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„Науката е светилото на един народ, литературата е животът му.“
Иван Вазов

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

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

ДАРЕНИЕ ЗА ОГНЕБОРЦИТЕ ОТ ШАБЛА
На 9 юли 2020 г.,  в Районна 

служба “Пожарна безопасност 
и защита на населението”  (РС 
ПБЗН)  Шабла  се състоя среща 
между община Шабла, предста-
влявана от кмета на общината 
Мариян Жечев и началника  на 
РС ПБЗН  Шабла, гл. инсп. Сте-
фан Петков. 

Поводът беше приемането 
на дарение от германската ху-
манитарна организация „Ин-
терхелп“ за местната противо-

пожарна служба.
В началото на срещата, кме-

тът Жечев пожела на огнебор-
ците от Шабла ползотворно 
сътрудничество с колегите им 
от Германия.

Калоян Стефанов – мл.екс-
перт „Кризисни ситуации и от-
бранително-мобилизационна 
подготовка“ в общинската ад-
министрация предаде на Сте-
фан Петков приемно-предава-
телен протокол за дарение от 

организацията за хуманитарна 
помощ 

“Интерхелп” (Германия), с 
президент  Улрих Беман. 

Приемайки протокола, гл. 
инсп. Петков благодари на г-н 
Беман за дарението  и каза, че 
чрез него ще могат да си вършат 
по-безопасно задълженията.

Дарението се състои от про-
тивопожарно облекло и обо-
рудване за служителите на РС 

ПБЗН  Шабла. 
Община Шабла и Районна 

служба ПБЗН  Шабла изказват 
своята огромна благодарност 
към Интерхелп (Германия) и 
нейния президент Улрих Беман 
за поредното безвъзмездно да-
рение.

Припомняме, че през годи-
ните организацията е правила 
много дарения за общината.

Изгрев
Кметът на община Шабла (в средата) приветства огнеборци-
те от Шабла.

Пожарникарът, Иван Стаматов с куртка и шапка, дарени от 
Интерхелп.

ЦВЕТЯ ЗА ВАЗОВ И ЛЕВСКИ В ДЕНЯ 
НА РОЖДЕНИЕТО НА „ПАТРИАРХА“

На 9 юли, деня, в който се 
навършиха 170 години от раж-
дането на Иван Вазов, учени-
ци от СУ „Асен Златаров“ Ша-
бла, организирани от ОбДК ( 
Общински детски комплекс) 
в града и НЧ „Зора 1941“, с. 

Ваклино (община Шабла), по-
днесоха цвете и слово  пред 
паметника на великия бъл-
гарски поет и писател в село-
то. Бъдещите осмокласници, 
членове на клуб „Творческо 
писане“ към ОбДК (с ръково-
дител Мария Недялова), при-
помниха на насъбралите се 
пред читалището във Ваклино 
жители и гости на общината, 

факти от биографията на на-
родния поет, както и някои 
от неговите безсмъртни сти-
хотворения. Извън сценария, 
най-малката - четиригодиш-
ната Карина, рецитира ембле-
матичното стихотворение „Аз 

съм българче“. 
Свежите цветя на учени-

ците, дейците на културата 
от НЧ „Зора 1941“, с. Вакли-
но и НЧ „Зора 1894“ Шабла, 
литератори от общината и 
присъстващи на тържеството 
окичиха барелефа пред народ-
ното читалище във Ваклино. 

Директорът на ОбДК Ша-
бла, Кирил Йотов, подари на 

всички участници в 
тържеството книги с 
разкази на Вазов. А 
те са: Георги  Георги-
ев, Йоана  Йорданова, 
Виктор  Валентинов, 
Христо  Анастасов, 
Велизар  Енчев, Емил  
Стоев, Ивайла Ивано-
ва, Невена  Костадино-
ва, Кремена  Костади-
нова, Мира  Василева, 
Деница  Дженкова, 
Жаклина  Атанасова

По-късно групата 
от ОбДК поднесе цве-
тя и на бюст-паметни-
ка на Васил Левски в 
центъра на Шабла.

Изгрев

Рециталът пред паметника на Патриарха на българската ли-
тература във Ваклино.

И най-малката – Карина положи своето 
цвете

Рециталът пред паметника на Патриарха на българската ли-
тература във Ваклино.

ВАЖНО!!!

