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,,…България заслужава да се потрудим за нея.“
Иван Вазов

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА 
ТЕМА „БАЙ ГАНЬО ДНЕС”

Преди 125 години Алеко 
Константинов отпечатва в са-
мостоятелна книга събраните 
в сп. „Мисъл“ истории за Бай 
Ганьо. По този повод,  детски-
ят отдел на библиотеката при 
НЧ „Зора 1884“ Шабла, обявя-
ва конкурс за рисунка на тема 
„Бай Ганьо днес”. 

В конкурса могат да участ-
ват ученици, които изучават 
или са изучавали  знаковото  
произведение на Алеко Кон-
стантинов. Нека си припомним 
образа на Бай Ганъо:

„… О-о-о! Добър ден!” – и 
една потна ръка сграбчи дес-
ницата ми. Дигам си очите: 
един широкоплещ, черноок, 
чернокос, даже чернокож гос-
подин със засукани мустаки, 

със скулисто лице, с бръсната 
поникнала брадица, облечен (в 
какво мислите?) в редингот 
(сако), незакопчан, под жи-
летката му три пръста чер-
вен пояс, с бяла (по нашенски) 
риза, без вратовръзка, с черно 
накривено калпаче, с ботуши 
и един врачански бастон под 
мишница. Млад човек: да има, 
да има най – много тридесет 
години… (стр. 13 от „Бай Га-
ньо“ изд. 2018 г.)

Рисунките трябва да бъдат 
на хартиен носител, формат 
А4, с материали по избор. 
Срок на предаване на творби-
те: до 21 август 2020 г. в Дет-
ския отдел на библиотеката. 
За повече информация, тел: 
05743-40-28 или на място.

ЕПИДЕМИЧНАТА 
ОБСТАНОВКА – ДО 31 ЮЛИ

Това съобщи министър Ки-
рил Ананиев на извънреден 
брифинг на Националният опе-
ративен щаб, който се проведе 
на 6 юли 2020 година,  във връз-
ка с епидемичната обстановка 
в страната.

Извънредната епидемична 

обстановка ще бъде удължена 
до края на юли. 

От областните щабове ще се 
изисква да засилят контрола и 
при необходимост да въвеждат 
собствени мерки в съответния 
регион.

Изгрев

РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА 
С ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

На 03.07.2020 г. в пленар-
ната зала на Общинска адми-
нистрация Шабла се проведе 
информационна среща с пред-
ставители на туристическия 
бранш в община Шабла. Об-
съдени бяха новостите при 
попълването на регистър на 
настанените туристи в места-
та за настаняване, тъй като от 
октомври 2019 г. стана задъл-
жително подаването на данни 
към ЕСТИ (Единна система за 
туристическа информация), а 
хартиеният регистър отпадна. 
Наблегна се и на някой момен-
ти от задължителните мерки, 
които трябва да се спазват при 
работа на обектите през на-
стоящия сезон. За тези, които 
не успяха да присъстват, ука-
занията за функциониране на 
местата за настаняване и заве-

денията за хранене и развлече-
ние в условията на опасност от 
заразяване с Covid-19 в Бълга-
рия, съгласувани с Министер-
ството на здравеопазването, са 
публикувани на официалната 
страница на Министерство-
то на туризма - http://www.
tourism.government.bg и се 
актуализират своевремен-
но, съобразно епидемиоло-
гичната обстановка в стра-
ната ни. Указания както и 
видео материал относно рабо-
тата с ЕСТИ са публикувани 
на страницата на общината 
https://shabla.bg/ и http://www.
tour ism.government .bg/bg/
kategorii/edinnata-sistema-za-
turisticheska-informaciya.  

Успешен летен сезон на 
всички!

Изгрев

ИЗПРАТИХМЕ АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК XXXXI  НА 
ШАБЛЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ

Около месец по-късно от 
обичайното, дванадесетоклас-
ниците от СУ „Асен Златаров“ 
изживяха своя миг.

В последния ден на месец 
юни, Шабла изпрати тържест-
вено своите абитуриенти.

Предвождани от мажорет-
ните състави при Общински 
детски комплекс (ОДК) в града, 
с ръководител Надя Иванова, 
13-те момичета и момчета и тех-
ният класен ръководител, Ма-
рия Цонкова изминаха разстоя-
нието от Зеления образователен 
център до центъра на Шабла.

На площада пред НЧ „Зора 
1894“ родители, близки и по-

знати очакваха абитуриентите 
от випуск 2020 година ( XXXXI-
ия на средното училище). На 
входа на сградата на  общин-
ската администрация те бяха 
посрещнати от кметския екип.

