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„На младини с удоволствие виждаш чужди земи. На старини пò обичаш собствените си земи.“
 Мориц Готлиб Сафир

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

УДЪЛЖИХА ИЗВЪНРЕДНАТА 
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

До 15 юли беше удълже-
на извънредната епидемична 
обстановка в страната.

Това прие кабинетът на 
своето редовно заседание на 24 
юни, по предложение на здрав-
ния министър Кирил Ананиев.

Министър Ананиев даде да 
се разбере, че няма да има нови 

тежки мерки или връщане на 
стари такива, а ще заложат на 
сегашните – забрана за влизане 
от отделни страни, маските на 
закрито, дистанционна форма 
на работа, забрана за масови 
мероприятия, разстояние от 
1,5 метра, както и строг и пов-
семестен контрол.

ПЪРВА ТРЕНИРОВЪЧНО-СПАСИТЕЛНА 
АКЦИЯ НА ДФ НА БРЕГА

На 28.06. (неделя) беше 
проведена първата трениро-
въчно-спасителна акция на До-
броволческото формирование 
(ДФ) на Община Шабла от не-
говото му създаване. В трени-
ровката взеха участие – Стоян 
Стоянов (Ръководител на ДФ), 
Генчо Георгиев, Стоян Иванов, 
Николай Николов, Красимир 
Иванов, Ивелина Янакиева 
(медицинско лице). Трени-
ровъчната акция премина по 
следния начин: беше получен 
сигнал за пострадал човек в ра-
йона на скалите около с. Тюле-
ново. ДФ беше разделено на два 
екипа, като единия екип беше 
позициониран на сушата, за 
да локализира местонахожде-

нието на пострадалия, а втория 
екип незабавно започна спаси-
телно-издирвателна акция по 
море със спасителна лодка. Ак-
цията беше разиграна успешно, 
пострадалият беше  локализи-
ран за кратък интервал от вре-
ме и беше изваден чрез спаси-
телната лодка  до най-близката 
лодкостоянка в с.Тюленово 
където му беше оказана първа 
медицинска помощ. В бъдеще 
се очаква да бъдат проведени и 
други тренировъчни меропри-
ятия с цел да бъде подържана 
готовността за действие при 
кризисни ситуации на Добро-
волческото формирование на 
Община Шабла.

Изгрев

Тренировъчно-спасителната акция е изпълнена успешно край 
Тюленово.

О Б Я В А
ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ  ЗА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”,  
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР ПО ОП РЧР  

№ BG05M9OP001-2.018-0041-С01
В изпълнение на дейност 3 „Подобряване на достъпа до 
качествени здравни услуги и предоставяне на такива услуги” 
по проект „Заедно можем повече”,  община Шабла организира 
профилактични прегледи за здравно неосигурени лица за 
превенция на гинекологични, сърдечно съдови и очни 
заболявания. Прегледите са безплатни и ще продължат през 
месец юли, на 4-и и 5-и (събота и неделя) от 09.00 ч. в Сградата 
на Поликлиниката - гр. Шабла, ет. 2. 
Желаещите, които искат да се прегледат да носят документ за 
самоличност (лична карта).

Моля да заявите вашето желание  за безплатни 
профилактични прегледи  в кабинета на общностния 
медиатор – Димитрина Станева или в кметствата по 

местоживеене в община Шабла.

ИЗПРАТИХМЕ ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ 
ОТ ВИПУСК 2020 

Датата 26 юни 2020 година ще остави 
един от най-скъпите спомени у дванаде-
сетокласниците на СУ „Асен Златаров“ 
Шабла.Това бе деня, в който те официално 
бяха изпратени от родното училище. Ма-
кар и с месец закъснение поради епидеми-
ологична обстановка в страната, те изжи-
вяха своя звезден миг.

Към 9.30 часа, абитуриентите влязоха в 
последния час на класа и чуха за последно 
напътствията на Мария Цонкова, техния 
класен ръководител.

Отброявайки до 12, момичетата и мом-
четата се отправиха към двора на учили-
щето, където ги очакваха техните прияте-
ли, учители и родители.

Гости на зрелостниците бяха кметът на 
община Шабла, Мариян Жечев и заместни-
ците му - Петър Атанасов, и Цветелин 

Йорданов.
По традиция, първи приветства зре-

лостниците, директорът на СУ „Асен Зла-
таров“ -  Петранка Валентинова. В словото 
си тя каза:

„Скъпи ученици приключвате учебна-
та си година по много по-различен начин. 
Включихте се активно в дистанционната 
форма на обучение, която беше приета за 
училищата от 13.03.2020 г. и за пореден път 
доказахте, че сте отговорни и упорити мла-
ди хора, мотивирани да приключат успеш-
но средното си образование.

Нека всеки ден постигате малки или 
големи победи и никога да не изпитвате 
страх, колебание или липса на вяра.“ В реч-
та си, директорът на училището изтъкна 
още, че шабленските средношколци са по-
вишили средния си успех в сравнение с ми-

налата година – сега е „добър“ 4,38, а  през 
учебната 2018-2019 г. е бил „добър“ 4,25. 

