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„Играем с живота на седем милиона българи - трябва зряло да се постъпва.“ 
 Васил Левски

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

ЗА ОСМА ПОРЕДНА ГОДИНА,
 Зелен образователен център 

Шабла дава поприще на местни 
творци в приложното и изоб-
разителното изкуства, които 
ще могат да покажат своите 
произведения пред широка ау-
дитория. 

Каним всички, които имат 
желание да се включат в таз-
годишната изложба, която ще 
се открие на 3 август (понедел-
ник), да донесат творбите си в 
срок до 1 август (събота). 

Очакваме ви!

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА 
ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА 
ОБСТАНОВКА ДО 31 ЮЛИ

Министерският съвет прие 
Решение за удължаване сро-
ка на обявената извънредна 
епидемична обстановка до 
31 юли 2020 г. Пандемията 
от COVID-19 продължава да 
представлява тежка извънред-
на ситуация, свързана с об-
щественото здраве в национа-
лен и световен мащаб. 

Удължаването на извънред-

ната епидемична обстановка, 
свързана с разпространението 
на COVID-19 на територията на 
страната, ще даде възможност 
да се засили прилагането на 
временни противоепидемични 
мерки, с цел ограничаване раз-
пространението на заболява-
нето и опазването на живота и 
здравето на гражданите.

МС

НАЧАЛНИ ПОЗНАНИЯ 
ПО ВЕТРОХОДСТВО

Проект „Начални позна-
ния по ветроходство“ е в съ-
ответствие с целта и основ-
ните задачи на Програмата за 
развитие на водните спорто-
ве на „Морски клуб Шабла“. 
Проектът е разработен с оглед 
създаване на условия за пред-
извикване интереса на децата 
над 14 годишна възраст към 
здравословна физическа ак-
тивност, увеличаване и разно-
образяване на възможностите 
за участие в спортни занима-
ния през свободното им време, 
както и запознаване и начално 
обучение по дисциплини от во-

дните спортове. Проектът оси-
гурява на децата възможности 
за придобиване на знания, уме-
ния и навици за практикуване 
на вид спорт чрез свободен 
достъп до спортна база, без-
платни занимания и квалифи-
цирани треньорски кадри.

Заповядайте в Зелен образо-
вателен център Шабла на 25-и 
юли (събота) от 18:00 часа!

Срещата е отворена, както 
за деца без възрастови огра-
ничения, така и за възрастни. 
Очакваме ви!

СНЦ ”Морски  
клуб Шабла“

ОБЩИНА ШАБЛА

ОТКРИ АВТОБУСНА ЛИНИЯ ЗА 
КЪМПИНГ „ДОБРУДЖА“

Маршрутно разписание

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

От къмпинг „Добруджа“:
9.30; 10.30; 11.30; 15.30; 17.30 часа

Маршрут: автогара „Шабла” – спирка 
„Община” – спирка „Мелница” – спирка „Герана” 

– къмпинг „Добруджа и обратно

НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА 
АСАМБЛЕЯ В ШАБЛА

На 31.07. и 01.08.2020 г. 
град Шабла има удоволст-
вието за втора поредна го-
дина да бъде домакин на 
Национална детска асам-
блея „Празнични докос-
вания в цвят и коприна“, 
Пето издание „История и 
традиции“, организирана 
от Община Шабла и Дет-
ската школа за приложно 
изкуство „Ива Пенчева“ – 
Габрово.

Събитието ще бъде от-
крито на 31 юли (петък) от 
10:00 ч. в двора на Зелен об-
разователен център Шабла. 
Децата ще рисуват върху 

стъкло и керамични съдове 
на тема „История и тради-
ции“.

В 17:00 ч. същия ден ще 
имате възможност да се 
насладите на изложбата 
„Копринена приказка“, коя-
то включва картини, нари-
сувани на коприна – част 
от четирите издания на 
Националната детска асам-
блея „Празнични докосва-
ния в цвят и коприна“.

За удоволствие и добро 
настроение, на 1 август 
(събота) от 10 ч. в Зеления 
център ще се състои Арт 
клас, където всеки желаещ, 

с помощта на Ива Пенчева, 
ще може да нарисува своя 
собствен шедьовър върху 
коприна.