В Пленарната зала, кметът 
на Общината, Мариян Жечев  
поздрави младите хора послу-
чай празника им. На излизане, 
всеки получи цвете и подарък 
от градоначалника.

По традиция, на този ден и 
това място, кметът символично 
отстъпва мястото си на някои 
от желаещите да направят това 
абитуриенти. 

Продължава на стр.3.

ДЖУЛАЙ МОРНИНГ НА ШАБЛЕНСКИЯ БРЯГ
Около 20 минути по-късно 

от астрономически предви-
деното, първото юлско слън-
це проби облаците и изгря за 
стотиците събрали се да го 
посрещнат на плажа пред бар 
„Боси“ на къмпинг „Добруджа“ 
край Шабла.

За шабленци и гости на ре-
гиона за пета поредна година 
най-чаканият изгрев в година-
та бе белязан от голям край-
брежен концерт. В началото на 
вечерта DJ Радо и DJ Тони под-
гряха хората на морския бряг 
с класически български и све-
товни поп-хитове. Малко след 
полунощ на сцената излязоха 
момчетата от каварненската 
поп рок група „Do Sho Band“, 
които освен кавъри на извест-
ни песни, изпълниха и автор-
ските си: „Белези“, „Даже да не 

стигнем“ и „Слънцето свети“. 
Групата е създадена съвсем ско-
ро – в началото на т.г. в състав: 
Георги Дачев, Мирослав Ца-
нов, Борислав Димчев и Васил 
Шопов. Наскоро „Do Sho Band“ 
изнесоха благотворителен кон-
церт в Каварна в подкрепа на 
своя съгражданка със здраво-
словни проблеми. В реперто-
ара им преобладаваха песни 

на български певци и състави 
– „Сленг“, „БТР“, Стефан Въл-
добрев и „Стари муцуни“ (ми-
налогодишните хедлайнери на 

шабленския „Джулай“). 
Към 3:30 ч. започнаха из-

пълненията на шабленската 
група „Фара Бенд“ – обичани 
песни  на Тина Търнър, Джо-
ни Кеш, „Doors“, „Creedence 
Clearwater revival“, „The Beatles“, 
Подуене Блус Бенд, Милена 
Славова и др. Към стандартния 
състав на групата: Жоро Нес-
торов, Деси Донева, Краси Бон-

чев, Калоян Николов и Вальо 
Иванов специално за случая се 
бе присъединила и Зорница За-
хова (клавир).

Култовата за празника песен 
на „Uriah Heep“ -  July Morning, 
изпълнена от „Фара Бенд“ при 
първите слънчеви лъчи, беля-
за за всеки на плажа едно ново 
начало.  А  характерният един-
ствено за България празник от-
ново потвърди, че свободата на 
духа не подлежи на карантина.

След посрещането на зо-
рата, основателят, вокалист и 
автор на песните на „Do Sho 
Band“ - Георги Дачев, сподели 
пред „Изгрев“: „Още когато 
ударихме първия акорд, ние 

бяхме сигурни, че нищо няма 
да се обърка и хората ще си из-
карат страхотно. Шабла беше 
много гостоприемна за нас и 
ни аплодираха от първата до 
последната песен! Залагаме 
повече на български песни, за-
щото родната музика се нуждае 
от подкрепа и от страниците на 
вашия вестник искам да апели-
рам за това!“ 

Вокалистката на „Фара 
Бенд“, Деси Донева също бе 
любезна да каже за любимия си 
вестник: „Тъй като ние излиза-
ме в тази нощ и на тази сцена 
от първия концертен шаблен-
ски Джулай, за нас беше изклю-
чително важно да не позволим 

на по-особената ситуация тази 
година да наруши създадената 
традицията. Вярваме, че музи-
ката е най-емоционалното про-
явление на духа и настоявахме, 
че тя трябва да прозвучи за по-
реден път като знак за вътреш-
ната сила у всеки един от нас и 
обещание за онези хубави бъд-
нини, което можем и трябва да 
постигаме. Затова сме изклю-
чително благодарни на всички, 
които направиха случването на 
този Джулай възможно. Както 
се пее във финалната песен от 
филма „Оркестър без име“ – 
ние „оставаме“. С надеждата и 
очакването за следващ споде-
лен джулайски изгрев!“

Фара Бенд

„Do Sho Band“
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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 06.07.2020 година 

се навършиха 
15 години

от смъртта на 
КОЛЬО ДИМИТРОВ ХАРЧЕВ

 
С много обич и тъга,

 дълбок поклон пред светлата  
ти памет!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 13 юли 2020 г. се навършвиха

15 години 
от смъртта на

ПЕТЪР КИРОВ СОЛЕНКОВ
починал на 65 години

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

и честен път, по който да вървим.
От близките

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

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

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 
СПЕШНО КЪЩА В ШАБЛА, С ДВОРНО МЯСТО 1 630 КВ.М.