Със Заповед № РД-02-60/09.07.2020 г. на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се 
назначава заседание на Националния експертен съвет по 
устройство на територията и регионалната политика 
(НЕСУТРП) за разглеждане на Предварителен проект за 

Общ устройствен план на община Шабла.
Заседанието на НЕСУТРП ще се проведе на 29 юли,  

от 14:00 часа в сградата на МРРБ в София.
Проектната документация, съгласувателните становища, 

както и обобщената справка относно документацията, 
проведените процедури за съобщаване и съгласуване на 

проекта и др. са публикувани на електронната плат-
форма на НЕСУТРП на следния адрес: htts://sharelink.mrrb.

government.bg/share.cgi?ssid=0Rhf5eV, който следва да бъде 
отворен с браузър Google Chrom.

ВЪВ ВРЪЗКА С 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО 
НА COVID-19,

 Министърът на здравеопаз-
ването издаде  Заповед № РД-
01-399/12.07.2020 година с коя-
то считано от  13 юли 2020 г., се 
въвеждат някои ограничения.

Посещенията в дискотеки, 
пиано-бар, нощен бар, нощ-
ни клубове и други подобни 
нощни заведения за развлече-
ния на закрито и на открито се 
допускат при заетост на мес-
тата не повече от един човек 
на квадратен метър от общия 
им капацитет, при спазване на 
противоепидемичните изиск-
вания, съгласувани с браншо-

вите асоциации.
Групови празненства на от-

крито и на закрито (в т.ч сват-
би, балове, кръщенета, кон-
церти и други празненства), 
се организират при спазване 
на физическа дистанция от 
1,5 м.

Здравният министър разпо-
режда още всички колективни 
и индивидуални спортни меро-
приятия с тренировъчен и със-
тезателен характер, за всички 
възрастови групи, на открито и 
на закрито, да се провеждат без 
публика.

на 14 юли 

ОБЩИНА ШАБЛА

ОТКРИ АВТОБУСНА ЛИНИЯ ЗА КЪМПИНГ „ДОБРУДЖА“

Маршрутно разписание

Шабла – к-г „Добруджа“ – Шабла

Тръгване от Шабла:
9.00; 10.00; 11.00; 15.00; 17.00 часа

Обратно:
9.30; 10.30; 11.30; 15.30; 17.30 часа

Маршрут: автогара „Шабла” – спирка „Община” – спирка 
„Мелница” – спирка „Герана” – къмпинг „Добруджа и 

обратно
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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

ВЪЗПОМЕНАНИЕВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14.07.2020 г. се 

навършват 18 години
от смъртта на 

ДИМИТРА ИВАНОВА  
ДРОСНЕВА
(Митка) 

починала на 86 години
Винаги ще те носим в сърцата си  

като пример за човечност,
почтеност и обич към хората!

Свеждаме глави пред светлата ти 
памет! 

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

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

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

Телефон: 0896 85 86 71

ТЪРСЯ СЕРВИТЬОРИ
Телефон: 0899 252 061

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, Решение 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 сградата на Об-
щинска 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 обслужване на гражда-
ни, стая 106 на Общината, след представя-
не 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 пода-
ват 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 нена-
емане на всички обявени земеделски земи, 
се насрочва втори търг на 28.07.2020 г. от 
09:30 часа.
Списък с всички ненаети имоти след про-
веждане 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.

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ 
ОТ И ДО АВТОГАРА ШАБЛА, КЪМ 14 ЮЛИ 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 пътуване 

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.

ПОКАНА
Настоятелство при „НЧ Отец Паисий 1901” село 

Езерец, община Шабла, област Добрич кани всички 
членове на извънредно отчетно изборно събрание 
на 06.08.2020 година (четвъртък) от 18:00 часа в 

сградата на читалището при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на членовете на настоятелство и провери-
телната комисия.
2. Избор на ново настоятелство и проверителна комисия.
3. Освобождаване на членове на читалището.
4. Доклад за дейността за 2019 година.
5. Финансов отчет за 2019 година.
6. Други.

Приканваме всички членове да присъстват на събранието.
Задължително е носенето на маски и ръкавици.

При липсва на кворум събранието ще се проведе на същия 
ден и същото място с един час по-късно - 19:00 часа. 

