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„Морякът е художник, чието вдъхновение е вятърът“
 Уеб Чийлс

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

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 удоволствието за 
втора поредна година да бъде 
домакин на Национална детска 
асамблея „Празнични докосва-
ния в цвят и коприна“, Пето из-
дание „История и традиции“, ор-
ганизирана от Община Шабла и 
Детската школа за приложно из-
куство „Ива Пенчева“ – Габрово.

Събитието ще бъде открито 
на 31 юли (петък) от 10:00 ч. в 
двора на Зелен образователен 
център Шабла. Децата ще рису-
ват върху стъкло и керамични 
съдове на тема „История и тра-
диции“.

В 17:00 ч. същия ден ще има-
те възможност да се насладите 
на изложбата „Копринена при-
казка“, която включва картини, 
нарисувани на коприна – част 
от четирите издания на Нацио-

налната детска асамблея „Праз-
нични докосвания в цвят и коп-
рина“.

За удоволствие и добро на-
строение, на 1 август (събота) 
от 10 ч. в Зеления център ще се 
състои Арт клас, където всеки 
желаещ, с помощта на Ива Пен-
чева, ще може да нарисува своя 
собствен шедьовър върху коп-
рина.

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 спомен за 
Вас.

Каним ви да отделите време 
за пъстроцветно настроение 
и заедно да нарисуваме своята 
лятна копринена приказка! 

ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА 
ОБСТАНОВКА СЕ УДЪЛЖАВА  

ДО 31 АВГУСТ

ОЧАКВАМЕ ВИ!
ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! 

За осма поредна годи-
на, Зелен образователен 
център дава поприще 
на местни творци в при-
ложното и изобразител-
ното изкуства, които ще 
могат да покажат своите 
произведения пред ши-
рока аудитория. 

Каним всички, които 
имат желание да се вклю-
чат в тазгодишната из-
ложба-базар, която ще се 
открие на 3 август (поне-
делник), да заявят своето 
участие в срок до 1 август 
(събота). 

И з л ож б а т а - б а з а р 
„Местни таланти“  ще 
се открие на 3 август (понедел-
ник) в Зеления образовате-
лен център Шабла от 17:30 ч. 
Събитието дава възможност да 

срещне всеки посетител с авто-
ри от община Шабла и техните 
продукти и творби.

Очакваме ви!

ПОДМЕНЯТ СЕ ВОДОПРОВОДИ В ГРАДА

В началото на месец юли в 
Шабла започна авариен  (спе-
шен) ремонт на водопровод по 
улица „Свобода“ и ул.“Комсо-
молска“ в частта от кръстови-
щето с ул.“Добруджа“ до кръс-
товището с ул. „Марица“.

Ремонтът се изпълнява съв-
местно от община Шабла и ВиК 
АД Добрич.

Дължината на ремонтира-
ния участък по ул.“Свобода“ е 
590 м.

Финансирането се извърш-

ва от бюджета на община Ша-
бла. Подмяната на водопро-
води е включена в списъка на 
обектите за текущ ремонт през 
2020 година в община Шабла.

Предвиден е още ремонт на 
улиците „Марица“, „Мусала“ и 

„Беласица“.
След приключването на 

смяната на водопроводната 
система, улиците ще бъдат ця-
лостно асфалтирани по проект 
от Европейския фонд.

Изгрев

МОРСКИ КЛУБ „ШАБЛА“ СТАРТИРА 
ОБУЧЕНИЕТО ПО ВЕТРОХОДСТВО

Множество деца, повечето 
заедно със своите родители, 
се бяха събрали на 25-и юли 
(събота) в градинката в двора 
на Зеления информационен 
център Шабла. Поводът беше 
представянето на проекта на 
Морски клуб „Шабла“ – „На-
чални познания по ветроход-
ство“. Да презентират проекта 
на МК „Шабла“ бяха дошли 
председателят на клуба, Вален-
тин Иванов и зам. председателя 
– Димитър Нанев. Като илюс-
трираше думите си с помощта 
на мултимедия, Валентин Ива-
нов отначало запозна младите 
ентусиасти с историята, успе-