Телефон: 0896 85 86 71

ТЪРСЯ СЕРВИТЬОРИ
Телефон: 0899 252 061

20 ГОДИНИ ОТ СТАРТИРАНЕТО НА 
ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ

През 1998 година Народното събрание на Република Бълга-
рия прие Закон за здравното осигуряване (ЗЗО). С него в стра-
ната ни беше въведено задължителното здравно осигуряване. 
По силата на чл. 6, ал. 1 от ЗЗО бе създадена Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК), която започва да функцио-
нира на 15 март 1999 година. Основната й задача е да осъщест-
вява и администрира задължителното здравно осигуряване 
в България. На 1 юли 2000 г. здравното осигуряване започна, 
обхващайки 95% от българските граждани. Тогава започнаха 
практиките си и общопрактикуващите лекари известни сред 
хората още като „лични лекари“. Един от тях, д-р Йорданка 
Стоева, няма нужда от допълнителен анонс пред жителите 
на община Шабла. Ето какво каза пред „Изгрев“ д-р Стоева по 
темата:

На 1 юли 2000 г. в здравната 
система на Република Бълга-
рия започна реформа, която за 
съжаление все още не е при-
ключила и продължава вече 20 
години. До 30 юни 2000 г. жите-
лите на община Шабла, бяха об-
служвани от персонала на об-
щинската поликлиника, която 
се помещаваше в новата сграда, 
открита през 1994 година. Се-
лата бяха осигурени със селски 
здравни служби – в с.Грани-
чар, с.Дуранкулак, с.Крапец и 
с.Ваклино . В някои от остана-
лите села имаше фелдшерски 
пунктове. Като цяло, преди 20 
г. здравното обслужване беше 
добре разпределено – според 
броя на отделните населени 
места. Действаше системата на 
разпределение на медицински-
те кадри след завършване. В 
поликлиниката функционира-
ше непостоянно педиатричeн 
кабинет, който дълги години 
е обслужван от детски лекар 
и детски медицински сестри, 
разпределени на два участъка. 
Същото бе разпределението и 
на терапевтичните кабинети – 
с лекари и медицински сестри. 
До реформата, в общинската 
поликлиника функционира-
ха медицинска лаборатория, 
физиотерапевтичен кабинет, 
стоматологични кабинети. 
Работата на лекарите се под-
помагаше от медицинските 
фелдшери и те заедно осъ-
ществяваха 24-часово обслуж-
ване на населението със спеш-
на и неотложна медицинска 
помощ. Вратите на общинската 
поликлиника бяха отворени 24 
часа. Поемаха се манипулации 
и по домовете на хората. Раз-
бира се всичко напълно без-
платно! Екипите, освен лекар и 
фелдшер включваха медицин-
ска сестра и шофьор. Задължи-
телна дезинфекция на сградата 
се осъществяваше от санитар-
ките, контролирани от старша 

медицинска сестра. Няколко 
години в щата на поликлиника-
та имаше и санитарни инспек-
тори, контрола на хранителни 

обекти и необходимата доку-
ментация. В общинската поли-
клиника беше обособено сче-
товодно звено. Към 30.06.2000 
г. общо в здравната система на 
община Шабла работеха повече 
от 30 човека.

След 1 юли 2000 г., системата 
на здравеопазване в държавата 
и общината коренно се измени. 
За една нощ лекарите, съгласно 
промени в законодателството 
само от лекари се превърнаха в 
лекари-търговци, регистрирай-
ки фирми на еднолични търго-
вци.  По регионална здравна 
карта имаше обособени 5 ме-
дицински практики, които след 
това станаха 4.

Стоматологичните практи-
ки бяха три, които практически 
поеха предизвикателството да 
обслужват повече от 6000 души 
в рамките на 24 часа. Труд-
но време с много проблеми. 

По-сложно се осъществяваха 
връзките и с близките болнич-
ни заведения и с медицинските 
специалисти. Необходими бяха 
направления от личните лека-
ри.

От 2004 г. започна  дейност-
та си и Филиалът на ЦСМП, 
който пое спешните случаи, 
а неотложните останаха да се 
обслужват от общопрактику-
ващите лекари. 

След 2000 г. се подобри сис-
темата на обслужване на учи-
лищата, детските градини и 
детската ясла, които са финан-
сирани от общината.

Днес продължаваме да рабо-

тим при трудни условия. Паци-
ентите от селата са ограничени 
в пътуванията си. В докумен-
тите, приети от НЗОК има про-
мени, които създават затрудне-
ния при обслужването. Много 
от хората, поради безработица 
или други причини са здравно 
неосигурени, което практи-
чески ги извежда извън систе-
мата на здравното обслужване. 
Има ограничения в издаването 
на медицинските направления 
за специалисти и изследвания. 
Често достъпът до специализи-
рана помощ е само чрез пред-
варително записване, което 
налага да се чака с дни, а това 
пречи за бързата диагностика и 
съответното лечение. Сега с ко-
ронавирусната пандемия, всич-
ки медицински специалисти са 
поставени пред нови предизви-
кателства. Но може би най-до-
брото за общината е, че вече 20 
години тук работят постоянно 
трима лекари с техните екипи, 
които добре познават обста-

новката и хората, с техните 
семейни проблеми и болести. 
Няма го текучеството на кадри, 
което беше характерно преди 
2000 г. (лекари идваха, вземаха 
си специалност и заминаваха 
без да се интересуват какво се 
случва след тях). Тук останаха 
постоянно живеещите фел-
дшери – Петър Владимиров 
и Лозан Лозанов, които често 
поемаха и техните функции. И 
аз им благодаря за това, което 
правят вече много години!

Условията на медицинските 
специалисти за работа в общи-
на Шабла бяха и остават неле-
ки – има много разнородно по 
състав и заболявания населе-
ние. Отдалечеността от спе-
циалисти и лечебни заведения 
е труден за решаване проблем, 
особено през зимните месеци.

От позицията на лекар, кой-
то 32 години работи само в об-
щина Шабла, искам да благода-
ря на всички, с които сме били 
заедно до 2000 г. – лекари, фел-
дшери, фармацевти, стомато-
лози, медицински сестри, аку-
шерки, санитарки, шофьори, 
лаборанти. Някои от тях вече 
не са между живите – Поклон 
пред паметта им!

След 2000 г., аз работя в 
практиката си постоянно с ме-
дицинската сестра - г-жа Рена-
та Иванова, която се отличава с 
отговорност и дисциплинира-
ност. Тя е свързала живота си 
и целия си трудов път с гр. Ша-
бла. Тук е роден и работи синът 
й и живее цялото й семейство. 
Сърдечно й благодаря за помо-
щта! Г-жа Димитрина Пейчева 
ми помага в обслужването на 
най.малките пациенти!

Вече 20 години поддържаме 
прекрасни отношения и с ле-
карските практики на колегите 
ми: д-р Александра Козарева 
(в екип с акушерка Йорданка 
Добрева) и д-р Илко Нанев (в 
екип с акушерка Ивелина Яна-
киева). Работим на един етаж, 
вече с едно работно време, по-
магаме си и се заместваме при 
нужда. Благодарности и на 
фармацевтите, които са част 
от здравното ни система! Ре-
формата продължава, а заедно 
с нея се променяме и реформи-
раме и ние медицинските спе-
циалисти.

Благодаря на всички, кои-
то живеят в общината и извън 
нея, затова, че понякога оценят 
нашия нелек труд и това, което 
правим! А ние винаги работим 
с любов към хората – такава е 
нашата професия!
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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! 

Зелен образователен център
ВИ КАНЯТ

на среща-разговор и представяне на книгата
„Агресията в семейството:  
Пътища за преодоляване“

на д-р ОГНЯН ДИМОВ

Срещата  ще се състои на 13 юли /понеделник/
от 17:30 ч. в Зеления център.

З А П О В Я Д А Й Т Е!

ПОЕТИЧЕН КЪТ 
На 9 юли 2020 г. се навършват 

170 години от рождението на 
Иван Вазов. 

Гео Милев го нарича „Патри-
архът на българската литера-
тура“. Зад това определение са 
крие гениалният народен поет 
и писател Иван Вазов. Човек на 
много епохи, който преживява 
Възраждането, Освобождението 
и тежките години на следосво-
божденска България.  Иван Вазов 
е академик на Българската академия на науките и министър 
на народното просвещение  от  7 септември  1897   до 30 януа-
ри 1899 г. 

Житейският път на Иван Вазов минава през 5 войни – вой-
ната за свободна България, войната за съединена България, 
двете балкански и Първата световна. През цялото това време 
Вазов продължава да пише, а перото му оставя вечна следа във 
времето. Той увековечава образите на героите, които позна-
ваме днес, както и подвизите на целокупния български народ, 
неговите мъки и страдания, въстания и борби, успехи и слава.  
Каквито и епитети да използваме за великия Вазов, те никога 
няма да са достатъчно. Вместо това, нека навръх годишнина-
та от рождението му да си припомним едно от знаковите  за 
всеки, който се чувства  българин негови стихотворения: 

МОИТЕ ПЕСНИ
И аз на своя ред ще си замина,
трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина,
но мойте песни все ще се четат.
 
И много имена и лесна слава
годините без жал ще изметат
ил ще покрие плесен на забрава,
но мойте песни все ще се четат.
 
В тях зов се чуй за правда, за свобода,
любов и благи чувства ги красят
и светлий лик на нашата природа,
та мойте песни все ще се четат.
 
В тях вее на Балкана лъхът здрави
и тайните хармоний му звучат,
и гръмът на народните ни слави,
та мойте песни все ще се четат.
 
Във тях душата ми изля се цяла
с най-скъпите си бисери, цветя,
в тях всичко светло, ценно си е дала,
във тях живей, звънти и тръпне тя.
 
Не ме смущава див вой от омрази,
не стряска ме на завистта гневът —
спокойно гледам в бъдещето ази:
там мойте песни все ще се четат.
 
Те жив са отклик на духа народни,
а той не мре, и дор сърца туптят
от скръб и радост в наший край свободни,
и мойте песни все ще се четат.

Иван Вазов, януари, 1913 год.

ЗАВЪРШИ УЧЕБНАТА 
ГОДИНА ЗА ЗЛАТАРОВЦИ

На 3 юли учениците от VII и 
X клас на СУ „Асен Златаров“ 
Шабла получиха бележниците 
и свидетелствата си за завър-
шена степен.

В двора на училището ди-
ректорът - Петранка Валенти-
нова, приветства учениците, 
пожела им весели ваканционни 
дни и наесен с нови сили, всич-
ки да се завърнат в в класните 
стаи при нормални учебни ус-
ловия. 

Припомняме, че през вто-
рия учебен срок -във връзка 
с извънредната епидемична 
обстановка, обучението се во-
деше дистанционно.

За седмокласниците това е 
последната учебна година в ос-
новната степен на образование. 
През новата 2020/2021 година 
те започват в първи гимназиа-
лен етап на средната степен на 
образование.

Днешният ден е повод за 

гордост на класния ръково-
дител на учениците от VII 
клас, Душко Дуков. Трима са 
пълните отличници – Вик-
тор Валентинов, Емил Стоев 
и Христо Емилов. Има и още 
отличници – Велизар Енчев – 
5.69, Деница Дженкова – 5.81, 
Ивайла Янкова –5.94, Йоана 
Йорданова – 5.69 и Мира Ва-
силева – 5.56.

Възпитаниците на Сминка 
Филчева, класен ръководител 
на X клас, също получиха бе-
лежниците и удостоверенията 
си за завършена първа гим-
назиална степен. Тук пълните 
отличници са двама – Дамян 
Рацъ и Дария Казанлийска. С 
отличен успех са още четири-
ма техни съученици – Илиян 
Иванов – 5.90, Виктория Стоя-
нова – 5.75, Кремена Веселино-
ва – 5.70 и Денислав Йорданов  
- 5.50.

Изгрев

ИЗПРАТИХМЕ АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ  
ВИПУСК XXXXI  НА ШАБЛЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ
Следва от стр.1.

От випуск 2020, в кметския 
стол на община Шабла седнаха 
трима - отличничката на курса 
Ива Ивелинова, Владислав Пе-
тров и Мирослав Борисов.

На градския площад,  воде-
щият на празника, Димитър 
Ялнъзов, както и събралото 
се множество хора очакваха 
зрелостниците. Ялнъзов пока-

ни кмета на общината да при-
ветства празнуващите. Ето и 
финалните слова от речта на 
Мариян Жечев: „…Скъпи аби-
туриенти, днес Вие сте пред 
вратите на зрелостта и ние Ви  

изпращаме с най-искрени по-
желания да вървите уверено по 
житейския път напред. Вече ще 
имате възможност да избирате 
неговата посока. Оттук ната-

тък всички решения са Ваши, 
а Вие – отговорни за тях като 
пълноправни граждани. Уро-
ците на живота сочат, че една 
предприета стъпка може да 
доведе до много промени. За-
щото, както казва Стив Джобс: 
„Колкото и да сме уверени и да 
знаем, че нещата ще се случват 
така, както ни се иска, е хубаво 
понякога да се докоснем и до 
реалността.“

И затова аз Ви пожелавам да 
вземате успешно и от първия 
път Вашите житейски изпити. 
А за да сбъднете всичко, за кое-
то мечтаете, трябва да вярвате 
въпреки изненадите и предиз-
викателствата.

Бъдете здрави! Бъдете смели 
и силни! Бъдете най-вече – до-
бри!

Нека небето над Вас е ясно, а 
пътищата – целеустремени! 

Не забравяйте, че от Шабла 
тръгва пътят Ви. Може да свър-
жете съдбата си с различни 
градове, други страни или кон-
тиненти, но нека Шабла остане 
завинаги Вашия свиден роден 
дом! На добър час, приятели!“

От името на родителите го-

вори Ивелин Георгиев.
Специален музикален поз-

драв към зрелостниците отпра-
ви вокалния дует Димитрина 
Германова и Росен Петров, 
носители на много музикални 
награди.

След официалното изпра-
щане, абитуриентите отпъ-
туваха за своята бална вечер 
-  подарък от  ръководството на 
община Шабла.

Изгрев

Кметът, Мариян Жечев се срещна с абитуриентите от випуск 
2020.

Димитрина Германова и Росен 
Петров поздравиха завършва-
щите.

С ТЪРЖЕСТВО ПРИКЛЮЧИ УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“
Завършиха учебните занятия 

и за учебната 2019-2020 г., която 
ще бъде вписана в летописната 
книга на ОУ „Св. Кл. Охридски“ 
с преминаването към дистан-
ционно обучение през втория 
учебен срок.

Във връзка с нетрадицион-
ното обучение удостоверенията 
за завършен клас на първоклас-
ниците и второкласниците бяха 
раздадени по домовете. Учени-
ците от ІІІ до VІ клас получиха 
удостоверения и ученически 
книжки за завършен клас пред 
осиновения паметник „Чакащата 
майка“ на 29 юни. Директорът 
на училището, Маргарита То-
дорова припомни историята на 
събитията от преди 120 години, 
след което учениците положиха 
цветя пред паметника и отда-
доха почит пред загиналите на 
това място селяни, участвали в 
бунта против въведения деся-
тък от правителството на Тодор 
Иванчов през 1900 г. След това 
класните ръководители на все-
ки от класовете направиха ана-
лиз на участието на учениците 

в дистанционното обучение, 
похвалиха най-изпълнителни-
те, не забравиха и тези, които се 
чувстваха като във „ваканция“.  
Директорът връчи грамоти и 
книги на завършващите с отли-
чен успех, а след това раздаде до-
кументите за завършен клас и на 
останалите ученици. 

На 2 юли училищният звъ-
нец удари за последен път в 
училището и за учениците от 7 
клас. Скромното тържество в 
училищния двор започна с ри-
туал – смяна на знаменосеца на 

училищното знаме. След това 
продължи с хубави думи за учи-
лището, с раздаване на свидетел-
ствата за завършено основно об-
разование на седмокласниците. 
В своето слово, Маргарита То-
дорова благодари на учениците, 
че са се представили достойно 
на националното външно оценя-

ване (НВО) по български език и 
литература и по математика и са 
защитили името на училището 
с постигнатия добър успех. Бла-
годари на класния ръководител 
и на учителите по предметите, 

както и на родителите на учени-
ците за голямата помощ, оказ-
вана от тях при подготовката на 
седмокласниците. Тържество-
то продължи с благодарствени 
думи от страна на учениците 
към учителите. Със сълзи на 
очи и развълнуван глас, учите-
лите коментираха моменти от 
обучението на седмокласниците 
и какво означава за педагога до-
брия резултат, получен от учени-
ка на НВО. Учителите пожелаха 
на възпитаниците си да бъдат 
примерни ученици и най-вече да 
израстнат добри хора. От името 
на родителите, Ивелина Русева 
също благодари на учителите 
за огромния труд, който са по-
ложили при обучението и въз-
питанието на седмокласниците. 
Имаше цветя, снимки, сълзи и 
усмивки, след което учениците 
влязоха в училището с родите-
лите си за последна родителска 
среща. На излизане, директорът 
плисна менче с вода – да им вър-
ви в живота и в новото, избрано 
от тях училище, по вода. 

Изгрев
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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

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008
След срещата между отборите им, капитанът на „Ънстопа-
бъл“, Христо Енчев и Йордан Павлов (№8) – отново един до друг 
на баскетболното игрище…

От читателската ни поща

ШОУ БЕЗ ПУБЛИКА
На 27-и юни станахме сви-

детели на уникално баскетбол-
но шоу в Спортен комплекс 
Шабла. Свидетелите обаче бя-
хме обидно малко. Чудя се има 
ли по-големо неуважение към 
труда на организатора Данчо 
Павлов, от неприсъствие в за-
лата?! В Шабла сме свикнали да 
се оплакваме, че се превръщаме 
в село. Няма събития, нещата 
не се случват, но ето, че съби-
тие имаше.