Таксата за участие е 
25 лв. и включва всички 
необходими материали. 
Творчестото ателие ще се 
проведе при минимум пет 
записали се предварително 
участници. Нарисуваните 
от Вас платна остават спо-
мен за Вас.

Каним ви да отделите 
време за пъстроцветно на-
строение и заедно да нари-
суваме своята лятна копри-
нена приказка! 

ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ ЗА АПОСТОЛА 
На 17 юли, ден преди на-

вършването на 183 години от 
рождението на Васил Левски, 
пред бюст-паметника на Апос-
тола на Свободата в центъра 
на Шабла се състоя церемония 
по поднасяне на венци и цветя 
в знак на преклонение на ша-

бленци пред подвига и само-
жертвата на великия българин. 

След откриването на съби-

тието водещите дадоха думата 
на проф. д-р Ивелин Аргиров 
Иванов – ръководител на ка-
тедра „Стара и средновековна 
история във Великотърнов-
ския университет „Св.св. Ки-
рил и Методий“. Шабленецът, 
проф. д-р Иванов, изрази по-

читта – своята и на цяла Бъл-
гария пред делото на човека, 
направил „най-върховната 

саможертва, която 
може да се даде – 
тази за Родината“. 
Той изтъкна също 
и историческа-
та роля на Васил 
Левски за органи-
зирането на Ап-
рилското въста-
ние като причина 
за Руско-турската 
война и последва-
лото Освобожде-
ние на България. 
Проф. д-р Иванов 
представи и по ду-
мите му „живия, 
истинския Лев-
ски“ с прочитане 
на спомени за Дя-
кона на четници и 
негови съратници 
– Васил Николов, 
Иван Андонов, 

Никола Обретенов.
В изпълнение на водещите 

Ивайла и Христо, пред памет-
ника прозвучаха и откъси от 
одата „Левски“ , част от вечна-

та „Епопея на забравените“ на 
Иван Вазов, чийто юбилей че-
ствахме по-рано през месеца в 
Общината.

Венци и цветя пред па-
метника положиха: Кметът 

на община Шабла, Общин-
ски съвет Шабла, СУ „Асен 

Златаров“, Съюз на офице-
рите и сержантите от запаса 
и резерва в Шабла, Център 

за социална рехабилитация 
и интеграция, Център за об-
ществена подкрепа, НЧ „Зора 
1894“ Шабла, Общински дет-
ски комплекс, граждани и 
гости на града.

Проф. д-р Иванов говори пред паметника.

Кметът на община Шабла, Мариян Жечев и заместникът му – 
Петър Атанасов са свели глави пред делото и подвига на Апос-
тола.
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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

ПРЕГЛЕДИ 

ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

29 юли (сряда), 12:30 часа 

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

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

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

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

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. 

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

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

ТЪРГОВЕ В ОБЩИНА ШАБЛА
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. 41, ал.1 и ал.2 от ЗГ; чл.86, 

ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение 
на Общински съвет - Шабла № 98/12.06.2020г. и Заповед 

№ РД-04-301/14.07.2020 г. на Кмета на Общината, обявява 
търг с тайно наддаване за отдаване на ПИ 17275.28.154 по 
КК на с.Горун, с площ 65.018дка, начин на трайно ползване 

-  изоставено трайно насаждение, за срок от 5 години. 
Начална тръжна цена – 65лв./дка годишно. 

Търгът ще се проведе на 06.08.2020 г. (четвъртък) от 09:30 
часа в сградата 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 05.08.2020г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра 
за обслужване 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 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 
05.08.2020 г. 
Оглед на имотите всеки работен ден от 27.07.2020г. до 
05.08.2020г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 27.07.2020г. до 17:00 часа 
на 05.08.2020г.
При неявяване на кандидати  се насрочва втори търг на 
18.08.2020 г. от 09:30 часа.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер 
на 20% от началната тръжна цена на земята 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 
17.08.2020 г. 
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв.(двадесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 
17.08.2020г.
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 10.08.2020 до 
17.08.2020г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 10.08.2020г. до 17:00 часа 
на 17.08.2020г.

