Много важно е, разбира се и да 
ти дойдат карти в подходящия 
момент и да ги изиграеш пра-
вилно! На предстоящия бри-
дж-турнир, ще сме партньори 
с Атанас Христов. С него се по-
знаваме много добре, знаем си 

играта…
„Изгрев“ – Помним те като 

много добър футболист в 
„Нефтяник“, помага ли опита 
ти във футбола в чисто инте-
лектуалните спортове, според 
теб?

Димитър Енев – От футбо-
ла съм „наследил“ желанието 
за борба и волята за победа. 
Във всеки мач излизаш и даващ 
всичко от себе си! Това се мул-
типлицира и в другите спорто-
ве! Но в частност при картите, 
трябва да имаш и една ментал-
на база, върху която много го-
дини си надграждал…

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаеш на „колегите“ си карто-
играчи и на шабленци, като 
цяло?

Димитър Енев – Нека тур-
нирът да продължи в прия-
телски дух и феърплей, а на 
съгражданите си пожелавам 
най-вече здраве!

„Изгрев“ – Благодаря ти 
за вниманието, пожелавам ти 
късмет и успех на бриджа!

Димитър Енев – Благодаря!
Разговаря Йордан Енев

За шахматистите понятия 
като „зимна пауза” и „полусе-
зон” не съществуват. Турнирите 
са целогодишно и често съвпа-
дат с празнични и почивни дни. 
Работа…, съдба, личен избор. 
Наричайте го, както искате. В 
навечерието на Коледа и нача-
лото на Новата година, състеза-
телите на СКШ „Хармония” по-
стигнаха едни от най-големите 
успехи в 25 годишната богата 
история на клуба! 

От 15 до 22 декември в хър-
ватския град Задар се прове-
де 25-ят традиционен открит 
международен турнир за със-
тезатели с международен рей-
тинг до 2300. В края на 2018-а 
към брега на Адриатическо 
море поеха Явор Николов и 
неговият треньор Деян Дими-
тров. Предпоследно изпитание 
за изморителната и богата на 
много събития състезателната 
година. Надеждите ни бяха за 
прилично класиране, но това, 
което Явор сътвори, изуми 
всички участващи, наблюда-
ващи и отразяващи турнира. 
Нашият шахматист, който е от 
Бургас, но вече 2 години рабо-
ти с Деян Димитров и се със-
тезава за „Хармония”, спечели 
еднолично и убедително пър-
вото място, в конкуренцията 
на 91 състезатели от 10 държа-
ви и на различна възраст! На 
церемонията по закриване и 
награждаване, главният съдия 
Марияна Медич съобщи, че за 
първи път в 25 годишната ис-
тория на фестивала, победител 
е 13-годишен шахматист! Няма 
случайни неща на този свят! 
Броени дни преди 25-та година 

от създаването на „Хармония”,  
наш състезател спечели 25-то 
издание на турнира в Задар. 
Случайност…? Оставям на вас 
да прецените. 

Явор завърши със 7.5 точки 
от 9 възможни (7 победи , 1 
реми и 1 загуба), като повиши 
личния си рейтинг с 181 точки 
и заслужи премия от 400 евро. 
Особено впечатляващ бе фи-
налният му спринт – 4 поредни 
победи. С играта и резултата 
си, той предизвика много сим-
патии и възхищение у местни-
те състезатели и наблюдатели, 
които след всяка победа го 
изпращаха с думите „Браво, 
Мале!”. 

На новогодишния открит 
блиц турнир в Бургас, Явор 
доказа, че успехът му в Задар 
не е случаен. Той завърши с 4 
победи и 4 ремита, и зае прес-
тижното 4-то място. В послед-
ния 8-ми кръг направи реми с 
шампионът на България, грос-

майстор Борис Чаталбашев! 
Успешно бе и началото на 

2019-а за състезателите на 
„Хармония”. Деян Димитров 
и Явор Николов взеха участие 
в традиционния национален 
турнир „Купа Траяна” – 12-13 
януари, Стара Загора. Деян 
раздели 4-6 място с 5 точки от 
7 възможни, в конкуренция-
та на 43 състезатели от цялата 
страна. Явор постигна 4.5 от 7 и 
спечели първата награда до 14 
години. 

В играта на 13-годишният 
ни шахматист има огромно 
израстване. Той вече „мести” 
наравно с мъжете и ги побеж-
дава. В Задар спечели турнира 
от 36-ти стартов номер. Това е 
все едно Панама или България 
да станат Световен шампион 
по футбол. През 2018-а покачи 
личния си рейтинг с цели 400 
точки. 

Изпратихме една страхот-
на година, изпълнена с много 
емоции и щастливи моменти. 

Въпреки всички успехи, аз бих 
я описал най-вече с една репли-
ка на Деян Димитров в момент 
на откровение: „Най-после си 
намерих ученик, когото да пре-
върна в кауза!” Припомням, че 
Явор Николов е шампион по 
блиц на България за юноши до 
14 години през 2018-а година. 