„Поздравявам ви с доброто представяне 
на матурата, скъпи абитуриенти.Поздра-
вявам преподавателите по български език 
и литература - госпожа  Калина Панева и 
госпожа Катя Станчева, класният ръково-
дител госпожа Мария Цонкова и екипа от 
учители преподавали на ХІІ клас през тази 
година.

Скъпи зрелостници, Вашите постиже-
ния ни направиха изключително щастливи 
и горди. От утре това училище ще бъде във 
вашите албуми и спомени. Всеки от Вас 
тръгва по свой собствен път. Нека животът 
Ви бъде едно безкрайно, красиво приклю-
чение. И помнете, че ние ще ви очакваме да 
се завръщате успешни и щастливи!

На добър път в живота!“, завърши сло-
вото си директор Валентинова.

Продължава на стр.3

Директорът на СУ „Асен Златаров“ из-
праща своите зрелостници.

Пътят е открит…

ПОКАНА 
ЗА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С 

ПРЕДСТОЯЩИЯ ЛЕТЕН СЕЗОН
Кметът на Община Шабла отправя покана към гражданите 
и юридически лица  живеещи или развиващи хотелиерска 
дейност на територията на общината за включване в 
работна среща на която ще бъде представена информация 
относно въвеждането на данни в Единната система за 
туристическа информация (ЕСТИ), както и ще бъдат 
обсъдени въпроси относно мерките за работа в условията 
на коронавирус COVID – 19.
Очакваме Ви на 03.07.2020 г. (петък), от 14.00 часа в 
сградата на общинска администрация Шабла.  

Моля, потвърдете участието си на  
телефон 0886/220 700

Носенето на предпазни маски е задължително!

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
Поради ремонтни дейности на водопровод по ул.“Свобода“  

гр.Шабла, движението ще бъде затруднено.
Общинска администрация Шабла се извинява за създаде-

ните неудобства и призовава водачите на МПС да спазват пра-
вилата за движение и се съобразяват със създалата се пътна 
обстановка.
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ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ИЗКУПУВАМ 
 земеделска земя в общините Шабла,  
Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 

Консултация и подготовка на документи. 
Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
МЕШЕ И ГЛЕДИЧ, ЦЕПЕНИЦИ – 90 ЛВ.

АКАЦИЯ, ЦЕПЕНИЦИ – 80 ЛВ. 
Телефон: 0888 78 12 66

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 юли 2020 година 

се навършва
1 година 

от смъртта на

КОСТАДИН ТАШЕВ ТАШЕВ
починал на 80 години

Вечно жив си остана човекът, 
който честно се трудил и скромно живял,

тихо минал своята пътека 
и в сърцето на всеки обич посял.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 5 юли 2020 година

се навършват
 14 години,

откакто ни напусна

КОЛЮ ПЕТРОВ ГЕРДЖИКОВ
починал на 73 години

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

никога забрава няма!
От семейството

ДАВАМ ПОД НАЕМ ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА, 
подходяща за трамбоване на чакъл и пясък.

Цена: 45.00 лв. на ден
Телефон за контакти: 0882299020

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ.

Телефон:0899 398 685, Иво Иванов

LIONS GROUP REAL ESTATE,
 съдейства за закупуването и продажбата  

на имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите най-до-
брия собственик, или познавате човек, който има такъв 

имот, можете да се обадите на:

 тел. 0886/22-85-99, Донка Ангелова

ПРОДАВАМ
Къща в центъра на Шабла, 120 кв.м., на две плочи. Ново 
саниране отвътре, на шпакловка и замазка. Къщата е с 4 

спални, хол, кухня, вътрешни баня и тоалетна,  и две мазета. 
Отвън е санирана с нова кафява PVC дограма. Разполага с 

1200 кв.м. двор, лозе -  400 кв.м. и 25 бр. плодни дръвчета. 
Има също гараж за две коли, ремонтирани стопански сгради 

и външна тоалетна.
Тел за контакт:0885/11-70-51

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

УС НА ПТК “ШАБЛЕНСКИ ФАР” гр.Шабла
свиква общо годишно отчетно събрание

на 15 юли  2020 г. от 8,00 часа
в сградата на ПТК  “Шабленски фар” гр.Шабла при 

следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и освобождаване на член – кооператори.
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2019 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет  за 2019 г.
4. Отчет на КС за  дейността на кооперацията през 2019 г.
5. Избор на пълномощник за общото събрание на ОСЗК.
6. Текущи.

При липса на кворум събранието ще се проведе 
един час по-късно на същото място, при същия 

дневен ред - на основание чл.17 ал.2 от Закона за 
кооперациите.

УС на ПТК “Шабленски фар” гр.Шабла

ПОКАНА

УС НА ЗК „ПРИМОРЕЦ“ СЕЛО ТЮЛЕНОВО 
СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО 

СЪБРАНИЕ НА 11.07.2020 ГОДИНА (СЪБОТА) 
ОТ 8.30 ЧАСА В С.ТЮЛЕНОВО.