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

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 28.07.2020 г. (вторник) от 09:30 часа в 
сградата 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 27.07.2020 г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра 
за обслужване 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 27.07.2020 г. 
Оглед на имотите - всеки работен ден от 06.07.2020 г. 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 20.07.2020г. до 17:00 часа 
на 27.07.2020г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, 
стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108, моб.тел.: 0883/303-

103 – Тодор Жечев, мл.експерт „Общинска собственост“.

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ 
ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ  

ОТ И ДО АВТОГАРА ШАБЛА,  
КЪМ 20 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. Чунче-
во; 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.Чунче-
во; 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.

ПРОВЕРИХА ПЛАЖОВЕТЕ В ОБЛАСТТА
Комисия, назначена със 

заповед на областния упра-
вител и председателствана от 
заместник областния управи-
тел Красимир Николов, на 14 
юли извърши проверка на из-
пълнението на задълженията 
от фирма „БЖСС Св. Никола“ 
ЕООД – Варна, спечелила търга 
за осигуряване на водноспаси-
телна дейност на 7 неохраня-
еми плажа на територията на 
областта. На място комисия-
та е посетила всичките седем 
плажа – къмпинг „Космос“, 
„Добруджа – север 1“, „Добру-
джа – север 2“, плаж Шабла, 
„Крапец – север“ (без част 3), 

„Болта“ и „Фиш-фиш – нов“ с 
общо 9 поста, разположени на 
тях. На всички плажове по вре-
ме на проверката спасителите 
са били на постовете. Самите 
постове са оборудвани според 
изискванията. В резултат на 
извършената проверка и във 
връзка с противоепидемичните 
мерки срещу разпространение-
то на коронавирус инфекцията 
е отправена препоръка спаси-
телните постове да се оборуд-
ват със специализирани маски, 
позволяващи безконтактно 
обдишване на пострадали при 
инциденти в морето.

Изгрев

ПРОДАВАМ 
чесън.

Телефон: 0876 786 152
Панчо Паскалев, село Пролез



3Вторник, 21 юли 2020 г.

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ИЗ „ЛЕВСКИ“ 
Манастирът тесен за мойта душа е.
Кога човек дойде тук да се покае,
трябва да забрави греховния мир,
да бяга съблазни и да търси мир.
Мойта съвест инак днеска ми говори.
Това расо черно, що нося отгоре,
не ме помирява с тия небеса
и когато в храма дигна си гласа
химн да пея богу, да получа раят,
мисля, че той слуша тия, що ридаят
в тоя дол плачевни, живот нестърпим.
И мойта молитва се губи кат дим,
и господ сърдит си затуля ухото
на светата песен и херувикото.
Мисля, че вратата на небесний рай
на къде изглеждат никой ги не знай.
Мисля, че човекът, тук на тоя свят
има един ближен, има един брат,
от кои се с клетва монахът отказа,
че цел по-висока Бог ни тук показа,
че не с това расо и не с таз брада
мога да отмахна някоя беда
Той се не боеше, под небето спеше,
ходеше замислен, сам-си без другар.
Тая заран млад е, довечера стар,
одеве търговец, сега просяк дрипав,
кога беше нужно – хром, и сляп, и клипав;
днес в селото глухо, утре в някой град
говореше тайно за ближний преврат,
за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът,
и че време веч е да въстане робът;
че щастлив е оня, който дигне пръв
народното знаме и пролее кръв,
и че трябва твърдост, кураж, постоянство,
че страхът е подлост, гордостта – пиянство,
че равни сме всички в големия час –
той внасяше бодрост в народната свяст.
От лице му мрачно всички се бояха,
селяните прости светец го зовяха
и сбрани, сдушени във тайни места
слушаха със трепет, с зяпнали уста
неговото слово сладко и опасно,
И тям на душата ставаше по-ясно.

                      
………………………………………

О, бесило славно!
По срам и по блясък ти си с кръста равно!
Под теб ний видяхме, уви, да висят
много скъпи жъртви и да се тресят
и вятърът южни с тях да си играе,
и тиранът весел с тях да се ругае.
О, бесило славно! Теб те освети
смъртта на геройте. Свещено си ти.
Ти белег си страшен и знак за свобода,
за коя под тебе гинеше народа,
и лъвът, и храбрий: и смъртта до днес
под тебе, бесило, правеше ни чест.
Защото подлецът, шпионът, мръсникът
в ония дни мрачни, що „робство“ се викат,
умираха мирни на свойто легло
с продадена съвест, с позор на чело,
и смъртта на тебе, о, бесилко свята,
бе не срам, а слава нова на земята
и връх, от където виждаше духът
към безсмъртието по-прекия път!