хите и традициите на ветроход-
ството в Шабла. Иванов каза на 
децата, че и те с Митко Нанев, 
както и останалите основатели 
на МК „Шабла“, приблизително 
на  тяхната настояща възраст 
са тръгнали във ветроходство-
то покрай членовете на стария 
шабленски морски клуб. Също, 
че спазвайки приемствеността 
между поколенията и от  МК 

„Шабла“ сега смятат да преда-
дат своите експертиза и опит 
на тях – младите, чието ДНК е 
тясно свързано с морето. До-
като Вальо Иванов разкрива-
ше магията, която те грабва на 
границата между двата флуида 
– въздуха и водата, на екрана 
вървяха кадри от детски рега-
ти. Децата разбраха още разли-
ките между различните класове 

ветроходни лодки, както и кои 
от тях са подходящи за тяхната 
възраст и защо. За да подчертае 
значението на ветроходството 
като спорт, Иванов изтъкна, 
че първото официално състе-
зание в историята на съвре-
менния спорт изобщо е ветро-
ходна регата. Димитър Нанев 
пък напомни, че акваторията 
на Шабла е идеалното място за 
практикуване на ветроходство. 
„Тук без ветрове никога няма 
да останем.“, каза Нанев.

На въпроса на организа-
торите: „Кой желае да стане 
ветроходец?“, децата отгово-
риха с гора от ръце. От деца и 
родители заваляха и въпроси-
те, след което се пристъпи и 
към записването. От МК „Ша-
бла“ бяха предвидили, че же-
лаещите няма да са само наши 
съграждани, затова и предва-
рително предвидения от тях 
график бе съобразен и с деца-
та на хората, за които Шабла 
ежегодно е любимото място за 
летен отдих. Последва и размя-
на на телефонни номера и ел. 
адреси. 

 „По план трябваше да за-
почнем обучението в началото 
на учебната година, но по по-
нятни причини това нямаше 
как да стане. Искаме да напра-
вим модули за 14+ годишните 
деца, които ще им позволят да 
придобият сертификати за ин-
структори по ветроходство. И 
за останалите възрастови гру-
пи сме отворени за записване. 
Имаме подходящите програми, 
както за индивидуални, така и 
за групови занимания. Смята-
ме заниманията ни да са в ав-
густ и септември през уикенди-
те, като ще започнем в средата 
на август.“, сподели председате-
лят на МК „Шабла“, Валентин 
Иванов за „Изгрев“.

На срещата бе и предсе-
дателят на другия шабленски 
морски клуб, „Портус Кариа“ – 
Димитър Франгов. Чрез нашия 
вестник и той отправи своето 
послание към момчетата от МК 
„Шабла“: „Пожелавам успех на 
колегите! Ние от МК „Портус 
Кариа“ ще помагаме с каквото 
можем.“

Йордан Енев

Валентин Иванов и Димитър Нанев обясняват и показват на децата и техните родители.

Първите ентусиазирани мореплаватели се записват за курса.
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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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 август 2020 г. се навършват
6  тъжни години без нашия 

съпруг, баща, дядо и прадядо

ДИМИТЪР ПЕТРОВ СЛАВОВ
(Черно море)

от с. Дуранкулак
починал на 70 години

Ще те търсим сред разцъфнали дървета, 
сред зелени поля и треви, 

ще те търсим при морето, при звездите…
Не е възможно да си мъртъв ти!

И знай, че любовта във нас остава,
 искрица ярка постоянно ще пламти! 
Дори с мъка да потъваме в забрава,

 ще бъдеш с нас, където и да си!
Липсваш ни! Поклон!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 29 юли 2020 година

се навършва 
1 година

от смъртта на

ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА 
КОСТАДИНОВА

починала на 75 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 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

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

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА 
НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Какво предстои да се случи 
след 1-ви октомври 2020 г. на 
пазара на електрическа енер-
гия? 

За битовите клиенти на па-
зара на електрическа енергия 
– няма промяна в ситуацията и 
те остават на регулирани цени, 
които се определят от Комиси-
ята за енергийно и водно регу-
лиране (КЕВР). 

Небитовите клиенти, при-
съединени към електрораз-
пределителна мрежа на ниско 
напрежение, са задължени да 
излязат на свободния пазар на 
електрическа енергия.

