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„Работата е най-доброто лекарство против всички беди.“
Ърнест Хемингуей

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

НА ЗАСЕДАНИЕТО ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА ШАБЛА

На  29.07.2020  г. в Минис-
терството на регионалното 
развитие и благоустройството 
(МРРБ) се проведе заседание 
на Националния експертен 
съвет по устройство на те-
риторията и регионална по-
литика (НЕСУТРП), водено 
от заместник-председателя 
на съвета арх. Пенчо Дими-
тров.    Беше разгледан  предва-
рителния проект на общия 
устройствен план на общи-
на  Шабла, правилата и норма-
тивите за прилагане на общия 
устройствен план и специфич-
ните правила и нормативи към 
общия устройствен план.

В заседанието участваха над 
30 представители на държавна-
та и местната власт. Членове на 
съвета са експерти от Минис-
терството на околната среда и 
водите.  Басейнова дирекция 
за Черноморски район с цен-
тър Варна, Министерството на 

здравеопазването, Министер-
ството на земеделието и хра-
ните, Изпълнителната агенция 
по горите, Министерството 
на културата, Министерство-
то на отбраната на Република 
България, Министерството на 
икономиката, енергетиката и 
туризма, Министерството на 
транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията, 
Главна дирекция „Гражданска 
въздухоплавателна админи-
страция”,  Камарата на архите-
ктите в България и на Съюза 
на архитектите в България,, 
Държавно предприятие „Прис-
танищна инфраструктура”, 
Министерството на околната 
среда и водите, Агенция „Път-
на инфраструктура” (АПИ), 
Областна администрация на 
област  Добрич, Общински съ-
вет Шабла, ГД „Пожарна без-
опасност и защита на населе-
нието”, главният архитект на 

община  Шабла, представители 
на системните оператори и на 
дирекции „Правна“, „Държав-
на собственост“, „ВиК“, Геоза-
щита и благоустройствени дей-
ности“ в МРРБ и др.

След обобщаване на постъ-
пилите становища и проведе-
ната дискусия, НЕСУТРП взе 
следните

РЕШЕНИЯ:
1. НЕСУТРП приема Пред-

варителния проект за Общ 
устройствен план на община 
Шабла и Правила и нормативи 
за прилагането му с условие, в 
Окончателния проект (ОП) да 
се отразят бележките и пре-
поръките от становищата на 
заинтересованите централни и 
териториални администрации, 
контролни органи и експлоата-
ционни дружества, постъпили 
при провеждането на консулта-
циите по доклада за ЕО, ДОСВ 
и общественото обсъждане на 

ОУПО и ЕО, потвърдени със 
Становище по ЕО № 1-1/2019 г. 
на МОСВ, както и от постъпи-
лите на заседанието становища 
от дирекциите „Устройство на 
територията и административ-
но-териториално устройство“, 
„Водоснабдяване и канали-
зация“, „Геозащита и благоу-
стройствени дейности“, „Прав-
на“ и „Държавна собственост“ 
при МРРБ, и на Агенцията по 
геодезия, картография и кадас-
тър, Изпълнителната агенция 
по горите, Регионалната дирек-
ция по горите – Варна, ГД „По-
жарна безопасност и защита на 
населението“, „Енергиен систе-
мен оператор“ ЕАД.

2. НЕСУТРП приема пред-
ложението на ДП „Ръковод-
ство на въздушното движение“ 
за промяна на устройствената 
зона на поземлен имот (ПИ) с 
идентификатор 83017.55.667 по 
КККР на гр. Шабла от „Гз2“ – 
защитни противоерозионни и 
ветрозащитни гори в устрой-
ствена зона „Тсп“ – терени за 
специално ползване, като про-
мяната бъде отразена в обоб-
щената справка по чл.29, ал.1 
от Наредбата за ЕО.

3. След изготвяне на Окон-
чателния проект и съгласуване-
то му по реда на чл. 127, ал.2 от 
Закона за устройство на тери-
торията, да се изготвят доклад 
по чл.19, ал.2 от Наредба № 8 за 
обем и съдържание на устрой-
ствените планове и обобщена 
справка според изискванията 
на чл. 29, ал. 1 от Наредбата за 
ЕО, с оглед представянето й в 
МОСВ, преди приемане на ОП 
на ОУП на община Шабла от 
НЕСУТРП и одобряването му 
по реда на чл. 19, ал. 3 от ЗУЧК.