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2.Отчет на УС и КС за 2019 година.
3.Приемане на ГФО за 2019 година.
4.Утвърждаване решенията на УС и даване мандат на Пред-

седателя за сключване на договори с контрагенти, банки, да 
продава продукция и купува ССТ, при условия утвърдени от 
УС на ЗК.

5.Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 час по-къс-
но при същия дневен ред, съгласно Закона за кооперациите.

УС на ЗК „Приморец“, 
село Тюленово

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ 
В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА –  

ГР. ШАБЛА
Свободно работно място за длъжността 

„Социален работник”
 
1.Минимални и специфични изисквания за заемане на   

длъжността, място и характер на работата:
-Образование: Висше – Бакалавър или Магистър /специ-

алност -  социална педагогика, социални дейности и др. ху-
манитарни /

-Професионален опит - 1 година професионален опит по 
специалността / или без професионален опит.

- Компютърна грамотност- WORD, EXCEL, INTERNET, др.
- Място на изпълнение: Център за обществена подкре-

па-Шабла, адрес:гр. Шабла, ул.” Равно поле” № 37;
- Основна цел и задачи на длъжността:
-  Оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата/мла-

дежите и техните родители, ползващи услугите на ЦОП. Уста-
новява и поддържа връзка със семейства и близки.

-  Осъществява връзките със системата от услуги в общ-
ността и поддържането на добри партньорски взаимоотно-
шения с местни институции и НПО. ·       

-  Отговаря за качественото провеждане на социалната 
дейност в услугата.

-  Организира приемането, хода на дейността и приключ-
ването с потребителите. 

-        Води и поддържа в актуалност задължителната до-
кументация в личните досиета на децата/младежите, според 
изискванията на действащата  нормативна уредба.

-  Избира и реализира на практика подходите на обслуж-
ване и подпомагане, които в максимална степен съответстват 
на потребностите на децата.

- Допълнителни изисквания за длъжността: умения за ра-
бота с деца, толерантност, творчески интереси, новаторско 
отношение към труда, умения за  работа в екип.

2.Конкурсът ще се  проведе на два етапа:
- Подбор по документи;
- Провеждане на интервю с всеки от допуснатите кандида-

ти, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общо-
то класиране след интервюто.

След подбора по документи допуснатите до събеседване 
кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, да-
тата и часа на провеждането му.

3.Кандидатите да представят следните документи: 
- СV на кандидата (европейски формат);
- Копие от диплома за завършено образование и завърше-

ни допълнителни курсове и квалификации;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителност 

на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна 
книжка );

- Свидетелство за съдимост;

4.Срокове и място за подаване на документите:
- Срок до 23.07.2020 г.
- Документите ще се приемат в сградата на Център за об-

ществена подкрепа – гр. Шабла, адрес: ул. „Равно поле“ № 37, 
тел. 0882 116 299

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната 
характеристика за длъжността при подаване на 

документите.

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, 
ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Ре-
шение на Общински съвет - Шабла № 96/ 12.06.2020г. и Заповед № РД-04-
278/26.06.2020 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска 
година 2020-2021 г. Списъкът с обявените на търг имоти е достъпен на 
интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове. 
Търгът ще се проведе на 16.07.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 часа в сграда-
та на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в 
Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 15.07.2020 г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслуж-
ване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ 
за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната 
тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 
BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 15.07.2020г. 
Оглед на имотите всеки работен ден от 06.07.2020г. до 15.07.2020г. от 
13:00 ч. до 16:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 от 06.07.2020г. до 17:00 часа на 15.07.2020г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земе-
делски земи, се насрочва втори търг на 28.07.2020 г. от 09:30 часа.
Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия търг ще бъде 
обявен на 20.07.2020г. на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от 
началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася 
по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 27.07.2020 г. 
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 27.07.2020г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за 
закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 20.07.2020 до 27.07.2020 г. от 13:00 
ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 от 20.07.2020 г. до 17:00 часа на 27.07.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

ПРОДАВАМ
● 2 бр. дървообработващи машини: (абрихт + циркуляр) и 

фреза 
● котел на твърдо гориво – руски с чугунен плот за 150 кв.м 

отопляема площ
● 3 куб.м бичен  сух дървен материал (гледич) с дължина 3 м.

 тел. 0887960916

НОВО РАЗПИСАНИЕ НА  
„ЮНИОН ИВКОНИ“ И „ЕТАП ГРУП“:

София – Шабла – тръгване в 10:30 ч., пристигане в Шабла -  19:05 ч.
София – Шабла - тръгване в 21:30 ч., пристигане в Шабла - 05:40 ч.
Шабла – София – тръгване в 9:01 ч., пристигане в София - 17:45 ч.

Шабла – София – тръгване в 21:30 ч., пристигане в София -  05:30 ч.
Работно време на офиса в Шабла в сградата на хостел 

„Шабла“ (откъдето тръгват и пристигат автобусите) -  
7:00 – 13:00 ч.

Телефон за връзка: 0879/356-055

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ
ОТ И ДО АВТОГАРА ШАБЛА, КЪМ 30 ЮНИ 2020 Г.