Данчо доведе и национален 
играч - тук на крака. Капитан 
на съперника на БК „Шабла“,  
„Ънстопабъл“ пък беше друг 
наш съгражданин - Христо 
Енчев (Чано). Младежите ни 
също сътвориха баскетболен 

спектакъл заедно със съпер-
ниците си от Каварна. Какво 
направихме ние? Просто ре-
шихме да не уважим труда на 
Данчо и приятели. Обидно е, 
защото в Шабла спортни хора 
колкото искаш има, ама май 
само на думи…

Да вметна, че когато моят 
набор 79, като ученици игра-
ехме срещу мъжкия състав 
на Шабла, в същата тази зала 
нямаше празно място… И на-
края - никой няма право да се 
оплаква, след като не е уважил 
наистина голямото шоу в за-
лата!

Калоян Златков,  
спортен журналист и водещ 

на събитието

ОТ 27-И ЮНИ

Като треньор на шабленските младежи, Йордан Павлов дава 
указания на отбора в таймаута

Шоу за зрителите – 14-годишната Рони Христова стреля от 
фауллинията под погледа на играещия треньор на БК „Шабла“, 
Хаакан Сербезов

Баскетболният национал на България, Александър Янев ( с топ-
ката), отново защитава цветовете на БК „Шабла“

Проект BG05M9OP001-1.106  
„Заетост за теб“ се реали-

зира от Агенция по заетостта, в 
качестовото си на конкретен бе-
нефициент по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г.,  ПРИО-
РИТЕТНА ОС 1: „Подобряване 
достъпа до заетост и качеството 
на работните места“, Инвести-
ционен приоритет № 1 „Достъп 
до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включител-
но трайно безработни и лица, 
отдалечени от пазара на труда, 
а също и чрез местните ини-
циативи за заетост, и подкрепа 
за мобилността на работната 
сила” и ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ПРИОРИТЕТ № 3 „Устойчиво 
интегриране на пазара на труда 
на младите хора (ЕСФ), в част-
ност тези, които не са ангажира-
ни с трудова дейност, образова-
ние или обучение, включително 
младите хора, изложени на риск 

от социално изключване, и мла-
дите хора от маргинализирани 
общности, включително чрез 
прилагане на гаранцията за 
младежта”.

Реализацията на проекта 
е в отговор на настъпилите 
икономически последствия 
от усложнената епидемична 
обстановка в страната и фа-
ктът, че на редица икономи-
чески субекти и работодатели 
им се наложи да намалят или 
изцяло спрат изпълнението на 
своите дейности, вследствие на 
бързо разпространяващия се 
коронавирус (COVID-19) и на-
ложената социална изолация, с 
цел превенция от пренасяне на 
заразяването.

Целта на проекта е да се 
предостави подкрепа за реин-
теграция в заетост на безработ-

ните лица, останали без работа 
вследствие от възникналата 
пандемия и разпространението 
на коронавируса COVID – 19. В 
отговор на предизвикателства-
та, свързани с наблюдавания 
бърз темп на растяща безрабо-
тица в страната, проектът цели 
да окаже навременна подкрепа 
на работодатели за наемане на 
безработни лица чрез осигу-
ряване на субсидия за заетост. 
По този начин посредством 
изпълнението на проекта ще 
се спомогне за по-бързото въз-
становяване на икономически-
те и производствени процеси в 
предприятията, а от друга стра-
на ще се осигури превенция от 
изпадане в продължителна без-
работица на регистрираните в 
бюрата по труда лица. По про-
екта ще се предоставя подкрепа 
за наемане на безработни лица 

на пълно или непълно работно 
време (най-малко на 4 часа) за 
период до 3 месеца. С цел гаран-
тиране на устойчивост, работо-
дателят е длъжен да запази зае-
тостта на 75 % от подкрепените 
лица за периода, равен на пе-
риода на субсидираната заетост. 

Финансовият ресурс е в 
размер на 160 000 000 лв., раз-
пределен на квотен принцип 
по общини и окрупнен по об-
ласти, а от тях 50  000  000лв. е 
определена национална квота 
за   приоритетно подпомагане 
на работодатели от сфери „Хо-
телиерство и ресторантьор-
ство” и „Туристическа агентска 
и операторска дейност; други 
дейности, свързани с пътува-
ния и резервации“.

Очаква се да бъдат включе-
ни най – малко 70 000 безработ-
ни лица.

Продължителността на про-
екта е до 31.12.2021 г.

Агенция по заетостта

„ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“

Йордан Павлов: „БК „ШАБЛА“ 
ВЕЧЕ Е ПРОФЕСИОНАЛЕН!“

На 27 юни, в  поредния баскетболен празник в Спортен ком-
плекс „Шабла“ (първо спортно събитие в града след прекъсване-
то на масовите мероприятия заради епидемията от Covid-19), 
в контролна среща, Баскетболен клуб „Шабла“ победи отбора 
на „Ънстопабъл“ Добрич с резултат 88:87. След мача, от „Из-
грев“ се обърнахме към„силния човек“ в шабленския баскетбол 
- членът на УС на Българско Баскетболно Общество (ББО), 
Йордан Павлов. Интервюто, което поради логистични причи-
ни не можахме да поместим на страниците на вестника преди 
седмица, можете да прочетете сега:

 „Изгрев“ – Здравей, чес-
тита победа! Като ръководи-
тел и участник в мача с „Ън-
стопабъл“, как го видя ти?