2019-а е знакова за клуба ни: 
25 години от създаването на 
„Хармония” и 10-ти юбилеен 
международен шахматен тур-
нир. Вярвам, че най-хубавото 
тепърва предстои! 

* Тринадесетият световен 
шампион по шахмат Гари Кас-
паров озаглавява знаковата си 
книга „Изпитание на времето”. 
В нея разказва любопитни под-
робности и интересни детайли 
от трудния път към шахматни-
те върхове. Не случайно и аз 
избрах това заглавие за моята 
статия.

Христо Жечев

ИЗПИТАНИЕ НА ВРЕМЕТО*

Шампионът в Задар, Явор Ни-
колов

В своеобразния „дуел“ между Деян Димитров и Явор Николов, 
треньорът е с черните…

На 17-ти януари (четвър-
тък), около 16:30 ч., в залата 
на бившия МИЦ в сградата на 
НЧ „Зора 1894“ Шабла, 65-го-
дишният Димитър Енев, бе на-
граден като шестия общински 
шампион по префа! След мно-
жество класирания в подножи-
ето на върха, един от най-ин-
телигентните картоиграчи в 
Шабла (според мнения на ня-
кои от съперниците му), заслу-
жено се окичи с „венеца“ на по-
бедител! Състезанието, първо 
от серията турнири, посветени 
на 50 годишнината от обявява-
нето на Шабла за град, се про-
веде с участието на рекордния 
брой от 21 състезатели: Илия 
Калчев, Радослав Петров, Пе-
тър Владимиров, Йордан Ди-
митров, Красимир Димитров, 
Петьо Пеев, Георги Демирев, 

Кирил Николов, Димитър Мар-
ков, Йордан Енев, Петър Ма-
теев, Димитър Джендов, Васил 
Костов, Панко Панев, Атанас 
Христов, Никола Ташев, Дими-
тър Димитров, Стою Маринов, 
Тихомир Тодоров, Димитър 
Енев и Димитър Баргански. 

Второто място заслужи Пе-
тър Владимиров (75 г.) , а тре-
тото, извоюва Димитър Мар-
ков (70 г.). Марков се пребори 
за мястото си на „почетната 
стълбица“ в допълнителен ба-
раж с 43-годишния Красимир 
Димитров. Както спомена  и 
шампионът Енев (интервюто 

с него можете да прочетете на 
страницата), играта протече 
през много обрати. Късметът, 

респективно картата, поняко-
га си правеше неприятни шеги 
със състезателите и поставяше 
на изпитание нервите, волята 
и концентрацията им. Черният 
хумор, упражнен от съдбата, 
обаче, само изведе на преден 
план най-достойните за призо-
вите места...

Съдията на турнира, Краси-
мир Костов, отново си свърши 
работата перфектно – съблю-
даваше се за спазването на пра-
вилата, редът в залата беше на 
ниво. Разбира се, феърплейът 
нямаше как да бъде налице, без 
активното съдействие отстрана 
и на самите играчи. Неприятно 
впечатление направи отново 
отсъствието на някои от състе-

зателите във възлови за други 
моменти. Защото правилата на 
тази игра са такива, че когато те 
няма, губи и някой от остана-
лите участници...

Доказателство за това, че в 
Шабла карти играят всички, от-
ново бе възрастовата амплиту-
да на състезателите. Най-мла-
дият участник в турнира по 
префа, бе 38-годишният Радо-
слав Петров, а най-възрастен – 
ветеранът Васил Костов (87 г.).

Турнирът по бридж завър-
ши след редакционното при-
ключване на броя. Резултатите 
от него и подробности, очак-
вайте в следващия брой на „Из-
грев“.

Йордан Енев

ШАМПИОНЪТ НА ПРЕФА Е ДИМИТЪР ЕНЕВ 

Ст. екп. МДС в ОА Шабла, 
Живко Янев, награждава побе-
дителя в надпреварата Дими-
тър Енев

Димитър Енев: “ В КАРТИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАШ 
БАЗА, ВЪРХУ КОЯТО НАДГРАЖДАШ С ГОДИНИ!“

Димитър Енев е роден през 1954-та година в Шабла. Играе 
футбол, откакто се помни. След като отбива войнския си дълг, 
през 1975-та започва да играе в мъжкия отбор на „Нефтяник“ 
Шабла. Играе в отбора до 1984-та. Бил е спортен организатор 
в ДФС „Нефтяник“. От приключването на активната си със-
тезателна дейност, до днес работи във ВиК Шабла. Непосред-
ствено след награждаването на призьорите в турнира по пре-
фа, шампионът бе любезен да отговори на няколко въпроса на 
„Изгрев“:

Турнирът в разгара си

Временното класиране е динамична величина…Вторият – Петър Владимиров
Заелият трето място, Дими-
тър Марков