 
Иван Вазов –  

„Епопея на забравените“, 1881 год.

ПРАКТИКА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
Хубавото нещо на това да си 

първи е, че нямаш шаблон и на-
ложени очаквания.

Ние, учениците от десети 
клас на СУ „Асен Златаров“ 
Шабла, като първия клас с 
профил „Организация в ту-
ристическата дейност“, имахме 
възможността да приложим 
знанията си на практика.

След необичайния край на 
учебната 2019-2020 година оч-
аквахме и необичайно лято. 
Никой не знаеше обаче в ху-
бавия или лошия смисъл на 
думата. Всеки подходи с раз-
лични очаквания, но не остана 
разочарован. 

Благодарение на нашето 
училище, община Шабла и на 
ръководителя ни, г-жа Дани-
ела Димитрова, нашето лято 
започна с практика в хотелски 
комплекс „Яница“, с. Крапец. 
Прекарахме там 11 работни 
дни по 6 часа, като още в пър-
вия момент бяхме приобщени 

и заобиколени от отдадени на 
работата си хора.

Топлите чувства между на-
шия скромен екип от 8 души и 
хората, които ни посрещнаха в 
комплекса, се зародиха още с 
молбата ни да проведем прак-
тиката си там. Управителката, 
г-жа Яна Катранджиева, бързо 
откликна положително. 

За времето, което прекарах-
ме, всеки от нас имаше въз-
можност да попие от опита на 
хората, работещи в различните 
отдели. Запознахме се с рабо-
тата на рецепционистите, ох-
раната, спасителя, персонала в 
кухнята, сервитьорите, барма-
ните и хигиенистите. От всеки 
научихме по нещо. Положи-
телната енергия, характерна за 
всички от персонала, беше за-
разна като тяхното желание за 
работа и сплоти нашия малък 
колектив. Всички бяха изклю-
чително любезни, отзивчиви, 
свежи, усмихнати и готини. От 

това място получихме не само 
нови знания, а и нови приятел-
ства, които няма да забравим. 

Специални благодарнос-
ти на целия екип от хотелски 
комплекс ,,Яница“ с. Крапец, 
СУ „Асен Златаров“ и община 
Шабла, която помогна с  необ-

ходимия ни транспорт. Благо-
дарим ви!

Дария Казанлийска, Вик-
тория Стоянова, Кремена 
Маринова, Елеонора Недева, 
Денислав Йорданов, Дамян 
Чобанов, Дамян Йонов, Или-
ян Иванов

АГРЕСИЯТА И АГРЕСИВНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНОТО ОБЩЕСТВО

На тринадесети този месец 
имаше представяне на книгата 
на д-р Огнян Димов за агреси-
ята в семейството. Факт е, че 
това не е никак лека тема. Но е 
важно да се обърне внимание. 
Все по често се изправяме пред 
агресивни прояви в ежедне-
вието ни. Срещата много ми 
допадна, защото моментите, 
на които се акцентира на нея 
съвпадат с нашите напътствия 
към родителите в Центъра за 
обществена подкрепа. 

Много често, тъй като де-
цата нямат едно поведение за 
подражание, те не знаят как 
да реагират в дадения момент. 
Примерно, ако майката наказ-
ва, а в следващия момент пре-
гръща, детето губи представа 
за правилното поведение. Това 
се случва при отсъстващия 
духом баща. Той е там  физи-
чески, но не и духовно. И за да 
бъде възпитано детето, май-
ката се нагърбва с тази задача. 
Но, мили майки, вашата задача 
не е това. А в това да милвате и 
поощрявате детето, да подкре-
пите бащата в наказанието и да 
покажете на детето, че сте едно. 
Иначе малкото човече се обър-

ква от противоположните сиг-
нали и се получава разстрой-
ство на привързаността. 