Йордан Павлов – Получи 
се зрелищен сблъсък. Момче-
та от „Ънстопабъл“ влязоха в 
мача много подготвени и мо-
тивирани. При нас преобла-
даваше ваканционно-плажно 
настроение и това пролича в 
играта. Късмет бе победата ни 
с една точка.

„Изгрев“ – Ще споделиш 
ли някакви новини около 
състава на БК „Шабла“?

Йордан Павлов – В отбора 
се състезават момчета, които 
всеки тим, дори от НБЛ (Бел. 
ред.:Националната баскет-
болна лига – първото ниво на 
баскетбола в България) би бил 
щастлив да има в редиците си, 
както и ветерани играли на 
най-високо ниво в българския 
баскетбол, имащи все още как-
во да покажат в залата. Създа-
дена е сплав от опитни състе-
затели и млади момчета, която 
прави отбора на БК

„Шабла” една добре сра-
ботена баскетболна машина с 
която всеки един противник 

трябва да се съобразява. Хи-
мията в отбора е отлична и тя 
се вижда не само на паркета.

„Изгрев“ – Контролната 
среща с „Ънстопабъл“ До-
брич, безспорно е полезна, 
както всяка една предсезонна 
проверка, но друг е важният 
повод за това интервю.  Ще 
разясниш ли за читателите 
на „Изгрев“, какъв ще е фор-
матът на баскетболното пър-
венство в България от сезон 
2020-2021, с какъв статут ще е 
вече БК „Шабла“ и какви въз-
можности се откриват сега 
пред клуба и отбора?

Йордан Павлов – Контрол-
ната среща с „Ънстапъбъл” бе 
проверка преди финалите на 
Републиканското първенство 
в третото ниво на българ-
ския баскетбол, за които БК 
„Шабла” безапелационно се 
класира, където най-добрите 
8 отбора на България ще пре-
мерят сили и ще определят ре-
публикански шампион за тази 
дивизия.

Представянето на отбора 
през сезон 2019 – 2020 годи-
на в зона „Североизток“, къ-
дето БК „Шабла” завърши на 

второ място ( отложен мач, 
спирането на първенството 
заради световната пандемия и 
въведените противоепидеми-
ологични мерки в държавата 
доведоха до обявяването на 
временното класиране в лига-
та за крайно и не позволиха 
да реализираме изцяло по-
тенциала си) в силната конку-
ренция на представителните 
отбори на Търговище, Добрич, 
Разград, младежката форма-
ция на „Черно Море Тича”, 
университетите във Варна, 
обявения за шампион отбор на 
„Шоутайм” и други силни от-
бори от морската ни столица 
ни дадоха самочувствието, че 
можем да се борим успешно и 
да защитаваме честта на град 
Шабла и в по-високото ниво 
на българския баскетбол - А1. 
Традициите на град Шабла в 
играта с оранжевата топка ни 
накараха да върнем нашия 

град отново на баскетболна-
та карта на България и от се-
зон 2020 – 2021 градът ни ще 
има представителен отбор във 
второто ниво на българския 
баскетбол – А1 и той вече ще е 
професионален!

„Изгрев“ – Какво могат да 
очакват любителите на бас-
кетбола в Шабла в близко бъ-
деще, пък и по нататък?

Йордан Павлов – Новият 
статут на отбора и участието 
му в професионалната диви-
зия А1 ще доведе до двубои с 
много силни съперници, като 
„Дунав” Русе, БК „Шумен”, БК 
„Силистра” и др. Целта ни е 
да има повече домакински ма-
чове, в които да разчитаме на 
подкрепата на темпераментна-
та шабленска публика, която в 
решителните моменти да на-
клони везните на победата на 
наша страна.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаеш на шабленци в началото 
на „северното лято“?

Йордан Павлов – Добри 
добиви за земеделците, богати 
туристи и леферът да се пока-
же по-рано.

„Изгрев“ – От името на 
обичащите един от най-ат-
рактивните и интелигентни 
спортове в Шабла ти благода-
ря освен за това, което пра-
виш за баскетбола в града, 
както разбира се и за това 
интервю.

Йордан Павлов – Благода-
ря и аз за отразяването на на-
шите събития.

Разговаря Йордан Енев