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 29 юли 2020 година се 

проведе редовно заседание на 
Общинския съвет. На него при-
състваха 10 от 11 общински съ-
ветника. Предварително обяве-
ният дневен ред включваше 11 
докладни записки за разглеж-
дане, внесени от Комисията 
по устройство на територията, 
благоустрояване, законност, 
обществен ред и екология.

Съветниците приеха отчета 
на община Шабла за изпълне-
ние програмите по чл.9 и чл.10 
от Закона за енергетиката и 
възобновяемите източници и 
чл.12, ал.1 от Закона за енер-
гийната ефективност за 2019 
година.

На заседанието беше дадено 
съгласие общината да подготви 
и внесе проектно предложение 
„Подобряване природозащит-
ното състояние на червеногу-
шата гъска, чрез изпълнение на 

мерки от Плана за действие за 
вида по Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 годи-
на“, по приоритетна ос „Натура 
2000 и биоразнообразие“. 

Разгледани бяха докладни 
записки за урегулиране на ули-
ци в гр.Шабла и с.Крапец.

Съветниците дадоха съгла-
сие община Шабла да участва 
като партньор на община град 
Добрич в процедура за под-
бор на проектни предложения 
по открита покана „Кръгова 
икономика и ресурстна ефек-
тивност“ по Програма „Опаз-
ване на околната среда и кли-
матичните  промени“, която 
се финонсира от Финансовия 
механизъм на Европейското 
икономическо пространство 
2014-2021 година. Възложи-
ха на Кмета на община Шабла 
да проведе всички изисквани 
процедури и дейности  по под-

помагане , подготовката и по-
даването в срок на проектното 
предложение, включително и 
да сключи споразумение за об-
щинско сътрудничество за оси-
гуряване на финансирането на 
проекта.

Г-н Мариян Жечев - кмет на 
общината беше упълномощен 
да присъства на извънредно  
заседание на общото събра-
ние на Асоциацията по ВиК 
Добрич, с право да гласува в 
извънредното заседание на 11 
август 2020 година. При невъз-
можност да присъства, да бъде 
заместен от началника отдел 
„Устройство на територията и 
строителство“ в общинската 
администрация, г-жа Марияна 
Бобева.

Кметът, Мариян Жечев 
беше определен за предста-
вител на общината, който да 
присъства на редовните го-

дишни общи събрания на 
„Шабла голф-Ваклино“ АД, на 
„Голф-Шабла“АД и на „Шабла 
- Марина“ АД. Общинските съ-
ветници гласуваха предложе-
нието община Шабла да участва 
като партньор с проект „Ос-
нови на кръговата икономика 
в образованието  на община 
Шабла, чрез обмяна на опит 
и добри практики от Ислан-
дия“ по малка грантова схема 
№ 3.1 по Програма: „Опазване 
на околната среда и климатич-
ните промени“, финансирана 
от Финансовия механизъмна 
Европейското икономическо 
пространство 2014-2021 година 
и националния бюджет на Ре-
публика България.

След изчерпване на дневния 
ред от 11 точки председателят на 
Общинския съвет, д-р Йорданка 
Стоева закри заседанието.

Йорданка Радушева

АВТОБУСНА ЛИНИЯ НА ОБЩИНА ШАБЛА
ЗА КЪМПИНГ „ДОБРУДЖА“

Маршрутно разписание

Тръгване от Шабла:
9.00; 10.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00 часа

От къмпинг „Добруджа“:
9.30; 10.30; 11.30; 13.30 ; 15.30; 17.30 часа

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

JAZZ DO MORETO
Здравейте приятели. Имаме честта,удоволствието и радостта 
да Ви поканим на JaZz Do MoRETO или по-просто JeZzerets.
За втора поредна година ще се раздаваме на макс и ще се по-
топим в дълбините на 
джаза.
Участват:
Ангел Заберски – 
пиано;
Стоян Янкулов – 
Стунджи;
Борис Таслев – 
контрабас;
Вера Шандел – вокал;
Павлета Проданова – 
пиано;
Пламена Костова – 
вокал;
Frank Nestler – 
саксофон.
Палитра от музи-
ка - джаз на френски 
умело втъкан в аран-
жиментите на проекта 
„Будоар“ на Ангел За-
берски трио и на Вера 
Шандел, джаз на български и много още предизвикателства, с 
които ще ви изненадаме. 
Заповядайте и ще видите! 
На 5 август 2020 година (сряда) в село Езерец, от 20.00 часа. 