Проблемът за агресията и 
насилието в детска възраст е 
актуален и все по – популярен. 
Съществуващото насилие води 
до рушене на социални нор-
ми и ценности. Това се случва, 
защото много често агресив-
ните прояви в детска възраст 
са вследствие на проблеми в 
семейството. Такива са напри-
мер неразрешените родителски 
конфликти и придърпването на 
детето към някоя от страните. 
То е било е свидетел на физи-
чески или психически тормоз 
в дома и т.н. Разбира се това не 
означава, че всички агресори са 
се появили в следствие на до-
машно насилие, но подчертава 
значението на нарушения семе-
ен комфорт. 

Насилие е, когато нагру-
бяваме нашите близки или 
семейство, когато удряме или 
чупим техни вещи, също така 
ограничаването на самостоя-
телността или непозволява-
нето на жената да работи. За 
агресивна проява се приема и 
липсата на внимание към на-

шето дете. Неглижирането на 
проблемите или несигурността 
е също насилие. Физическата 
и психическата агресия могат 
да причинят страх и депресия, 
да подтикнат детето към авто-
агресия и дори самоубийство. 
Вербалното насилие може да се 
преживява като по – тежко от 
физическото, защото то остава 
в паметта. 

Много често жертвите в 
миналото се превръщат в на-
силници в бъдещето, защото 
никой не е чул или видял тех-
ния зов за помощ. Там, където 
има ниска култура и занижена 
ценностна система, моралните 
норми липсват. 

Приемете нашите съвети 
като специалисти за по-добро 
родителстване:

 Бащата да си заеме полага-
емата роля в семейството и да 
не повтаря тази на майката; 

Той да дава наказанията, ко-
гато е в дома си;

Майката да бъде обгрижва-
щата, милата фигура, а не ли-
цето, което да полага рамките 
в дома; 

Детето да знае от кого какво 
да очаква – бащата наказва, а 

майката го подкрепя и не от-
меня зад гърба му наказанията; 

Да има йерархия в семей-
ството и всеки да си знае мяс-
тото; 

Да има консенсус при дава-
не на наказания. Когато бащата 
даде срок, майката също следи 
за спазването;

Да се учи детето да носи от-
говорност за постъпката си, а не 
да прехвърлят вината на друг;

Да научите детето си да из-
лива гнева си по по-приемлив 
начин –  късане на хартия, за-
биване на пирончета, да удря 
по надуваема играчка, да тан-
цува и т.н.

Най-важното е, когато да-
дено дете или възрастен е на-
правил нещо неправилно да се 
говори с него индивидуално, а 
не пред група от хора. По този 
начин ще накърним Его-то  и 
ще повишим нивата на агресия 
допълнително. Така ще се полу-
чи един омагьосан кръг. Нека 
всеки ден на детето да започва 
с радост и да завършва с мир!

Христина Радева –  
Стоицева, директор и психо-
лог в Цeнтър за обществена 

подкрепа, Шабла

РАЗГОВОР ЗА НОВА КНИГА
Темата за агресията. Всички 

сме „докоснати” в определен 
период от живота си по няка-
къв начин от нея. Най-лошо е, 
когато навлезе в ежедневието 
ни. Време е да говорим по този 
въпрос. 

Издателство „Сиела“ пред-
лага на психоаналитика д-р 
Огнян Димов да напише книга 
на тази тема. Оказва се, че той 
има достатъчно наблюдения 

от работата си с пациенти и е 
планирал да опише опита си. 
Шест месеца по-късно книгата 
е факт. 

„Агресията в семейството: 
пътища за преодоляване” от 
юни месец е по книжарниците, 
а първото представяне на живо 
е в нашия град. Книгата е вече 
сред първите в класацията по 
търсене за издателството и за 
книжарница „Хеликон”.

На 13 юли (понеделник), Зе-
леният образователен център в 
Шабла (ЗОЦ) и библиотеката 
при НЧ „Зора 1894”  организи-
раха среща на д-р Огнян Димов 
с желаещите да научат повече 
по темата. Водещата, Дание-
ла Тодорова ,(ръководител на 
ЗОЦ Шабла), представи  автора 
и сподели впечатленията си от 
прочетената книга. Д-р Димов 
говори за необходимостта да 

споделяме откровено пробле-
мите си. Много са факторите, 
травмиращи съзнанието, но  
пътищата за преодоляването 
им са възможностите, които 
имаме и не бива да пропускаме.  
Не трябва да забравяме: винаги 
има изход.