Шабла – Варна - 9:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна - 12:20 часа (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, без събота и неделя)
Шабла – Варна - 16:15 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна – 17:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Варна – Шабла - 8:50 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, без събота и неделя)
Варна – Шабла - 12:30 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла – 15:00 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла - 18:40 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно)  

Автогара Шабла, препоръчва преди да предприемете пъту-
ване да потърсите информация за наличието на превози на 

телефон: 05743/ 4335 всеки делничен ден от 07.00 ч. до 10.00 ч. 
преди обяд и  след обяд от 12:10 ч. до 17:10 ч.
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ИЗПРАТИХМЕ ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ 
ОТ ВИПУСК 2020 

Следва от стр.1.
От името на родителите го-

вори, Елка Николова. Тя поже-
ла на абитуриентите „На добър 
час!“, а дванадесетокласниците 
със сигурност няма да  забра-
вят думите й: „Запомнете това 
вълнение, крийте го в джобове-
те си, хванете го в шепа и нико-
га не се разделяйте с него през 
всичките години, които следват 
отсега нататък…“

Всеки абитуриент получи 
индивидуално послание, което 
да му напомня за този миг и 
вдъхва сили за в бъдеще.

С поздрав към завършващи-
те се обърнаха с година по-мал-
ките, Зорница Трифонова и 
Христина Христова. След това, 
заедно със съучениците си от 
XI-и клас, както повелява тра-
дицията в СУ „Асен Златаров“, 
те приеха факела на знанието 
от тазгодишните абитуриенти.

Част от програмата бяха и 

номинациите за най-добрите 
учители. С добри чувства зре-
лостниците връчиха символи-
чен подарък на директора на 
училището.

Изпращането, естествено 
завърши с  връчването на ди-
пломите за завършено средно 
образование и свидетелствата 
за професионално обучение. 
Честта да официализира дълго-
годишния труд на 12-те своите 
възпитаници се падна на ди-
ректора на СУ „Асен Златаров 
-  Петранка Валентинова.

Първа своите документи 
получи Ива Ивелинова, отлич-
ничка на курса, която завърш-
ва с успех „отличен“  5.70.

Безброй снимки запечатаха 
това мило, както за дванадесе-
токласниците, така и за техните 
родители и приятели търже-
ство.

Изгрев

Директорът на училището връчва дипломата на отличничка-
та на випуска, Ива Ивелинова.

ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ МЕД 
И БИО ПРОДУКТИ ПО 
УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ

Пчелен мед и био продукти 
ще могат да се предоставят на 
децата по училищните схе-
ми  „Училищен плод“ и „Учи-
лищно мляко“  през новата 
учебна година, съобщават от 
Държавен фонд “Земеделие”.

От 1 юли започва прием по 
двете европейски схеми. Кан-
дидатите могат да подават за-
явления за одобрение за учеб-
ната 2020/2021 година от 1 до 
31 юли 2020 година. Документи 
се приемат в областните дирек-
ции на Фонд „Земеделие“ по се-
далище и адрес на управление 
на заявителя. Формулярите за 
кандидатстване са по утвърден 
от изпълнителния директор на 
ДФ „Земеделие“ образец и са 
публикувани на електронната 
страница на фонда.

Децата в училищата и дет-
ските градини ще получават до 
50 доставки по схемата „Учи-
лищен плод“ и до 50 по схемата 
„Училищно мляко“. За първи 
път през новата учебна година 
на подрастващите ще могат да 
се предоставят не само конвен-
ционално произведени пресни 
плодове и зеленчуци, мляко и 
млечни продукти, но и проду-
кти, добити по биологичен път.

За първа година освен про-
дуктите по двете училищни 
програми, се дава възможност 
в учебните заведения да се дос-
тавя и пчелен мед. Новости-
те са разписани в последните 
изменения на Наредбата за 
условията и реда за прилагане 
на схеми за предоставяне на 
плодове, зеленчуци, мляко и 
млечни продукти в учебните 

заведения – Схема „Училищен 
плод“ и Схема „Училищно мля-
ко“, обнародвана на 19.06.2020 
година.

Право на участие в евро-
пейските схеми имат учебни 
заведения, производители на 
плодове и зеленчуци, произво-
дители на мляко и млечни про-
дукти, организации на плодове 
и зеленчуци, групи производи-
тели на плодове и зеленчуци, 
еднолични търговци, търгов-
ски дружества и кооперации, 
както и общини. Учебните 
заведения могат да участват 
във всяка от схемите самостоя-
телно, като изберат и заявител 
по тях.

През изминалата учебна по 
двете схеми бяха обхванати над 
420 000 деца, които посещават 
повече от 3 200 учебни заведе-
ние в цялата страна.

От доставките по схемите 
„Училищен плод“ и „Училищ-
но мляко“, които се финан-
сират от ЕС и се прилагат от 
почти всички страни-членки 
на Общността, се възползват 
децата от подготвителните гру-
пи и учениците от І до IV клас 
включително, които посеща-
ват държавните, общинските 
и частните училища и детски 
градини.