Какво налага промените?
Така направените промени в 

Закона за енергетиката са в съ-
ответствие с изискванията  на 
Директива (ЕС) 2019/944 на Ев-
ропейския парламент и Съвета 
от 5  юни 2019 година относно 
общите правила за вътреш-
ния пазар на електроенергия 
и за изменение на Директива 
2012/27/ЕС. 

Какви са ползите от изли-
зането на свободния пазар за 
небитовите потребители?

• Възможност за избор на 
доставчик на електрическа 
енергия, съобразен с Вашия 
профил на потребление.

• Постигане на оптимални 
условия за доставка и баланси-
ране.

Конкуренция между достав-
чиците на електрическа енер-

гия и постигане на по-добри 
условия за потребителите.

Какви са сроковете, които 
трябва да знаете?

В 30-дневен срок от влиза-
нето в сила на Закона за енер-
гетиката, т.е. до  26-ти юли 2020 
г. дружествата „ЧЕЗ Електро 
България” АД, „ЕВН Бълга-
рия Електроснабдяване” ЕАД, 
„Енерго-Про Продажби” АД 
и „ЕСП Златни пясъци” ООД, 
в качеството им на крайни 
снабдители на електрическа 
енергия изпращат  до всеки 
свой небитов краен клиент 
уведомление за прекратяване 
снабдяването с електрическа 
енергия от 1-ви октомври 2020 
г. на обекти, присъединени към 
електроразпределителна мре-
жа на ниско напрежение.

До 26-ти юли 2020 г. друже-
ствата „ЧЕЗ Електро България” 
АД, „ЕВН България Електро-
снабдяване” ЕАД, „Енерго-Про 
Продажби” АД и „ЕСП Златни 
пясъци” ООД , в качеството 
им на крайни снабдители на 
електрическа енергия публи-
куват на интернет страниците 
си списък с небитовите кли-
енти на обекти, присъединени 
към електроразпределителна 
мрежа на ниско напрежение, в 
съответната лицензионна те-
ритория.

До 31-ви август 2020 г. КЕВР 
утвърждава образец на типо-
вия договор, с който се уреж-

дат правата и задълженията на 
страните, условията за достав-
ка на електрическа енергия от 
досегашния доставчик.

До 30-ти септември 2020 г. 
всеки небитов клиент следва да 
сключи договор с доставчик на 
електрическа енергия по сво-
бодно договорени цени или да 
остане при досегашния достав-
чик, в ролята му на търговец на 
електрическа енергия с типов 
договор.

Ако до 01-ви юли 2021 г. 
небитов клиент не е избрал 
доставчик на електрическа 
енергия по свободно догово-
рени цени, ще се снабдява от 
досегашния си доставчик, но в 
качеството му на доставчик от 
последна инстанция. 

Какво ще се случи ако до 
30-ти септември 2020 г. не сте 
сключили договор с достав-
чик на електрическа енер-
гия по свободно договорени 
цени?

В случай, че до 30-ти сеп-
тември 2020 г. включително не 
сте сключили договор с достав-
чик на електрическа енергия 
по свободно договорени цени, 
доставката на електрическа 
енергия от 1-ви октомври 2020 
г. ще продължи да се извършва 
от досегашния ви доставчик 
в качеството му на титуляр на 
лицензия за „търговия с елек-
трическа енергия“. 

За осъществяване на дос-

тавка на електрическа енергия 
в горепосочения случай досе-
гашният Ви доставчик, но в 
качеството си на търговец, ще 
сключи типов договор с Вас. До 
сключването на типовия дого-
вор, дружеството като досега-
шен доставчик в качеството си 
на краен снабдител осигурява 
доставката на електрическа 
енергия, при условие че Вие 
своевременно заплащате всич-
ки дължими суми във връзка с 
доставката.  

Типовият договор е със срок 
от 1-ви октомври 2020 г. до 30-
ти юни 2021 г. и се сключва по 
образец, утвърден от КЕВР.

Как да си избера доставчик 
на електрическа енергия?

Договор за доставка на елек-
трическа енергия по свободно 
договорени цени, може да се 
сключи с всеки търговски су-
бект, който притежава лицен-
зия за извършване на дейност-
та“ търговия с електрическа 
енергия“. 

Информация за всички 
доставчици на електрическа 
енергия, във връзка с издаде-
ните им от КЕВР лицензии за 
извършване „търговия с елек-
трическа енергия“ е налична 
на сайта на КЕВР https://portal.
dker.bg/registri/litsenzii 

Министерство на  
енергетиката на РБ

Продължава в  
следващия ни брой

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 10.08.2020 г. до 17:00 часа 
на 17.08.2020г.

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

ДНЕВЕН РЕД 
на заседание на Общински съвет - Шабла,  

което ще се проведе  на   29.07.2020 г.  
(сряда) от 13.30  часа

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, за-
конност, обществен ред и екология
1. Докладна записка относно отчети за изпълнение на общин-
ските програми по Закона за енергията и възобновяемите из-
точници /ЗЕВИ/ и Закона за енергийна ефективност / ЗЕЕ /.
2. Докладна записка относно кандидатстване на община Ша-
бла с проект по Процедура №BG16M1OP002 - 3.027 „Мерки за 
подобряване на природозащитното състояние на птици - 2“по 
приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на Опера-
тивна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
3. Докладна записка относно разрешение  за изменение на 
ПУП – ПР за имоти в кв.79, кв.80, кв81. и кв.116 по плана на 
гр.Шабла, община Шабла.
4. Докладна записка относно разрешение  за изменение на 
ПУП – ПРЗ за имоти в кв.18 и кв.36 по плана на с.Крапец, об-
щина Шабла.
5. Докладна записка относно одобряване на задание за проек-
тиране, определяне трасе  на ПУП – Парцеларен план за еле-
менти на техническата инфраструктура, съгласно чл.30, ал.3 от 
ППЗОЗЗ и допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура – електропровод – 
външно ел. захранване и външен водопровод.
6. Докладна записка относно включване на Община Шабла 
като партньор на Община гр. Добрич в Процедура за подбор 
на проектни предложения по открита покана „Кръгова ико-
номика и ресурсна ефективност” по Програма „Опазване на 
околната среда и климатични промени“, която се финансира от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо прос-
транство 2014 – 2021 г.
7. Докладна записка относно провеждане на извънредно за-
седание на  Общо събрание на Асоциацията по ВиК Добрич. 

ПРОДАВАМ 
СПЕШНО КЪЩА В ШАБЛА,

намираща се на ул.“Свобода“ №15.
Телефони: 0896 85 96 71; 0892 77 24 01; 0892 00 18 74
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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

ПОЕТИЧЕН КЪТ

МАРИНИСТИКА
Днес всичко е изгубено и корабът потъва.
Крещи върхът на мачтата и хвърля сянка миша.
А плъховете хапят по канибалски стръвно.
Аз имам сал хартиен, но върху него пиша.
И бурята е в локва, в сълза, в строшена чаша.
Но корабът го има в размери подходящи.
Каквото сме спасили, е чуждо. А пък нашето,
удавено на дъното отдавна се поклаща.
Любов, усмивка, дума, прегръдка лековита
лежат, от смърт по-тежки, в предателския пясък.
Въже за синя котва морето ни заплита,
но котвата я няма. И дишаме натясно.
Във трюма има течност, почти околоплодна.
Двигателят сърдечен отдавна е отписан.
В очите ни е сухо, в душите е безводно.
И всичко е изгубено във тоя ден без смисъл.
И – плъхове – захапваме по канибалски стръвно.
И никой не напуска. А близо е водата.
И корабът потъва, а този ден е дъно
на някаква пресъхнала сълза на добротата.

Елена Денева -  лауреат от четвъртото  
издание на Националния литературен  

конкурс „Георги Давидов“ - 2014, Шабла

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-Пе-
трова

Ръкоделница с Доротея 
Всяка сряда от 16,00 до 17,00 часа
Цена на занятие: 6 лв.
Ръководител: Доротея Панчева

Музикална работилница с Теофания
Всеки понеделник от 15,30 до 16,30 часа 
Цена на занятие: 7 лв.
Ръководител: Теофания Христова

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.
* Родителите трябва да попълнят декларация, с която да се 
заяви воля и съгласие детето да бъде включено в Летните ва-
канционни 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! 

МИЛИ ДЕЦА, МИЛИ РОДИТЕЛИ!

С удоволствие ви предла-
гаме нещо ново от поредицата 
творчески ателиета за забава и 
придобиване на умения в Зе-
ления образователен център 
Шабла.

Ателие „Музикална рабо-
тилница“ ще представи на де-
цата основни музикални по-
нятия за възпроизвеждане на 
ритми, мелодии и усет за пиа-
но, глас и музика.

Чрез този пъстър подход 
желаем да създадем на децата 
щастлив старт в света на му-
зиката, който да изгради личен 
вкус и да посее у тях желание да 

продължат да се занимават под 
някаква форма с музика (да 
свирят на музикален инстру-
мент, да пеят, да танцуват).

Музикалната работилница е 
за деца над 5 години и е с такса 
7 лв. на занимание. 

Водещ е г-жа Теофания 
Христова - музикален педагог, 
преподавател по музика, пиано 
и хорово пеене.

Заниманията ще се провеж-
дат всеки понеделник до края 
на месец август от 15:30 до 
16:30 ч.

Очакваме ви в ритъм, в по-
неделник 3 август от 15:30 ч.

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ГРАД Шабла

гр.Шабла, ул. „Комсомолска“, № 12, тел: 05743/50 41;e-mail: odk_sh_yotov@abv.bg.

ОБЯВА
Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, гр. Шабла обявява конкурс  за заемане на длъжността 

„Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в ЦПЛР”, код по НКПД: 23595040.

I.Кратко описание на длъжността:
Лицето, заемащо длъжността „Учител, 

хуманитарни и обществени дисциплини  
в център за подкрепа за личностно разви-
тие”:

- проучва интересите на децата и учени-
ците за занимания в свободното време;

- организира целогодишната си образова-
телна, творческа и възпитателна работа, съ-
гласно държавните образователни стандарти;

- съгласува формите на педагогическа 
извънучилищна дейност с потребностите 
на съвременните деца и ученици и съхра-
нява българската национална култура и 
традиции;

- създава условия за подготовка и изява 
на интересите, способностите, талантите и 
дарованията на всяко дете;

- създава мобилни модели за работа с 
децата и учениците през свободното им 
време;

- стимулира и развива познавателните 
интереси и творческите способности на 
децата и учениците чрез провеждане на 
съвременни, иновативни образователни 
програми и реализация на нови идеи.

Длъжностната характеристика за длъж-
ността „Учител, хуманитарни и общест-
вени дисциплини в ЦПЛР” се предоставя 
на кандидатите да се запознаят с нея при 
подаване на документите.

II.Минимални изисквания към канди-
датите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани.

2. Да не са осъдени на лишаване от сво-
бода с влязла в сила присъда за умишлено 
престъпление, да не са лишени от правото 
да упражняват професията си и да не стра-
дат от заболявания и отклонения, които 
застрашават живота и здравето на децата 
и учениците.

3. Да не им е налагано дисциплинарно 
наказание „Уволнение” по чл. 188, т. 3 от 
КТ и трудовото им правоотношение да не 
е било прекратявано на основание чл. 330, 
ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, 
ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок, преди 
подаването на документите за конкурса, 
освен ако уволнението не е отменено като 
незаконно по надлежния ред.

4. Да притежават диплома за завършена 
образователно-квалификационна степен 
на висшето образование „Професионален 
бакалавър“,  „Бакалавър” или „Магистър”.

5. Да притежават специалност от дипло-
мата за висше образование, позволяваща 
им да изпълняват нормата за задължител-
на преподавателска работа.

6. Да притежават придобита професио-
нална квалификация „Учител“.

7. Личностни качества: комуникатив-
ност, готовност за работа в динамична 
среда, умения за работа в екип, инициа-
тивност, активност и мотивираност в ра-
ботата си.

III. Начин на провеждане на конкурса 
- по документи и събеседване

IV. Необходими документи за участие:

1. Заявление (свободен текст) за заемане 
на длъжността.

2. Документ за самоличност - оригинал 
и копие.

3. Професионална биография (CV).
4. Документ за придобито образование, 

специалност, квалификация, правоспособ-
ност - оригинал и копие.

5. Мотивационно писмо, в което канди-
дата представя идеи за извънкласни фор-
ми, които може да предложи в зависимост 
от своята квалификация и творчески по-
тенциал.

Оригиналите на документите се връщат 
след сверяване с копията, които трябва да 
са ясни и четливи.

До участие в конкурса не се допускат 
лица, които не са представили всички не-
обходими документи или представените 
документи не удостоверяват изпълнение-
то на изискванията за заемането на длъж-
ността.

Документ за медицински преглед, със 
заверка от психодиспансер и свидетелство 
за съдимост се представят при одобрение 
на кандидата.

V.Основание за сключване на договора: 
чл.67 ал.1 т.1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал.1 
от КТ

VI. Място и срок за подаване на доку-
ментите: ЦПЛР Общински детски ком-
плекс, гр. Шабла, ул. „Комсомолска“  № 
12,  до 21.08.2020 г., всеки работен ден от 
09:00ч. до 12:00 ч.

МОН: УЧИЛИЩАТА С ИНДИВИДУАЛНИ 
КРИЗИСНИ ПЛАНОВЕ
Най-вече I-IV клас е желателно да учат в присъствена форма

Стартираме новата учебна 
година в присъствено обуче-
ние. Това каза министърът на 
образованието Красимир Въл-
чев по време на проведеното на 
21 юли заседание на Комисията 
по образованието и науката във 
връзка с началото на учебната 
година. Според министър Въл-
чев, това решение е единствено-
то логично в конкретната ситуа-
ция в която се намира страната.

„Факт е, че обучението в 
електронна среда не може из-
цяло да замести присъствено-
то. В същото време ние трябва 
да работим и разработваме 
правила за функциониране на 
системата в тези условия. Те ще 
бъдат най-общи по отношение 

на организацията и конкретни 
по отношение на така нарече-
ните здравни протоколи.”

Според мин. Вълчев, по от-
ношение на организацията, 
училищата ще трябва да имат 
план за работа в критични си-
туации, за да имат възможност 
да превключат при необходи-
мост за обучение в електронна 
среда за кратък период. „Било 
то 3,5 или 7 учебни дни. Надя-
ваме се и здравната система да 
има този капацитет бързо да 
направи анализ на ситуацията 
и като види здравния протокол 
да види каква е средата на кон-
такт“, уточни още образовател-
ният министър.

Агенция „Фокус“

ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ДУРАНКУЛАК

В разгара на лятото, Народ-
но читалище „Дружба 1898” 
посреща своите малки прияте-
ли с разнообразни занимания. 

Понеделник е ден за четене и 
игри на открито, в сряда пеем и 
танцуваме, а в четвъртък изявя-
ваме кулинарни умения. Въпре-
ки обстановката с коронавируса 
успяваме да провеждаме меро-

приятията на открито с учас-
тието на до 10 деца – жители и 
гости на Дуранкулак.

 Вратите на читалището са 
отворени и очакват още же-
лаещи да се впуснат в летните 
приключения!

Николинка Георгиева,
 читалищен секретар
на НЧ „Дружба 1898“

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 жилет-
ката му три пръста червен пояс, 
с бяла (по нашенски) риза, без 
вратовръзка, с черно накри-
вено калпаче, с ботуши и един 
врачански бастон под мишни-
ца. Млад човек: да има, да има 
най – много тридесет години… 
(стр. 13 от „Бай Ганьо“ 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.

„Бай Ганьо чете „Бай Ганьо“ от Илия Бешков
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На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 
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ЧЕТВЪРТИ
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ТУРНИР ПО ЛЕКА

АТЛЕТИКА

„КОСТА ВАСИЛЕВ“

   за деца, юноши,  
девойки, мъже и жени

22 август 2020 г.  (събота)

градски стадион 
„Шабла“

09:00 часа

Организатор СКЛА 
„Нефтяник 2014“ със 

съдействието на

БФЛА

и община Шабла

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

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ
ОТ И ДО АВТОГАРА ШАБЛА, КЪМ 28 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 пъту-
ване да потърсите информация за наличието на превози на 
телефон: 05743/ 4335 всеки делничен ден от 07.00 ч. до 10.00 

ч. преди обяд и  след обяд от 12:10 ч. до 17:10 ч.

Проф. д-р Ивелин Иванов: „И НУЖНО, И ПРИЯТНО Е ДА 
СЕ ВРЪЩАМЕ КЪМ КОРЕНИТЕ СИ И СВОЕТО МИНАЛО.“

През изминалата седмица, по повод на 138 години от рож-
дението на Васил Левски, на бюст-паметника на Апостола на 
българската свобода в центъра на Шабла се  състоя церемония 
по поднасяне на венци и цветя на мемориала. Там бе и проф. д-р 
Ивелин Аргиров Иванов – ръководител на катедра „Стара и 
средновековна история“ във Великотърновския университет 
„Св.св. Кирил и Методий“.  

Ивелин Иванов е преподавател във ВТУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“ от 1993 г., доцент по средновековна  обща история 
във ВТУ е от 2010 г., а професор – от 2015 г. Специализирал е 
в Латвия, Полша, Исландия и Естония. Автор е на шест книги 
и множество статии и рецензии на книги. „Изгрев“ използва 
възможността, за да  срещне  своите читатели с родения, из-
расъл и завършил средното си образование в нашия град проф. 
Иванов:

„Изгрев“ – Здравейте, 
проф Иванов. Как се чувст-
вате в Шабла сега, 35 години 
след като сте напуснал града?

Проф. И. Иванов – Първо, 
благодаря за любезната пока-
на за това интервю! Тридесет 
и пет години са толкова малко 
и толкова много…Малко, 
защото ми се струва, че са 
били далеч по-малко, за-
щото времето лети толкова 
бързо…И много, защото са 
се променили много неща. 
Част от хората, които по-
знавах, вече не са тук, а в 
същото време са израснали 
нови поколения. Да си при-
зная, дори съм забравил ня-
кои имена, и срещайки хора 
в Шабла, изплуват спомени, 
виждам позната физионо-
мия, но не винаги паметта 
възстановява името.

„Изгрев“ – Към кои от 
паметниците на терито-
рията на нашата община 
имате по-специално отно-
шение и защо?

Проф. И. Иванов – От-
ношението към паметни-
ците и ежегодните събития 
в културния календар не 
винаги е свързано с поли-
тически и исторически при-
страстия и чувства. Всъщност, 
осъзнавам, че това отношение 
често е част от нашата лична, 
индивидуална памет и емоцио-
нални спомени. В този редна 
мисли, особено място заема па-
метникът на съветските летци 
на камъните до „Нефт и газ“, 
тъй като за мен както паметни-
кът, така и мястото е свързано 
със спомени за публични съ-
бирания и чествания, най-вече 
през пролетта, с дълги дни на 
игри, ловене на попчета, миди 
и раци наоколо. Друг ярък па-
метник в моето съзнание спо-
мени е паметникът на Иван 
Загубански в центъра на Шабла 
и ярките спомени от ежегодни-
те чествания на загиналите за 
свободата на България и зре-
лищните нощни зари на 2 юни. 
Явно, още в детските си години 
съм бил впечатлен от бавното 
четене на имената на револю-
ционерите на фона на траурния 
военен марш „Покойници, вий 
в други полк минахте“. Неза-
бравимо! И не на последно 
място – паметникът в памет на 
Дуранкулашкия бунт, но той 
е свързан с по-зряло, нека го 
нарека юношеско съзнание. И 
тъй като въпросните събития 
около бунта бяха силно идео-
логизирани, а в студентските 
си години осъзнах сложната 
и трагична истина за тези съ-
бития, отношението ми към 
тях е по-скоро като към акт на 
вътрешен, граждански кървав 

конфликт.
„Изгрев“ –  За това лято 

имахте предвидени срещи с 
нашите съграждани – ваша 
лектория, откриване на из-
ложба. Поради рестрикцион-
ните мерки, свързани с епи-
демичната обстановка, те са 

отложени за неопределено 
време. Всички се надяваме 
те да се състоят възможно 
най-скоро, но все пак, бихте 
ли анонсирали читателите на 
„Изгрев“, какво сте подготви-
ли за тези събития?

Проф. И. Иванов – Да, бяха 
проведени предварителни раз-
говори, и съжалявам, че раз-

разилата се пандемия отложи 
тези планове за бъдеще време. 
Една от темите,  които пла-
нирах, беше свързана с при-
съствието на Шабла в морски 
карти и портулани от периода 
XIV-XVIII век. Предполагам, 
че читателите на „Изгрев“ си 
спомнят тези интересни ръчно 
изработени и изрисувани кар-
ти, най-често от италиански 
произход, които могат да бъдат 

открити и в интернет-прос-
транството. Постарах се да 
прегледам няколко от тях и се 
оказа, че се появяват интерес-
ни маркери с имена които биха 

могли да бъдат свързани с 
акваторията на Шабла. Раз-
бира се, не с днешния град 
Шабла, а вероятно с мястото 
на късноантичната крепост 
и пристанища до днешния 
фар, вероятно 
с други, закъ-
тани от ветро-
вете заливчета 
и стоянки по 
брега на юг от 
днешния фар. 
Темата е инте-
ресна, тъй като, 
ако въпросните 
маркери и име-
на наистина са 
били по тези 
места от днеш-
ния бряг, итали-
анските и други 
кораби в Черно 
море са ги полз-
вали както за 
ориентири по 

брега, така и веро-
ятно за пристан при 
нужда. Не на по-
следно място, така-
ва тема и изложба, 
посветена на мор-
ските карти и Ша-
бла, имат популя-
ризаторски и дори 
рекламен ефект за 

града и общината, тъй като 
представят вековната история 
на тези земи и брегове.

А относно планираната лек-
тория на тема „Осми примор-
ски полк и бунта Шабла-Ду-
ранкулак“, посветена на 120-ата 
годишнина от слеските бунтове 
бих изразил съжаление, че на-
стоящите ограничения поради 
COVID-19 не позволиха отбе-
лязването на тези знакови за 

нашата община събития. На-
дявам се, че идеята ще бъде ре-
ализирана в бъдеще, тъй като 
Военният архив във Велико 
Търново дава възможност за 
нова и интересна информация 
по въпросните бунтове. 

„Изгрев“ – Върху какво, 
свързано с нашия край рабо-
тите напоследък?

Проф. И. Иванов – Всъщ-
ност, идеята за мястото на 
Шабла в морски карти и порту-
лани от XIV-XVIII век е най-но-
вата ми идея, но има и други, 
по които бих могъл да работя 
при наличие на време и здраве, 
разбира се. Още като студент, 
открих документи в областния 
архив в град Добрич, основ-
но за първата половина на XX 
век. Съществуват интересни 
документи за рибарските коо-
перации – една морска, и една 
в езерото, от 30-те години на 
XX век. Интересен факт е, че 
езерната е просперирала и е 
изнасяла раци в хладилни ва-
гони за Германия. Друга инте-

ресна тема е мястото на Шабла 
и на къмпинзите в общината 
в развитието на туризма през 
70-те -90-те години на XX век. 
Но, честно казано, това са само 
идеи, за които едва ли ще имам 
време, а и аз съм насочил свои-
те усилия в областта на евро-
пейското средновековие. Но 
ще се радвам, ако някой местен 
или друг историк се насочи 
към подобна тема.

 „Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете за Шабла и на шаблен-
ци?

Проф. И. Иванов – Искре-
но пожелавам здраве, разум и 
труд. Не можем да постигнем 
нищо в личен план без здра-
ве, не можем да оцелеем в тези 
сложни световни времена без 
разум, и не можем да благоден-
стваме без труд.

„Изгрев“ – Сърдечно Ви 
благодаря Ви за това интервю.

Проф. И. Иванов – Аз също 
искрено благодаря за любезна-
та покана и за интересния раз-
говор! За мен това не е просто 
ангажимент, а удоволствие и 
чест.

Разговаря Йордан Енев

17.07. 2010 г. – Преди церемонията по 
поднасяне на венци и цветя на бюст-па-
метника на Левски в Шабла, проф. Ива-
нов разговаря със съученика си от ша-
бленското средно училище – гл. спец. 
„КИН“ в община Шабла, Илиян Христа-
киев.

Проф. Ивелин Иванов изнася лекция в университета в Лодз (Пол-
ша). Годината е 2017-а.

Годината е 2010-а, мястото – Зеления об-
разователен център в Шабла. Събитието 
е етнографска изложба по повод 70-годиш-
нината от връщането на Южна Добруджа 
в пределите на България. Проф. Иванов е в 
разговор с преподавателя по история в СУ 
„Асен Златаров“, Сминка Филчева.