Вход: свободен 
Ще бъдем на един метър разстояние, но в сърцата си близко 

до музиката и джаза.

„ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО“

Музикално пътешествие с прочути италиански 
канцонети, френски шансони, испански и гръцки песни в 

изпълнение на СИМФОНИЕТА-ВРАЦА.
Диригент: Христо Павлов
Солисти: Валентина Корчакова (сопрано), Марио Николов 
(тенор)
Специален гост: Георгиос Филаделфевс (тенор) – Гърция
На 12 август 2020 година от 19.00 часа в Градския парк на 
Шабла.
Билети можете да закупите на касата в НЧ „Зора 1894“
Цена – 4 лв.

В 17.00 часа паркът ще бъде затворен за други 
посетители до приключването на концерта.
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ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

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

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРОДАВАМ

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

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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14 август 2020 година ще се 

навърши
 1 година

от смъртта на

АТАНАС КОСТАДИНОВ  
КРЪСТЕВ

   (от с. Горун)
починал на 74 години

Мили и скъпи са спомените, които ни остави. 
Те ще живеят вечно в нашите сърца.

Никога няма да забравим безпределната ти доброта и обич 
към нас!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 7 август 2020 година

се навършват 
2 години

от смъртта на

КАТИНКА КОЛЕВА ТАШЕВА
починала на 77 години

Вечно жив си остана човекът, 
който честно се трудил  

и скромно живял, 
тихо минал своята пътека 

и в сърцето на всеки обич посял.

От семейството

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

ПРОДАВАМ 
СПЕШНО КЪЩА В ШАБЛА,

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

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

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

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА 
НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Продължава от бр. 28

Небитовите клиенти при 
избора си на доставчик по сво-
бодно договорени цени следва 
да имат предвид, че избраният 
от тях доставчик на електри-
ческа енергия трябва да бъде и 
координатор на балансираща 
група в съответствие с Прави-
лата за търговия на електриче-
ска енергия. 

Всеки небитов клиент сам 
избира доставчика, с който да 
сключи договор за доставка на 
електрическа енергия, въз ос-
нова на предоставени оферти 
и свободно договаряне или при 
условията и по реда на Закона 
за обществените поръчки.

За първоначална регистра-
ция на пазара на електрическа 
енергия по свободно договоре-
ни цени с договора за доставка 
Вие упълномощавате достав-
чика да подаде заявление за 
първоначална регистрация при 
съответния мрежови оператор, 
както и да сключи от Ваше име 
и за Ваша сметка договори с 
мрежовия оператор и с достав-
чика от последна инстанция, 
както и да подаде заявлението 
за първоначална регистрация. 

Какво ще се случи, ако при 
изтичане на типовия договор 
на 30-ти юни 2021 г.  не сте 

сключил друг договор за дос-
тавка на електрическа енер-
гия по свободно договорени 
цени? 

Тези от Вас, които до 30-ти 
юни 2021 г. включително, не са 
избрали доставчик на електри-
ческа енергия, считано от 1-ви 
юли 2021 г. ще се снабдяват с 
електрическа енергия от същия 
доставчик, но в качеството му 
на доставчик от последна ин-
станция. 

Обърнете внимание, че при 
сделки с доставчик от последна 
инстанция, цената на електри-
ческата енергия е значително 
по-висока. Това се дължи на 
факта, че функцията на дос-
тавчик от последна инстанция 
е да снабдява с електрическа 
енергия инцидентно, до избо-
ра на друг доставчик. Смяната 
на доставчик от последна ин-
станция с друг доставчик се из-
вършва съгласно предвидения 
ред в Закона за енергетиката и 
Правилата за търговия с елек-
трическа енергия. 