С измененията в Наредбата 
за прилагане на училищни-
те схеми се цели стимулира-
не на родното производство. 
Най-малко 50% от доставяните 
плодове и зеленчуци ще бъдат 
произведени от български про-
изводители. 

Про Нюз Добрич

ПОЕТИЧЕН КЪТ

НЕМОРЕ
Из цикъла „Хроники на едно инвалидно ехо“

На онзи ден
пристанищата чакаха за кораби,
но вместо тях
пристигна неморе,
премести всички лодки по музеите,
а мрежите закотви като паяжини
по шумните ъгли на механите

От тъжните очи на капитаните
с изсъхнали маслини
се напълниха пазарите,
сбогуваха се с люспите си рибени
мазолите на тъмните рибари
и вече не миришеха на улов,
миришеха на смърт без възкресение.

Увисна съвършенство съвършенството
в станиола на цигарата,
в покритите с найлони портокали,
увисна върху дока
и моряците издялкаха 
от мачтите
безпаметност в камините,
а после окопали по таваните
макети на лакирани корита,
заточиха морето в илюстрация – 
там кораби сънуват прашни хора,
които не сънуват вече кораби.

Николай Владимиров -   
лауреат от второто издание на Националния литературен 

конкурс „Георги Давидов“ 2008, Шабла

СТРАХЪТ ОТ НЕИЗВЕСТНОТО И 
ОЧАКВАНОТО СВОБОДНО БЪДЕЩЕ

В съвремието ние 
сме свикнали да прие-
маме нещата, които ни 
заобикаляха доскоро за 
даденост. Имахме нагла-
сата, че можем да имаме 
всичко, когато си поис-
каме. Често чуваме от 
различни телевизион-
ни предавания, че сме 
свикнали да имаме и да 
вадим по „много“. Мно-
го пари, много разходки, 
много приятели, много 
от всичко. Сега е добре 
да се научим на известна 
социална изолация. Зна-
ем, че можем да се чува-
ме с приятели, да бъдем 
със семейството, да осъ-
ществим различни кре-
ативни идеи, да се самоактуа-
лизираме. Но в същото време, 
изолацията се превърна в пре-
пятствие на пътя за достигане 
на желаното - свободата. Кога-
то се сблъскаме с проблем и ни 
отнемат контрола, ние се фру-
стрираме, появява се стресът и 
често пъти това е съпътствано 
с прояви на агресия.

Страхът от неизвестното 
е често пъти по-лош от реал-
ната ситуация. Понякога сме 
склонни да увеличаваме или 
подценяваме опасностите. Това 
е така, защото нашият мозък 
за оцеляване непрекъснато 
актуализира света, правейки 
преценка кое е безопасно и кое 
не. Поради нереалната си оцен-
ка на влиянието на несигур-
ността, той съставя всякакви 

непроверени истории стоти-
ци пъти на ден, защото за ума 
несигурността се равнява на 
опасност. Ако мозъкът ви не 
знае какво е зад ъгъла, той не 
може да ви предпази от вреда. 
Винаги предполага най-лошо-
то, прекалено персонализира 
заплахите и прави заключения. 
(Нашият мозък ще направи 
почти всичко в името на сигур-
ността). И вие сте „настроени“ 
така, че винаги да надценявате 
заплахите и да подценявате ва-
шите възможности да се спра-
вите с тях – всичко в името на 
оцеляването.

Примерно, по-спокойно е да 
очакваме болка, отколкото да 
живеем в несигурност, защото 
болката е сигурна. Учените от-
криха, че несигурността дали 

ще загубим работата си 
оказва в по-голяма сте-
пен отрицателно влия-
ние върху нашето здра-
ве, отколкото всъщност 
да загубим работата си. 
Човек е свикнал да кон-
тролира повечето от 
заобикалящата среда и 
когато не можем да на-
правим това се появява 
конфликт, който ни води 
до състояние на стрес, 
страх, несигурност, 
объркване и други нега-
тивни емоции. 

Не е лесно да се спра-
виш сам в такъв момент, 
но е належащо да разбе-
рем, че и това ще отмине. 
Важно е да се развиват  

определени умения за справяне 
със стреса. Начинът, по кой-
то се справя всеки човек със 
стреса е индивидуален процес. 
Няма метод, който да е универ-
сален за всички. Но примери 
сме давали в миналите броеве 
на вестника и се надявам да си 
спомняте някои от тях.

През изтеклата седмица се 
увеличи броя на заболелите от 
коронавирус и съответно се за-
почна да се говори за затягане 
на обстановката. Повишава се 
конфликта в нас и страха, че 
отново ще бъдем затворени и 
изолирани. В частната ситуа-
ция - появиха се дори слухове, 
че може да се провали изпра-
щането на абитуриентите, как-
то и техния бал. 

Някои скептици ще кажат, 

че това не е толкова важно. Но 
това е нещо, което се изживява 
един път в живота. Изпраща-
нето и отбелязването на бала е 
край на един период в човеш-
кия живот и старт на нов етап. 
Това е повратен момент, защо-
то дотук е било детството, сега 
започва реалния живот. Дотук 
е било позволено и разбиране-
то и толерирането от цялото 
общество на моментите на екс-
периментиране. Дотук е може-
ло да се правят грешки, от кои-
то подрастващите да се учат за 
в бъдеще. Оттук нататък всяка 
една грешка се заплаща и се но-
сят последствията в цялата си 
тежест пред закона и социума.