АКО ЗАГУБИМ ЛИЧНАТА СИ КАРТА, 
ДИРЕКТНО ИЗКАРВАМЕ НОВА

Правителството прие проект 
за допълнение на Закона за бъл-
гарските лични документи. До-
пълнението се налага от необхо-
димостта за преустановяване на 
практиката по ревалидиране на 
обявени за невалидни българ-
ски документи за самоличност, 
които преди това са декларира-
ни като изгубени или открадна-
ти. С промените се прецизират 
и непредвидени до момента ос-
нования за обявяване за нева-
лидни лични документи и пас-
порти на български граждани, 
взет е предвид и регламентира-
ният обмен на обявени за не-
валидни у нас български лични 
документи в информационните 
масиви на Интерпол и Шенген-
ската информационна система. 
Целта от една страна е да се пре-
установи практиката веднъж 
обявени за невалидни българ-
ски документи за самоличност, 
отразени в информационната 
система, поддържана от МВР, 
да бъдат възстановявани като 
валидни след отпадане на при-
чината, поради която са били 

обявени за невалидни. По 
този начин се постига и съот-
ветствие на информацията за 
документите, налична както 
в информационната систе-
ма на вътрешното министер-
ство, така и на Интерпол и на 
Шенгенската информационна 
система. От друга страна оси-
гуряването на възможността 
за обявяване на невалидни на 
документи за самоличност по 
причини, които до момента не 
са били предвидени, ще дове-
де до правилно отразяване на 
данните в информационните 
системи, както и получаване на 
по-точни данни при извърш-
ване на справка за конкре-
тен документ за самоличност. 
Регламентира се и възможност-
та по искане на гражданите до-
кументите за самоличност да 
бъдат обявявани за невалидни 
в случаите на съмнения за зло-
употреби с лични данни, както 
и когато предходният документ 
не е върнат от лицето, а новият 
се получава от упълномощено 
лице.

Винаги ще ви помним
и ще бъдете в сърцата ни!

Дълбок поклон пред 
светлата ви памет!

От роднини,  
близки и приятели

На 22.07.2020 година
се навършва 1 година

от смъртта на
КРАСИМИРА АНГЕЛОВА  ЦВЕТАНОВА

починала на 60 години

На 29.07.2020 година
се навършва 1 година

от смъртта на
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА

починала на 82 години

ПРОДАВАМ 
чесън.

Телефон:

0876 786 152
Панчо Паскалев, 

село Пролез
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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.

УТОЧНЕНИЕ
В последното изречение на 

статията си „Изпратихме аби-
туриентите от випуск XXXXI  
на шабленското училище“ от 
бр.25 от 07.07. 2020 г. на „Из-
грев“ е допусната фактологич-
на неточност. Тържеството по 
изпращането на абитуриенти-
те и транспорта за техния бал, 
както всяка година бяха орга-
низирани от ръководството на 
община Шабла. На срещата си с 
тях е отправено предложение от 

кмета Мариян Жечев Общината 
да им подари и абитуриентския 
бал. Но младите хора от випуск 
2020 са проявили гражданска 
съвест и предвид положение-
то във връзка с епидемичната 
обстановка, тактично са отка-
зали предложението на Кмета. 
Разноските по абитуриентския 
си бал са поели сами. Редакци-
ята на „Изгрев“ се извинява за 
допуснатата грешка.

Изгрев

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ТЪГАТА НА МОРЯКА
Тъгата във очите ти, моряко,
пътува по изгарящите залези,
докосва най-високите звезди,
просветва и в очи на морски фарове.
Тъга за дом, жена, по пристан-бряг,
пътува през сезони и години,
раздира с крясък падащият сняг,
Напомня на внезапните лавини,
Макар в зелени сенки да блести.
Навярно е откраднала очите ти!...
В миг пулса й така се учести,
че заваляха светли морски бисери
Под стряхата на шабленския дом, 
където днес синът ти още чака те,
да разпознае своя първи стон,
на тоя поглед в злачните миражи
и свойто нежно „Татко“ да ти каже,
под стряхата на шабленския дом.

Юлиана Исева,  
лауреат от третото издание на Националния литературен 

конкурс „Георги Давидов“ – 2011, Шабла

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.

УРОК ПО БОТАНИКА

Общински детски комплекс 
(ОДК) продължава със своята 
лятна програма. На 7 юли, де-
цата от клуб „Природолюби-
тел“ посетиха комплекса „Дво-
рец и ботаническа градина“ в 
гр. Балчик. Там под сянката на 
столетни дървета край редки 
и екзотични храсти и цветя, 
двуметрови кактуси и прекрас-
на гледка към морето, младите 
природолюбители научиха ин-
тересни факти за историята на 
летния дворец на румънската 

кралица Мария и биоразноо-
бразието на ботаническата гра-
дина. За техен късмет най-ста-
рата магнолия на Балканския 
полуостров беше свела своите 
цветове, за да усетят нежния 
им аромат. След двучасова оби-
колка на това изумително кътче 
по северното ни Черноморие, 
децата се прибраха изморени, 
но заредени с много енергия и 
положителни емоции.    