Какво трябва да знаете от-
носно дължимите плащания 
при сделките по свободно до-
говорени цени?

Към настоящия момент в 
регулираната цена на електри-
ческата енергия, която заплаща 

небитовият клиент, са включе-
ни разходите за балансиране и 
цената за задължения към об-
ществото, като във фактурата 
за доставената електрическа 
енергия отделно са включени 
и разходите за мрежови услуги. 

При сключване на договор 
за доставка на електрическа 
енергия по свободно договоре-
ни цени страните сключват до-
говор за комбинирани услуги, 
като предмет на този договор 
са продажбата на електрическа 
енергия и плащането на всички 
използвани от крайния клиент 
услуги в това число за мрежови 
услуги и за „отговорност за ба-
лансиране“. 

Следва да се има предвид, че 
при доставка на електрическа 
енергия по свободно договоре-
ни цени, цената за задължения 
към обществото се начислява 
във фактурата отделно от цена-
та на електрическата енергия.

Какво да правят тези от 
Вас, които са възложители на 
обществени поръчки?  

В случай, че сте възложи-
тели на обществени поръчки, 
трябва да предприемете необ-
ходимите законови действия 
за възлагане на обществена 
поръчка за избор на доставчик 
на електрическа енергия при 

най-добри за Вас условия по 
реда на Закона за обществени-
те поръчки.

От къде, кога и как можете 
да получите достъп до актуал-
на информация за офертите 
за доставка на електрическа 
енергия?

За по-пълна информираност 
и осигуряване на възможност за 
участие на пазара на електри-
ческа енергия по свободно до-
говорени цени, в срок до 31-ви 
декември 2020  г. КЕВР ще съз-
даде платформа и ще определи 
правилата за работа с нея. 

 Правилата ще бъдат публи-
кувани на интернет страницата 
на КЕВР като оператор на плат-
формата. 

Независимо, че платфор-
мата ще бъде факт след 31-ви 
декември 2020   г. до тогава 
всеки небитов потребител на 
електрическа енергия следва 
да бъде активен в търсенето на 
доставчик, с който да сключи 
договор за доставка на електри-
ческа енергия при най-добри за 
него условия. Информация за 
всички доставчици на електри-
ческа енергия е налична на сай-
та на КЕВР https://portal.dker.
bg/registri/litsenzii 

Министерство на  
енергетиката на РБ

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ 
ОТ И ДО АВТОГАРА ШАБЛА, КЪМ 4 АВГУСТ 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.

ПАДНА ЗАБРАНАТА 
ЗА УЛОВ НА БЯЛА 
МИДА В ЧЕРНО МОРЕ

На 20 юли падна забрана-
та за стопански и любителски 
риболов на бели пясъчни миди 
от видовете Donax trunculus и 
Chamelea gallina в българска-
та акватория на Черно море. 
Това се случи с издаването на 
нова заповед на Министъра на 
земеделието, храните и горите, 
с която се променя срока на за-
брана от 31 юли на 20 юли, съ-
общават от МЗХГ.

Въвеждането на промяната   
и по- ранно отпадане на забра-
ната се случва като резултат от 
постъпила във Върховен адми-
нистративен съд жалба. В нея 

се посочва, че в предвид създа-
лата се ситуация на извънредно 
положение в страната е трудно 
да се намерят източници на до-
ходи. Като мотив за промяна на 
срока на забраната се посочва, 
че въвеждането на тримесечна 
такава за улов на бели миди ще 
лиши от работа и доходи мно-
го лица, ангажирани с улов, 
преработка и търговия на бели 
миди. По мнение на жалбопо-
дателя е необосновано изтег-
лянето на забраната с 20 дни 
по- рано и нейното удължаване 
с два месеца спрямо предходна-
та година.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 12 и 13 август 2020 го-
дина (сряда и четвъртък) „Ел-
техресурс” АД, съвместно с 
oбщина Шабла, организират 
кампания за събиране на изля-
зло от употреба електрическо 
и електронно оборудване във 
всички населени места от об-
щината. 

Гражданите и фирмите 
могат да се освободят от не-

работещите си електроуреди 
(печки, хладилници, перал-
ни, телевизори, компютри и 
др.) с предварителна заявка 
за извозване, подадена до 12 
август 2020 година включи-
телно, на безплатен национа-
лен телефон 0800 14 100 и на 
номер 0885 77 00 41, както и 
на електронен адрес order@
makmetal.eu.
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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 дис-
циплини 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 раз-
витие”:

- проучва интересите на децата и уче-
ниците за занимания в свободното време;

- организира целогодишната си обра-
зователна, творческа и възпитателна ра-
бота, съгласно държавните образовател-
ни 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 из-
ява на интересите, способностите, талан-
тите и дарованията на всяко дете;

- създава мобилни модели за работа с де-
цата 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 
длъжността „Учител, хуманитарни и об-
ществени дисциплини в ЦПЛР” се пре-
доставя на кандидатите да се запознаят с 
нея при подаване на документите.

II.Минимални изисквания към кан-
дидатите 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 право-
то да упражняват професията си и да не 
страдат 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 завър-
шена образователно-квалификационна 
степен на висшето образование „Профе-
сионален бакалавър“,  „Бакалавър” или 
„Магистър”.

5. Да притежават специалност от ди-
пломата за висше образование, позволя-
ваща им да изпълняват нормата за задъл-
жителна преподавателска работа.

6. Да притежават придобита профе-
сионална 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 конкур-
са - по документи и събеседване

IV. Необходими документи за участие:
1. Заявление (свободен текст) за заема-

не на длъжността.
2. Документ за самоличност - оригинал 

и копие.
3. Професионална биография (CV).
4. Документ за придобито образова-

ние, специалност, квалификация, правос-
пособност - оригинал и копие.

5. Мотивационно писмо, в което кан-
дидата представя идеи за извънкласни 
форми, които може да предложи в зави-
симост от своята квалификация и творче-
ски потенциал.

Оригиналите на документите се връ-
щат след сверяване с копията, които тряб-
ва да са ясни и четливи.

До участие в конкурса не се допускат 
лица, които не са представили всички необ-
ходими документи или представените до-
кументи не удостоверяват изпълнението на 
изискванията за заемането на длъжността.

Документ за медицински преглед, със 
заверка от психодиспансер и свидетел-
ство за съдимост се представят при одо-
брение на кандидата.

V.Основание за сключване на догово-
ра: 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.

НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА АСАМБЛЕЯ В ШАБЛА
На 31 юли 2020 година, в 

двора на Зеления образовате-
лен център в Шабла започна 
Националната детска асамблея 
„Празнични докосвания в цвят 
и коприна“. Петото издание 
„История и традиции“ е орга-
низирано от Община Шабла и 
Детската школа за приложно 
изкуство „Ива Пенчева“ – Га-
брово.

Сред уюта и прох-
ладата в Зеления 
образователен цен-
тър Шабла се бяха 
събрали над 30 деца, 
жители и гости на 
града, сред които 
малки художници от 
Дуранкулак и Кра-
пец. Децата имаха 
възможността да ри-
суват върху стъкло 
и керамични съдове, 
под ръководството 
на Ива Пенчева.

По-късно през 
деня беше открива-
нето на изложбата 
„Копринена приказ-
ка“, която включва 
картини, нарисувани 
на коприна – част 
от четирите издания на На-
ционалната детска асамблея 

„Празнични докосвания в цвят 
и коприна“.

На другия ден се проведе 
Арт клас, където всеки желаещ, 
с помощта на Ива Пенчева, на-
рисува своето собствен произ-
ведение върху коприна.

Тринадесет възрастни и две 
деца създадоха своите твор-
би. Сред присъстващите беше 
и една дама на достолепна 

възраст, 79 годишната София 
Енева от Шабла, която с хъс и 

много въображение сама очер-
та своята картина, а не работи 
както другите по шаблон. От 
децата в интересното твор-
ческо занимание се включи и 
правнучката на госпожа Енева, 
7-годишната Калина. След два 

часа участниците си тръгнаха 
със своите неповторими карти-
ни, спомен от запознанството 
им с твореца Ива Пенчева.

След Шабла изложбата ще 
гостува в Габрово и Трявна.

Йорданка Радушева

По време на откриването на изложбата.

Участниците в арт класа.

Ива Пенчева сред малките творци.

Калина на 13 години от Варна.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

***
Морето няма нужда от орисници
и подвизи, с които да се слави.
В лазурен ден ръждивата си ризница
небрежно на брега ще изостави.

Но някак деликатно и внимателно, 
без сянка сантимент или тревога
и пусто от сърдечни обитатели, 
ще мине през свещения си огън.

Ще потуши немирните си ручеи,
които са напирали в гръдта му –
понятия и мъдрости заучени.
За да остане истинно и нямо.

Ще се отлее – стигнало до дъното
на чувствата, изтекли в океани.
Ще благославя времето несбъднато
на изгреви и пристани желани.

Свободно от причини и последици,
Ще жертва всички свои платноходи.
И ще се изпари - да бъде себе си –
животът – съвършен и пълноводен.

Милена Белчева - Лауреат от четвъртото издание 
на Националния литературен конкурс

„Георги Давидов“ – 2014, Шабла

Докато каките и батковците му творят в Зеления център, 
5-годишният Тошко опровергава народната поговорка за мно-
гото баби в Градския парк в Шабла…

Фотооко:

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. 

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.

ЧЕТВЪРТИ
НАЦИОНАЛЕН

ТУРНИР ПО ЛЕКА

АТЛЕТИКА

„КОСТА ВАСИЛЕВ“

   за деца, юноши,  
девойки, мъже и жени

22 август 2020 г.  (събота)

градски стадион 
„Шабла“

09:45 часа

Организатор СКЛА 
„Нефтяник 2014“ със 

съдействието на

БФЛА

и община Шабла
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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

ЮБИЛЕЯТ В СНИМКИ

Треньорът на „ветераните“, Димитър Енев (прав на снимката) 
и колегата му Димо Филев (седнал с очилата), вещо ръководят 
своите футболисти.

Един от голмайсторите за „жълтите“ – Ицо Христов е пре-
следван от друг голмайстор в мача – Сашо Петров и пресрещ-
нат от капитана на „зелените“ и един от организаторите на 
събитието – Влади Овчаров.

Тренер Овчаров инструктира участниците в детския турнир.

Децата показаха майсторски изпълнения на изкуствената 
настилка на помощното игрище на стадиона.

10 ГОДИНИ ФК „НЕФТЯНИК 2010“ ШАБЛА
Церемония, демонстративен мач и детски турнир отбелязаха юбилея на клуба

 25-и август 2010-а г. е датата, 
на която официално е регистри-
рано Сдружението с нестопан-
ска цел (СНЦ) ФК „Нефтяник 
2010“ гр. Шабла. То админист-
рира настоящия футболен клуб 
на града. В първия ден на рож-
дения месец на отбора - август, 
на Градския стадион в Шабла, 
годишнината подобаващо бе 
отбелязана с демонстративен 
приятелски мач между два от-
бора на „Нефтяник 2010“. В 
зелени екипи бяха футболи-
стите, които в сезон 2013/2914 
г. вдигнаха шампионската купа 
като юношески шампиони на 
Североизточна зона „Варна“ с 
треньор Димо Филев. Те бяха в 
състав: Николай Николов, Явор 
Петранов, Стоян Петров, Да-
ниел Петров, Павел Йорданов, 
Сашо Петров, Борислав Михай-
лов, Теодор Пейчев, Владислав 
Петров, Ивайло Иванов, Анто-
нио Георгиев, Тодор Стойнов 
и вратари – Виктор Иванов и 
Димитър Павлов. Капитан на 
отбора бе Владислав Овчаров – 
футболист и треньор  в клуба, 
както и един от организаторите 
на събитието. Треньор на „зе-
лените“ беше разбира се Димо 
Филев.

Облечени в жълти фланел-
ки, на терена излязоха футбо-
листите, които бяха в състава 
на „Нефтяник 2010“ още от 
неговото създаване преди 10 

години: Росен Ранков, Христи-
ян Христов, Валентин Колев, 
Александър Николов, Станис-
лав Костадинов, Михаил Пару-
шев, Стоян Кирилов, Пламен 
Георгиев, Галин Барков, Донко 
Енев, Костадин Ташев, Ангел 
Ангелов, Георги Георгиев, Симо 
Цонков, Веселин Балев, Веселин 
Василев, Иван Енев и Димитрин 
Димитров. Вратар и капитан 
на отбора бе Даню Йорданов, 
а през второто полувреме, под 
рамката застана президентът на 
клуба – Георги Стефанов. Тре-
ньор на „жълтите“ бе Димитър 
Енев. Когато видяха на пистата 
Енев, по-възрастните шабленци 
сигурно с носталгия си спомни-
ха как отборът на „Нефтяник“ 
(Шабла) през 1976 г. след игра-
ни квалификационни мачове в 
Слънчев Бряг заслужи място в 
тогавашната зона „Черно Море“ 
(еквивалентът на сегашната Се-
вероизточна аматьорска лига). 
Тогава в най-силния според 
много местни фенове шаблен-
ски отбор  играеха предимно 
шабленци – Божидар Латов, До-
бри Кьосев (Дочо Кьосата), Ни-
кола Ташев (Кольо Чукана), Ди-
митър Василев (Митьо Дългия), 
Веселин Хараламбиев (Шушоя), 
Димитър Енев (Шукрито), 
Димитър Илиев (Войводата), 

Михаил Николов…Няколко 
години по-късно, неколкократ-
ният вече окръжен шампион 
„Нефтяник“(Шабла), със същи-
ят „гръбнак“ на отбора, вече и с 
Иван Петров (Буркана) в реди-
ците си, отново след преодоля-
ване на квалификационна група 
(в която завършва 1:1 с елитния 
„Спартак“ (Варна)) извоюва 
честта да попадне сред 64-те 

най-добри отбора в България, 
които определиха носителя на 
купата на страната.

В този ред на мисли, след 
като президентът на клуба, Ге-
орги Стефанов поздрави футбо-
листи и зрители с юбилея и ст. 
експ. „МДС“ в община Шабла, 
Живко Янев представи съста-
вите по уредбата на стадиона, 

всички присъстващи на спорт-
ното съоръжение сведоха глави 
в  едноминутно мълчание в па-
мет на шабленските  футболи-
сти, треньори и деятели, които 
посветиха живота си на футбо-
ла в града, но вече не са сред нас.

На терена се получи оспор-
ван и двуостър мач, за радост на 
публиката. Президентът на клу-
ба, Георги Стефанов зае мястото 
на озвучителя Деян Георгиев и 
коментираше първото полувре-
ме по микрофона, а през второ-
то, както споменахме по-горе, 
припомни младежките си годи-
ни на вратата на ветераните... 
Иначе “старите кучета“ напра-
виха всичко възможно да кон-
тролират събитията на терена, 
като през първото полувреме 
„дръпнаха“ с 2:0 на по-младите 
си съперници с голове на Стоян 
Кирилов и Християн Христов. 
Хубав прехвърлящ удар на Ва-
лентин Колев срещна и стра-
ничната греда на „зелените“. В 
началото на втората 40-минутна 
част, Павел Йорданов намали за 
2:1, но скоро след това Михаил 
Парушев възстанови статукво-
то от първата част – 3:1 за ве-
тераните. Силите на бившите 
зонални юношески шампиони 
стигнаха до връщането на един 
гол. Сашо Петров отбеляза за 

3:2 и това бе крайния резултат 
в мача.

Организаторите на съби-
тието – община Шабла и ФК 
„Нефтяник 2010“ подариха на 
треньорите на двата отбора – 
Димитър Енев и Димо Филев, 
както и на други футболни 
деятели  юбилейни футболни 
фланелки. Беше изказана и спе-
циална благодарност на меди-

цинския екип, обслужващ отбо-
ра – Ивелина Янакиева и Петър 
Владимиров. 

Футболният празник по по-
вод десетгодишнината от учре-
дяването на „Нефтяник 2010“ 
започна ден по-рано – на 31 юли 
(петък). На помощното игрище 
на Градския стадион се проведе 
традиционния общински дет-
ски (10-15 год.) турнир по фут-
бол на малки вратички. В това 
издание взеха участие 4 отбора. 
Ето кои бяха тимовете, както 
и децата, играли  в тях: „Black 
lives matter“ (Шабла) – Теодор 
Стоянов (капитан), Кристо-
фър Димитров, Станислав Же-

лев, Иван Станимиров, Георги 
Панайотов и Мариян Петков; 
„Левски“ (Шабла) – Алексан-
дър Николов (капитан), Дарий 
Цоков, Мартин Пейчев, Диян 
Стоянов, Иван Граматиков, Ве-
лизар Енчев и Виктор Вален-
тинов; FC „Крапец“ (с. Крапец)  
– Боян Ненов (капитан), Кра-
симир Красимиров, Радостин 
Красимиров, Никола Харалам-
биев, Ивайло Петров, Владис-
лав Станев и Димитър Давидов; 
„Патриотите“ (с. Дуранкулак) 
– Георги Иванов Георгиев (ка-
питан), Радостин Русев, Христо 
Христов, Константин Патроку-
лов, Томас Патрокулов, Георги 
Бориславов Георгиев и Денис-
лав Видолов.

След изтегления жребий се 
оформиха двата полуфинала. 
В първия от тях, „Black lives 
matter“ бяха повече от убеди-
телни срещу „Патриотите“ – 
14:1. Втората полуфинална сре-

ща противопостави „Левски“ 
(Шабла) на FC „Крапец“. Мла-
дите карапчалии опровергаха 
предварителните прогнози и се 
наложиха над съперниците си 
с 3:0.

В мача са 3-4 място, „Левски“ 
(Шабла) заслужи „бронза“ след 
5:1 над „Патриотите“. 

На финала „Black lives matter“ 
прекършиха FC „Крапец“ с 6:0 и 
вдигнаха купата на общински 
летен шампион. Мариян Петков 
от отбора на шампионите пък 
заслужи голмайсторския приз 
с отбелязаните от него 8 гола в 
двете изиграни срещи.

Като представители на орга-
низаторите от община Шабла и 
ФК „Нефтяник 2010“, съответно 
Живко Янев и Владислав Овча-
ров наградиха всички участни-
ци в надпреварата с фланелки 
и топки, почерпиха ги със сла-
долед.

„Black lives matter“, освен по-
бедители в турнира, направиха 
впечатление и като млади хора 
с активна гражданска позиция, 
съдейки по избора им на име 
на отбора – световния лозунг за 
борба срещу расизма. Ако тряб-
ва да влезем в тяхната стилисти-
ка, безспорен MVP в турнира бе 
капитанът им Теодор Стоянов, 
който освен че блестеше с инди-
видуалната си техника и органи-
заторските си качества на терена, 
освен че реализира 5 гола в двете 
срещи, през второто полувреме 
на финалния мач (след като из-
ходът на срещата вече бе ясен) 
игра за  съотборника си Мариян 
и с асистенциите си му помогна 
да стане голмайстор на турнира.

От финалистите от FC „Кра-
пец“ бихме отличили Никола 
Хараламбиев, чиято стабилна 

игра в отбрана бе в основата на 
достигането на „Крапец“ до ре-
шителния мач за купата.

Авторът на 3 гола за „Лев-
ски“ (Шабла) - Дарий Цоков 
впечатли с контрола си върху 
топката и техничните си изпъл-
нения.

Не може да не отличим и 
„Патриотите“ от Дуранкулак за 
тяхната борбеност и хъс. Пове-
чето от момчетата бяха около 
долната допустима възрасто-
ва граница, а съперниците им 
клоняха към горната. Въпреки 
някои блестящи изяви на вра-
таря им Христо Христов, въз-
растовата разлика от 3-4 години 
за детската физика си е много и 
обикновено решаваща за изхода 
на срещите.

Турнирът премина в дух на 
феърплей -  който не бе на те-
рена, с възгласите си окуража-
ваше и подкрепяше играещите.

Йордан Енев

Футболистите, които поставиха началото на „Нефтяник 
2010“ преди 10 години, минути преди да излязат на терена сре-
щу бившите юношески зонални шампиони.

Капитанът  на „Black lives matter“ (Шабла) – Теодор Стоянов е 
вдигнал купата. Отборът му е летен детски общински шампи-
он по футбол на малки врати.

Формацията на „Нефтяник 2010“ – шампиони на Североизточ-
на зона „Варна“ в сезон 2013/2014 г.