Книгата е в библиотеките 
на общината. Присъстващите 
получиха автограф. Приятно 
четене!             Изгрев
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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! 

ПРИЯТЕЛСКИ ТУРНИР 
ПО СТРИЙТБОЛ

На 12-и юли (неделя), на но-
вата спортна площадка в двора 
на СУ „Асен Златаров“ в Шабла 
се проведе приятелски турнир 
по стрийтбол . В него участваха 
8  отбора (от по двама човека) 
- по 4  състава от Каварна и  от 
Шабла. Състезанието  се про-
веде по европейските правила 
на стрийтбола. Каварненските 
–„Spalding“, „Елит“, „Маняци-
те“ и „Каварна“ и шабленските 
– „Easy Еasy“, „Далас“, „Щит“ и 
„Шабла“ премериха сили в иг-
рата, мини-вариант на баскет-
бола на един кош.  Организатор 
на турнира бе каварненецът 
Атила Али – момчето, което 
спечели наградата за стрелба 
от центъра на баскетболния 
празник на 27 юни в Спортен 
комплекс „Шабла“. Повечето 
от участниците в надпреварата 
бяха също и участници в прия-
телската среща между отборите 
на СУ „Стефан Караджа“ Кава-
рна и „Сборна младежка фор-
мация на Шабла“. 

Първоначално, след тегле-
ния жребий отборите бяха 
разделени на 2 групи от по 4 от-
бора. Във всяка от групите, ти-
мовете играха всеки срещу все-
ки, а после първите два отбора 
от всяка група играха „кръсто-
сано“ помежду си полуфинали. 
За финала се класираха „Easy 
Еasy“ и „Spalding“. Шампиони 
станаха „Easy Еasy“ от Шабла в 
състав Благовест Обретенов и 
Божидар Йонов те се наложиха 
над каварненския си съперник 
с 11:3. В мач за третото място, 
бронзовия медал извоюваха 
„Елит“ (Каварна), които над-
деляха над „Далас“ (Шабла) с 
резултат 11:8. В полуфиналите 
- „Easy Еasy“ - „Далас“ – 11:5, 
„Spalding“ -  „Елит“ – 11:4. Бе 
организирано и състезание по 
надстрелване от зоната за три 
точки. То бе спечелено от Хрис-
то Харизанов от отбора на „Ма-
няците“  от Каварна.

Ето и всички участници в 
турнира: от Каварна – Атила 
Али, Никола Попов, Апостол 
Николов, Георги Попов, Христо 
Харизанов, Георги Тодоров, Ва-
лентин Пенков, Теодор Василев 
и от Шабла: Благовест Обрете-
нов, Божидар Йонов, Мирослав 
Борисов, Сашо Петров, Дамян 
Тритаков, Атанас Атанасов, 
Кристофър Димитров и Диян 
Стоянов.

След срещата, облеченият 
във фланелка  „60 години бас-
кетбол в Шабла“ Благовест Об-

ретенов от отбора-шампион ( 
бел. ред. - Благо е Републикан-
ски ученически вицешампион 
и Областен първенец през 2005 
г. с отбора на СУ „Асен Злата-
ров“, набор 1990 г.), сподели 
пред „Изгрев“: „Като за първи 
приятелски турнир стана пове-
че от добър. Имаме вече някол-
ко срещи във различни форма-
ти с каварненските момчета. 
Изградихме с тях приятелски 
отношения и този турнир е до-
казателство за това. Радвам се, 
че с Божо победихме, виждаш, 
Атила се бе погрижил да има 
купа, медали… Дано да има по-
вече такива наистина приятел-
ски спортни събития в Шабла.“

Организаторът, Атила Али 
също застана пред нашия вест-
ник след срещата: „Моята оцен-
ка за турнира по десетобалната 
система е пълна десетка! Смя-
там да има още такива турни-
ри, дано се включат и повече 
баскетболисти-аматьори в тях. 
Вече сме отправили покана към 