Кирил Йотов, 
директор ОДК

„Бай Ганьо чете „Бай Ганьо“ от Илия Бешков

Под цъфналата магнолия.

„РЪКОДЕЛНИЦА“ ВЕЧЕ И С ДОРОТЕЯ
Отново стартираха летни-

те творчески занимания за 
децата на Шабла в Зеления 
образователен център (ЗОЦ) 

Шабла. Към досегашния екип 
на учещи малчуганите да се 
забавляват с труда си и него-

вите плодове - Деси и Диди 
(Десислава Пламенова и Да-
ниела Петрова-Терзийска), 
през тази година се присъ-

едини и Доротея Атанасова 
– Дори. Водачът на скаутски 
клуб „Ястребите“, Доротея 
Атанасова, е поставила своето 

кредо – „Живот без отпадък“ 
като база, върху която да про-
тичат нейните занятия с мест-

ните и гостуващите на града 
ни малки приложници. Пър-
вата „ръкоделница“ с Дори бе 
на 8 юли (сряда) в творческата 

работилница в двора на ЗОЦ. 
В него, Доротея Атанасова 
даде на децата предварително 
подготвените от нея заготов-
ки от изхвърлени от морето 
плавеи, за да си направят от 
тях магнити за хладилник. 
Това малките творци постиг-
наха чрез декупаж, рисунки, 
апликации, лепене на пясък, 

мидички и зебло. В планове-
те на Доротея за бъдещи за-
нимания влизат направата на 
рамки за снимки от картон, 
както и направата от малчуга-
ните на бижута и сувенири от 
жива вълна чрез сухо и мокро 
плъстене – техники, в които 
Доротея Атанасова е майстор.

Йордан Енев
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Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев , Йорданка Радушева

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

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

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! 

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 9:00 ч., пристигане в София - 18:45 ч.
Шабла – София – тръгване в 20:30 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

ПЪРВА ОФИЦИАЛНА 
ИЗЯВА НА МК „ШАБЛА“

Представителният отбор 
на „Морски Клуб Шабла“ взе 
участие за първи път след уч-
редяването си в състезателна 
проява от спортният календар 
на Българската Федерация по 
Ветроходство.

Общо девет екипажа  стар-
тираха в акваторията на Вар-
ненския залив от 10 до 12 юли 
2020  г. в Държавното първен-
ство за Националния ветро-
ходен клас Conrad 25. Освен 
МК „Шабла“, в надпреварата 
участваха: ЯК „Капитан Ге-
орги Георгиев - Порт Варна, 
СК „Черно море Бриз“ Варна, 
ВК „Синева“ Варна, ЯК „Чер-
номорец“ Бургас и МСК „Се-
реко“ Царево

Екипажът на нашата яхта 
„BLUE EAGLE“ в състав: Ка-
лин Георгиев-шкипер, Злат-
ко Козаров, Иван Кирчев, 
Никола Георгиев и Калоян 
Недялков се подготвиха и 
успешно представиха в над-
преварата. Отборът се кла-
сира на четвърто място, мно-
го близо до призовите места 
сред много голяма конкурен-

ция.
Развръзка за хора със здра-

ви нерви определи шампиона 
и медалистите в завършилата 
регата.  Шампион е екипажът 
на Nunki от яхт клуб „Капитан 
Георги Георгиев -  Порт Варна“.

Предстои още една проява 
от календара на БФВ - Държав-
но първенство килови яхти, 
която ще се проведе в Несебър 
от 10 до 13 септември. Там  от-
борът на МК „Шабла“ също 
планира участие.              Изгрев

ЕНЕРГО ПРО: 68 202 СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ 
ПРЕМИНАВАТ НА СВОБОДНИЯ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР

Списък с клиентите си във 
връзка с предстоящата либера-
лизация на енергийния пазар 
от 1 октомври 2020 г., публи-
кува ЕНЕРГО-ПРО Продажби, 
съобщиха от електроразпреде-
лителното дружество.

От там информираха, че е 
приключила подготовката за 
предстоящата либерализация 
на електроенергийния пазар 
на всички стопански клиен-
ти, присъединени към елек-
троразпределителната мрежа 
на ниско напрежение, с краен 
срок до 30.09.2020 г.

Излизането на клиент на 
свободния пазар от първо чис-
ло на следващ месец изисква 
подаване на съответното за-
явление до 10-о число на пре-
дходния месец. Периодът, в 
който стопанските потребите-
ли, присъединени към мрежата 
на ниво ниско напрежение ще 
могат да се снабдяват с елек-
троенергия от настоящия си 
краен снабдител, приключва 

до 30.09.2020 година. След тази 
дата неизбралите доставчик на 
електроенергия по свободно 
договорени цени ще останат 
през т.нар. гратисен период до 
30.06.2021 г. при досегашния 
си краен снабдител, но съглас-
но лицензионната му дейност 
на търговец на електрическа 
енергия. В този случай ще бъде 
сключен  типов договор по об-
разец, утвърден от КЕВР.

От 01.07.2021 г. клиенти-
те без избран търговец ще се 
снабдяват с електроенергия от 
настоящия си доставчик, но 
в качеството му на Доставчик 
от последна инстанция (ДПИ). 
Цената на ДПИ се образува по 
методика на КЕВР при калку-
лиране на действителната стой-
ност на разходите за баланси-
раща енергия след получаване 
на реалните данни от отчета на 
средствата за търговско измер-
ване и сетълмент от ЕСО ЕАД.

Либерализацията на енер-
гийния пазар е процес, кой-

то се реализира в страната от 
повече от десет години. През 
2013 година, отново по силата 
на законови задължения, на 
свободния пазар бяха изведе-
ни стопанските потребители, 
присъединени на ниво средно 
напрежение. Това са  големи 
бизнес потребители на елек-
троенергия.

С последните изменения 
в Закона за енергетиката от 
26.06.2020 г. излизането на 
свободния пазар на електрое-
нергия вече ще обхване задъл-
жително всички небитови по-
требители, включително тези, 
чиито обекти са присъединени 
към електроразпределителната 
мрежа на ниво ниско напреже-
ние. Тази промяна означава, че 
от 1 октомври 2020 г. около 300 
хиляди на брой на територията 
на цялата страна с общо годиш-
но потребление от ≈ 4,5 TWh. 
ще закупуват електроенергия 
за своите нужди от лицензиран 
търговец на свободния пазар.

Засега домакинствата мо-
гат да останат на регулирания 
пазар или също да изберат 
доставчик на електроенергия 
на свободния пазар. В следва-
щите няколко години се пла-
нира пълна либерализация на 
енергийния пазар чрез задъл-
жително поетапно излизане 
на всички битови клиенти на 
пазара по свободно договоре-
ни цени.

Очакванията са, либерали-
зираният пазар да функцио-
нира в условията на ефективна 
конкуренция, като цените на 
електрическата енергия ще се 
формират въз основа на тър-
сенето и предлагането, с което 
ще се постигнат оптимални ус-
ловия за доставка и балансира-
не. Клиентите ще продължат да 
заплащат и цените на мрежо-
вите услуги, както и цената за 
задължения към обществото, 
които ще продължат да бъдат 
утвърждавани и регулирани от 
КЕВР.

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 15 ЮЛИ
За туризма по Северното Черноморие, 15 юли е знакава дата. При нормално сте-

чение на обстоятелствата, тогава при нас започва истинският „сезон“. Обстоятел-
ствата сега не са нормални - Covid-19 „удари“ не само Шабла, не само България, не 
само Европа. На 10 юли (петък), екип на „Изгрев“ направи кратък тур от центъра на 
Шабла по новоасфалтираното през миналата година шосе, до къмпинг „Добруджа“ 
на 6 км. от града. С въпросите „Как е при  вас лятото дотук?“ и „Как виждате сезо-
на през  тази година?“ се обърнахме към трима души, които работят в сферата на 
обслужването и туризма в община Шабла от години – Костадин Стоянов, Румяна 
Дякова и Николай Александров.

Костадин Стоянов е роден през 1956 г. 
в Добрич. В община Шабла е стопанисвал 
кафе-бар „Балкантурист“ и дискотека 
„Космос“ в Шабла; бирария и нощен бар 
на къмпинг „Добруджа“; снек-бар „Кази-
ното“ в Крапец. Сега стопанисва хостел 
„Шабла“ и снек-бар „Зодиак“. Намираща-
та се в същата сграда негова дискотека 
„Порт“ не работи от 5 години. 