Абитуриентският бал е 
преход от моментите на екс-
периментиране в отговорно 
поведение. Затова би следвало 
да  подкрепим тазгодишни-
те зрелостници, да застанем 
зад тях в този момент и да се 
замислим, че не е нещо мало-
важно това тяхно желание да 
изживеят своя момент. Балът 
чертае една граница и след ве-
селието и лудуването до зори, 
започват множеството въпро-
си. Започва боязън от бъдеще-
то, отговорностите и техните 
последици. 

Нека финалът на този етап 
от живота бъде не само един 
красив спомен, а и зараждането 
на едно ново начало… 
Христина Радева – Стоицева,  

директор и психолог в 
Център за обществена 

подкрепа, Шабла

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 
Храм“Свети Георги Победоносец“  

с.Тюленово
Банка ДСК - клон Шабла

Разплащателна сметка-02-24564008
IBAN- BG74STSA93000024564008

ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЛЯТО 2020“
Зелен образователен център, гр. Шабла

Ръкоделница с Деси и Диди
Всеки вторник от 17,00 до 18,00 часа

Цена на занятие: 6 лв.
Ръководител: Десислава Пламенова и  

Даниела Терзийска-Петрова

Ръкоделница с Доротея 
Всяка сряда от 16,00 до 17,00 часа

Цена на занятие: 6 лв.
Ръководител: Доротея Панчева

Кино-вечер
Всяка събота от 17,00 до 18,00 часа

Цена на прожекция: 2 лв.

Програмата ще се изпълнява през месеците юли и август  
и ще започне от 7 юли.

* Родителите трябва да попълнят декларация,  
с която да се заяви воля и съгласие детето да бъде включено в 

Летните ваканционни занимания.
* Записване в Зелен образователен център:  

гр. Шабла, ул. „Равно поле” №57А, 
тел. 05743/42 00

Повече информация на интернет страница:  
www.shabla-greencenter.info; 

фейсбук страница: https://www.facebook.com/GTC.Shabla
 ОЧАКВАМЕ ВИ! 

П О К А Н А
Читалищното настоятелство на Н.Ч.”Свобода 1941” село 
Горун, община Шабла, на основание чл.16, ал.1,т.3 и т.4 от 
ЗНЧ, свиква  общо събрание на членовете на читалището.

Събранието ще се проведе на 13 юли 2020 година  (понеделник) 
от 11.00 часа в сградата на читалището, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Читалищното Настоятелство за 2019 година.                                                                            
                                   Докладва:Председателя на Н.Ч.
2. Отчет на Проверителната комисия за 2019 година                            
                                  Докладва:Председателя на П.К.
3.  Утвърждаване на годишната програма за дейността на 
читалището за 2020 година.
                                  Докладва: Председателя на Н.Ч.
4. Актуализиране членовете на читалището.
                                 Докладва:Председателя на Н.Ч.
5. Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден от 
12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Молим, всички членове на читалището за присъствие на 
събранието. При липса кворум, събранието ще се проведе един 
час по късно, на същия ден и място.

 Читалищно настоятелство
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ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
ОБЩИНА ШАБЛА

Ви уведомява, че от 02.05.2019 година  
е с нова обслужваща банка:

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ,  
офис Шабла

- за плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501

BIC: IABGBGSF
- набирателна сметка за депозити и гаранции:

IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401
BIC: IABGBGSF 

- бюджетна сметка на Община Шабла:
IBAN: BG 39 IABG 7495 3100 207 401

BIC: IABGBGSF

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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

ТУРНИР ПО ПЕТАНК В ШАБЛА

Шестнадесетият традицио-
нен турнир по петанк, както и 
надпреварата за купа „Шабла“ се 
проведоха в курортен комплекс 
„Лазур“ на къмпинг „Добруджа“ 
от 26 до 28 юни т.г. Състезанието, 
което се организира със съдей-
ствието на община Шабла и под 
патронажа на кмета на община-
та, бе открито от него – Мариян 
Жечев и председателя на спор-
тен клуб „Лазур“ Шабла – Поли-
на Калчева. На откриването на 
турнира, кметът Жечев пожела 
на участниците феърплей, в духа 
на който да победят най-добри-
те. Кметът също припомни да се 
спазват противоепидемичните 
мерки. 

В петък  се състоя надпре-
варата при дуплетите (32 отбо-

ра), в събота – при триплетите 
(20 отбора), а в неделя бе със-
тезанието за купа „Шабла“. В 
турнира взеха участие 98 със-
тезатели от Словакия, Италия, 
Русия и България. Отборът на 
СК „Лазур“ Шабла бе в състав: 
Полина Калчева, Анита Калче-
ва и Радослав Ангелов. Ето и 
призьорите:

Дублети – 1.„Железарите“ 
(София) 2. Йожи (Словакия) 
и Людмил 3. Жанета и Йозеф 
(Слвк.)