нашите шабленски приятели – 
да върнат визитата в Каварна. 
Пожелавам и на шабленци, и 
на каварненци да играем все 
така.“

Йордан Енев

Призьорите в турнира, отляво надясно: „сребърните“ Никола 
Попов-Атила Али („Spalding), шампионите Божидар Йонов-Бла-
говест Обретенов („Easy Easy“) и третите – Георги Попов-Апос-
тол Николов („Елит“)

Победителят в стрелбата 
от „тройката“ – Христо Ха-
ризанов

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ 
ЗА УЧЕНИЦИ ЗАПИСАНИ 
В ОСМИ КЛАС

Размерът на еднократната 
помощ за ученици, записани 
в осми клас за учебната 2020 - 
2021 г. да бъде в размер на 250 
лв., реши правителството.

Тази нова помощ се отпуска 
по реда на Закона за мерките и 
действията по време на извън-
редното положение.

Право на подкрепа за по-
криване част от разходите в 
началото на учебната година 
имат семейства, чиито деца са 
записани в осми клас на дър-
жавно или. общинско училище 
за предстоящата учебна година.

Необходимо условие за по-
лучаване на средствата е де-
цата да живеят постоянно в 
България и да не са настанени 
за отглеждане извън семейна-
та среда. Друго задължително 
изискване е средномесечният 
доход на член от семейството 

за предходните 12 месеца да е 
по-нисък или равен на 450 лв.

Еднократната помощ ще се 
изплаща на два пъти. 50 на сто 
от нейния размер ще се получа-
ват след влизане в сила на за-
поведта за отпускането й, а ос-
татъкът - в началото на втория 
учебен срок на учебната 2020 
- 2021 г., но само при условие, 
че детето продължава да посе-
щава училище.

Помощта се отпуска без 
доходен тест за деца с трайни 
увреждания, деца с един жив 
родител и за деца, настанени в 
семейства на роднини и близки 
и приемни семейства.

Срокът за подаване на заяв-
лението декларация за отпус-
кане на помощта след запис-
ване на детето в осми клас е не 
по-късно от 15 октомври.

МС

Димитрина Стефанова: „БИБЛИОТЕКАТА 
ВИНАГИ ЩЕ Е В УСЛУГА НА ЧЕТЯЩИТЕ ХОРА.“

През изминалата седмица, със заповед на Министъра на 
здравеопазването се върнаха някои от рестриктивните мер-
ки, свързани с работата с хора, включително и в културните 
учреждения. Това бе поводът да се срещнем със  библиотека-
ря-експерт в библиотеката при НЧ „Зора 1884“, Димитрина 
Стефанова. По посочената, а и други теми, вижте какво каза 
г-жа Стефанова пред „Изгрев“:

„Изгрев“ – Здравейте! Как 
се отразява поредното „затя-
гане“ на мерките на работата 
на шабленската библиотека?

Димитрина Стефанова –  В 
настоящия момент, библиоте-
ката посреща своите читатели 
в съответствие с въведените 
противоепидемични мерки.

Потребителите са добро-
намерени, дисциплинирани 
и търпеливи, за което сме им 
благодарни!

Читалищната библиотека не 
промени работното си време 
през карантинирания период : 
9.00 - 12.30 часа и 14.00 - 18.00 
часа. В залите за заемане на 
книги за дома от възрастни и 
деца се допускат до двама едно-
временно, на дистанция от 1,5 
метра и със задължителните 
предпазни маски. В момента 
единствено ограничен е достъ-
па до читалните и читателското 
място за ползване на Интернет. 
Плахи опити за книгозаемане 
правят читателите на детския 
отдел, съобразени с горепосо-
чените изисквания. Престоят 
на читателите в библиотеката е 
в рамките на 15 минути за връ-
щане и вземане на книги. Вър-
натите библиотечни документи 
подлежат на 72 часова каранти-
на, преди за бъдат предоставе-
ни за ново ползване.Трябва да 
се пазим взаимно и го правим!

„Изгрев“ – Имахте ли пред-
видени в календара си съби-
тия и мероприятия, които 
отпаднаха заради последните 
мерки?