Ето какво каза Коцето пред „Из-
грев:“Досега сезонът при мен го няма!  От 
началото на юни досега имам отказани над 
40 резервации за хостела. През минали 
години, Джулаят беше знаково събитие за 
началото на сезона тук, на 1 юли си започ-
ваше лятото. Хостелът като се напълнеше 
за Празника на изгрева на първото юлско 
слънце и така през цялото лято…Разбира 
се, основната причина за стагнацията сега 
е епидемията от Covid-19. На това мне-
ние съм, защото не съм повишавал цени 
в моите заведения от 4-5 години, въпреки 
повишените цени на всичко в държавата 
оттогава. През месеците, когато епидеми-
ята бе в разгара си, много хора си израз-
ходваха отпуските, за да запазят работата 
си – обаждат ми се, за да откажат резер-
вации и изтъкват тази причина…Останал 
съм с впечатление и, че сега хората в бара  
се ограничават повече за разлика от ми-
налата година, например. На морето е по-
добре, особено през уикендите, но тук, в 

града, след 14 ч. не можеш да видиш жива 
душа…Естествено че се надявам  сезонът 
да тръгне...“

Николай Александров е роден през 
1974 г. в Шабла. В миналото е стопанис-
вал снек-бар „БЗНС“, ресторант „Стара 
къща“ и кафе-аперитив „Спортна зала“ 
в Шабла. В момента стопанисва къмпинг, 
места за настаняване и снек-бар „Аква-
риум“ на к-г „Добруджа“.

Според Николай, епидемията от 
Covid-19 е основната причина сезон 2020 
да не бъде върхов за заведенията за нас-
таняване и хранене в община Шабла. Ето 
и думите му: „Сезонът при мен е много 
по-слаб от миналата година! Основно ра-
ботя с българи, които са идвали и преди. 
Сега е много малък процентът на румън-
ските туристи, не като миналото лято по 
това време...Барът горе-долу бива, но с 
пълненето на легловата база съм много 
зле! И за целия сезон не очаквам повече 
от 50% от миналия, отчитайки  многото 
отменени резервации...Хората бяха при-
нудени от много работодатели да използ-
ват полагаемите си отпуски през първи-
те два месеца от епидемията. Тази цена 
платиха, за да останат на работа, а в нея 
влизаше и лишаването им от летен отдих. 
А и сега има покачване на броя на болни-
те, обстановката е нестабилна, хората ги 
е страх да пътуват. Сигурен съм, че ако не 

беше този вирус, този сезон щеше да бъде 
пиков в историята на туризма в община-
та! И в Шабла, и в Крапец, и в Дуранку-
лак, Езерец...Засега туризмът, какъвто го 
чакаме е само през уикендите. В средата 
на юли би трябвало малко да мръдне. Ще 
видим как ще е, но не храня особени на-
дежди за този сезон...Иначе на въпроса 
ти за къмпингуващите, хората при мен 
(доколкото сега ги има) са културни, въз-
питани, спазват всички хигиенни норми. 
Предполагам, че така е навсякъде, където 
този вид туризъм е регламентиран.

Румяна Дякова е родена в София. В 
община Шабла, през годините е стопа-
нисвала снек-бар „Последен Грош“ и пи-
вница „Стадиона“ в Шабла, пивницата в 
с. Горун, местата за настаняване в гене-
ралтошевския профилакториум на към-
пинг „Добруджа“ Сега стопанисва снек-
бар и места за настаняване „Век 21“ на 
к-г „Добруджа“. 

Г-жа Дякова вижда сезона много 
добър, въпреки мерките, свързани с 
Covid-19. Легловата й база е резервирана 
за целите юли и август. „Работя предимно 
с българи, от 15 години приблизително 
едни и същи хора идват да почиват при 
мен. Рекламата ми е „от уста на уста“. На 
този етап нивото на свободната консума-
ция в заведението е слабо. Но при нас на 
север 15 юли си е  датата, от която започ-
ва сезона. Малко останаха девствените 
кътчета по нашето Черноморие, а хората 
търсят природата, естественото, спокой-
ствието. А откъм природни дадености, 
на територията на нашата община Бог 
е изсипал много! Смятам че ще е добро 
лятото.“ – сподели Румяна Дякова за на-
шите читатели.

Йордан Енев

Костадин Стоянов

Николай Александров
Румяна Дякова