Триплети – 1. „Железарите“ 
2. „Лазур“ (Шабла) 3. „Делта 1“ 
(Полски Тръмбеж)

Купа „Шабла“ – 1. Мици 
и Вероника (Слвк.) 2. Йозеф 
Слвк. и Данчо (Полски Тръм-
беж) 3. Йожи и Алино  (Слвк.)

Кметът открива турнира

Момент от надпреваратаНиколай Колев: „МЛАДИТЕ ШАБЛЕНЦИ СА ГАРАНЦИЯТА 
ЗА БЪДЕЩЕТО НА БАСКЕТБОЛА В ГРАДА.“

Николай Дончев Колев е роден през 1999 г. в Бургас. Ники е 
тренирал баскетбол в „Черноморец“ в родния си град и в юно-
шеския отбор на Хановер (Германия). През миналата година, 
семейството му се мести в Шабла, където той продължава об-
разованието си в СУ „Асен Златаров“. Ден преди мача, Николай 
получи дипломата си в училището (виж стр. 1). В самата сре-
ща с отбора на СУ „Стефан Караджа“ (Каварна), капитанът 
на СМФШ Николай Колев отбеляза 36 точки (над половината 
от точковия актив на младежкия отбор на Шабла), включи-
телно 4 „тройки“. Ники спечели и „надстрелването“ от фаул-
линията - част от шоупрограмата на почивките. След края на 
поредния баскетболен спектакъл в Спортен комплекс „Шабла“ 
се срещнахме с него:

„Изгрев“ – Здравей, Ники! 
Първо, честита победа! Вче-
ра те изпращахме като зре-
лостник в училище, днес се 
вихриш на баскетболното иг-
рище...Как се чувстваш в мо-
мента?

Николай Колев – Доста по-
ложителни емоции ми се насъ-
браха в тези два дни наистина. 
Щастлив съм, че днес победих-
ме, че с момчетата се раздадо-
хме на пълни обороти! Искам 
да благодаря и на съперниците 
ни от Каварна, че откликнаха 
на поканата за мача.

„Изгрев“ – През минала-
та година  победихте същия 
си съперник убедително във 
формат „3 на 3“, сега се получи 
равностойна и много оспор-
вана битка...

Николай Колев – Момчета-
та от Каварна явно в момента 
са много добре подготвени, 
играят заедно и са сработени, 
сега дойдоха за реванш. И ние 
допуснахме някои грешки в 
защита...Важното е, че накрая 
се поздравихме със заслужена 
победа.

„Изгрев“ – Имаш и 5 срещи 
за състава на БК „Шабла“, ня-
кои от тях доста резултатни. 
Каква е основната разлика 
между младежкия и мъжкия 
баскетбол, според теб?

Николай Колев – По-добре 
са разработени тактическите 
схеми в мъжкия отбор, раз-
бира се. Баскетболът е игра и 
на интелект, и доста пъти това 
определя крайния изход на 
мача. В БК „Шабла“ почерпих 

опит от рутинирани, много 
добри баскетболисти, който 
ми е безценен в младежките 
мачове.

„Изгрев“ – През миналата 
година, благодарение на об-
щинското ръководство и на 
треньора ви в днешния мач, 
Йордан Павлов, баскетболът в 
Шабла буквално бе възкресен, 
как виждаш неговото бъдеще?

Николай Колев – Днес със-
тавът ни беше предимно от 
по-малки от мен момчета – 8, 
9 клас...Те ежедневно играят на 
новата площадка в училище – 
с желание, хъс, амбиция! Като 
добавим към това и примера 

на БК „Шабла“, стойностните 
мачове, които се играят тук...
По-сериозна и сигурна гаран-
ция за бъдещето на баскетбола 
в града, аз не мисля, че е въз-
можно да има. Но лично според 
мен, този ентусиазъм трябва да 
бъде подкрепен и подплатен с 
тактическите умения и указа-
ния на един специалист, в учи-
лището например...

„Изгрев“ – Сега един стан-
дартен за абитуриент, не за 
баскетболист въпрос – сега 
накъде?

Николай Колев – Плано-
вете ми са да кандидатствам в 
УНСС в София. Но  престоя ми 
в Шабла остави у мен незабра-
вими моменти, както и истин-
ски приятели. Пък и тук си ми е 
много хубаво, когато имам въз-
можност, ще се връщам...

„Изгрев“ – Какво би поже-
лал на шабленци?

Николай Колев – Да са все 
така усмихнати и човечни. Да 
продължават да държат на тра-
дициите си. Много здраве и 
щастливо лято на всички!

„Изгрев“ – Благодаря ти за 
това интервю, Ники.

Николай Колев – И аз ти 
благодаря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев

КАЧЕСТВЕНИ И ДРАМАТИЧНИ 
БАСКЕТБОЛНИ МАЧОВЕ В СК „ШАБЛА“
И двата шабленски отбора изковаха инфарктни победи в контролите

На истински баскетболен 
трилър станаха  свидетели 
зрителите в Спортната зала в 
Шабла на 27-и юни (събота). В 
първото спортно събитие след 
овладяването на епидемията от 
COVID-19, бяха изиграни две 
контролни баскетболни сре-
щи. В първата от тях, „Сборна 
младежка формация на Шабла“ 
(СМФШ) се срещна с отбора на 
СУ „Стефан Караджа“ Каварна, 
а във втория мач, сили преме-
риха Баскетболен клуб „Ша-
бла“ и „Ънстопабъл“ от Добрич.

СМФШ бе съставен пре-
димно от ученици от СУ „Асен 
Златаров“. Шабленските мла-
дежи със селекционер и тре-
ньор Йордан Павлов излязоха 
в състав: №8 Райчо Колев; №7 
Дамян Тритаков; №5 Благовест 
Обретенов; №10 Мирослав Бо-
рисов; №2 Диян Стоянов; №9 
Кристофър Димитров; №6 Ни-
колай Колев (капитан) и №3 
Емил Дуков (за радост на голя-
ма част от публиката, бившият 
играч в баскетболните отбори 
на шабленското училище, Емо, 
се включи да подкрепи младеж-

кия състав на родния си град).
Оспорваната среща между 

СМФШ и СУ „Стефан Кара-
джа“ Каварна вървеше кош за 
кош, в отделните четвърти – 
19:18; 33:35; 51:47, а до послед-
ните мигове на мача, резул-
татът бе 65:65, но 5,9 секунди 
преди финалната сирена, ръ-
ката на деветокласника в „Асен 
Златаров“, Дамян Тритаков не 
трепна и той фиксира крайното 
67:65 за шабленските младежи! 
С най-голям точков актив за 
СМФШ – 36 т., отново бе капи-
танът на отбора, Николай Ко-
лев (бел. ред. - интервю с Ники 
четете на страницата).

В основната среща от про-
грамата – БК „Шабла“ – „Ън-
стопабъл“ Добрич, шабленски-
ят отбор бе в състав: №6 Траян 
Андонов; №9 Симеон Савов; 
№10 Ивайло Тодоров (капи-
тан); №14 Мирослав Богданов; 
№15 Тодор Драмов; №20 Ма-
риян Минев; №22 Хаакан Сер-
безов (играещ треньор); № 8 
Йордан Павлов и №3 Алексан-
дър Янев (в поредна приятел-
ска среща националът на Бъл-

гария, Сашо Янев се включва в 
отбора на БК „Шабла“). Капи-
тан на „Ънстопабъл“ бе шабле-
нецът Христо Енчев. При пред-
ставянето му от водещия на 

шоуто, Калоян Златков, публи-
ката избухна в аплодисменти.

Първите три  части на мача 
завършиха 28:23; 53:47 и 73;67. 
И в този мач, съспенсът в края 
бе пълен. При резултат 87:87, 1,7 
сек. преди края, играещият тре-
ньор на нашея състав, Хаакан 
Сербезов бе фаулиран под коша. 
Той пропусна първия си наказа-
телен изстрел, но при втория не 
сгреши – 88:87 за БК „Шабла“!

Организаторите от Българ-
ското баскетболно общество 
(ББО) отново се бяха погрижи-
ли програмата на баскетболна-
та вечер да е интересна и забав-
на за публиката -  имаше игри за 
зрителите в залата, естествено с 
награди за победителите в тях. 
В играта със стрелба от фаул-
линията, най-точен от зрители 
и желаещи да участват в „над-
стрелването“ състезатели бе 
капитанът на СМФШ – Нико-
лай Колев. „Колегата“ му от от-
бора на СУ „Стефан Караджа“ 

Каварна, не му остана длъжен. 
Капитанът на съперниците на 
СМФШ на игрището, Атила 
Али изправи зрителите на кра-
ка с кош от центъра още при  
първия си опит! Зрителите в 

залата се насладиха и на състе-
занието в стрелба от зоната за 3 
точки. В него, на финала оста-
наха да се надстрелват нацио-
налът Сашо Янев и играещия 
треньор на БК „Шабла“, Хаакан 
Сербезов. В играта на точност 
и нерви надделя Сербезов.

За отразяването и популя-
ризирането на баскетбола в 
Шабла, с фланелка на ББО бе 
почетен и пишещият тези ре-
дове.

Поредният баскетболен 
празник в Шабла премина при 
стриктно спазване на противо 
епидемичните мерки в Спор-
тен комплекс „Шабла“.

Интервю с члена на УС на 
ББО, Йордан Павлов в което 
той разяснява формата на 
Баскетболното първенство в 
България за сезон 2020-2021 г. 
и статута на БК „Шабла“ в 
него, очаквайте в следващия 
ни брой.

Йордан Енев

Играещият треньор на БК „Шабла“, Хаакан Сербезов вкарва по-
бедната точка, а националът Сашо Янев (№3) дебне под коша.

Младежката формация на Шабла (в бели екипи) и отборът на  
СУ „Стефан Караджа“ Каварна – в спорта най-важни са прия-
телството и феърплея.