Димитрина Стефанова – 
Както при всички останали 
културни институции, ограни-
чителните мерки се отразиха и 
на нашата работа, най-вече при 
осъществяването на предвари-
телно предвидените  прояви. 
Ще започна с невъзможността 
за провеждане на станалата 
традиционна лятна читалня в 

детския отдел на нашата биб-
лиотека. Отпаднаха заплану-
ваните: пътуващата експози-
ция на литературния музей 
„Чудомир“ по повод на 130-ата 
годишнина от рождението на 
писателя; срещата-разговор 
с писателката Неда Антонова 
и представянето на новата й 
книга; гостуването на беле-
тристката Здравка Евтимова; 
рециталът, посветен на 170-го-
дишнината от рождението на 
Иван Вазов; авторският поети-
чен моноспектакъл  на актри-
сата, поетеса и писателка Тоня 
Борисова; лекторията на проф. 
Ивелин Иванов на тема „Осми 
приморски полк и бунта Ша-
бла-Дуранкулак“, посветена на 
120-тата годишнина от селския 
бунт. Също така, с професора – 
наш съгражданин, бе уговоре-
но представяне на изложба от 
морски карти на пристанище 
„Кария“. (Бел ред. – интервю 
с проф. Ивелин Аргиров Ива-
нов очаквайте в следващия ни 
брой). Тези и още други съби-
тия (с местни участници) от-
паднаха от летния ни календар. 
За есента е още рано да се гово-
ри по понятни причини…

„Изгрев“ – По-малко или 
повече четат хората по време, 
откакто противоепидемични-
те мерки са в сила, според ва-
шите наблюдения?

Димитрина Стефанова 
- Резултатите от статистика-
та показват, че е сформирана 
група на активно четящите, за 
които пречките са преодолими. 
Посещаемостта в заемната за 
възрастни например, въпреки 
мерките е същата както ми-
налата година. Четящите хора 
продължават да си четат. Като 
важен фактор за ритмичната 
посещаемост на библиотеката 
мога да изтъкна и наличието на 
нова литература, и по-лесния 
достъп до информационните 

източници.
Повод за „тревожност“ е 

продължилата изолация на 
учащите, с което се наруши 
връзката им с библиотеката. 
Отрази се върху техните инте-
реси и навици на четене. Про-
пусна се възможността за при-
вличане на първокласниците 
към читателската общност.

Желание и опити от страна 
на библиотекарите, за насърча-
ване на среща между децата и 
книгите не липсват. Набавя се 
новоизлязла детска литерату-
ра, осъществяват се контакти с 
родители...

„Изгрев“ – Заварвам Ви в 
трескава подготовка на нов 
проект, ще споделите ли пове-
че за нашите читатели?

Димитрина Стефанова – 
Разбира се. Това е проект на 
Министерството на културата 
за финансово подпомагане на 
обществените библиотеки при 
обновяване на фондовете им с 
книги и други информационни 
източници, по програма „Бъл-
гарските библиотеки – съвре-
менни центрове за четене и 
информираност.“ За разлика 
от проектите на Министер-
ството от минали години, сега 
финансирането ще е на 100%. 
За библиотеките в населени 

места до 5000 жители (както е 
Шабла) е до 1500 лв. Сега пра-
вя много прецизен подбор на 
заглавия и издателства, които 
да отговарят на условията на 
проекта. 

До момента, нашата библио-
тека е участвала с девет подоб-
ни проекта на Министерството 
на културата, от които неодо-
брените са само два. С най-го-
лямо финансиране беше проек-
тът през 2008 година – 8000 лв.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете на вашите читатели, пък 
и на всички шабленци?

Димитрина Стефанова – 
На читателите ни – по-голямо 
доверие към нас, защото ние 
винаги сме се стараели да удо-
влетворим техния читателски 
интерес и да задоволим техни-
те търсения. С тази единствена 
цел подготвяме и тези проекти 
– да можем им предложим нова 
литература. А на тях, както и 
на всички останали наши съ-
граждани , пожелавам най-вече 
здраве, повече оптимизъм и ус-
мивки, и това трудно за всички 
ни време ще отмине!

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
този разговор.

Димитрина Стефанова – И 
аз Ви благодаря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев


