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„Бъди мярка за качество. Някои хора не са привикнали с толкова изтънчени неща.“
Стив Джобс

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

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

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

„ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ 
СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО“

Музикално пътешествие с 
прочути италиански канцоне-
ти, френски шансони, испански 
и гръцки песни в изпълнение 
на СИМФОНИЕТА-ВРАЦА.

Диригент: Христо Павлов
Солисти: Валентина Корча-

кова (сопрано), Марио Нико-
лов (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 посе-
тители до приключването на 
концерта.

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.

ШАБЛЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ –  
С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА STEM

СУ „Асен Златаров“ гр. 
Шабла спечели проект по 
Национална програма „Из-
граждане на училищна STEM 
среда“ към Министерство на 
образованието с финанси-
ране в малката категория до 
50 000 лв. Тази програма е на-
сочена към създаването на 
нови училищни центрове – 
интегрирана съвкупност от 
специално създадени и обо-
рудвани учебни простран-
ства. Те включват промяна в 
следните елементи: физиче-
ска среда (подобряване на въ-
трешната архитектура и обза-
веждането на съществуващи 
пространства), технологии, 
учебно съдържание, методи 
на преподаване и управление 
на образователния процес. 

Програмата е насочена към 
училища с иновативни прак-
тики и такива с потенциал 
за развитие на иновации в 
областта на природните нау-
ки, дигиталните технологии, 
инженерното мислене и ма-
тематика (STEM).

Проектът бе одобрен сред 
около 560 други проекта на 
училища от цяла България, 
като в малката категория 
бяха одобрени 100 проекта, 
а в голямата – 50. Той цели 
създаването на специфична 
образователна среда, в която 
ще се развиват успешно ком-
петентностите на ученици и 
учители. Една класна стая ще 
бъде трансформирана в учи-
лищен мейкърспейс (твор-
ческа работилница), вдъ-
хновена от LEGO Еducation 
концепцията – „STEM цен-
трове в училище“. Ще се из-
ползва от ученици и учители 
за целите на учебния процес 
чрез проектно-базирано обу-
чение за извънкласни дей-
ности. Ще се създаде „Клуб 
по LEGO роботика“, където 
основният фокус ще бъде 
насочен към използването 

на „LEGO Education“ за при-
лагане на STEM иновации, 
проектно-базирано обуче-
ние и иновативен подход в 
преподаването, което прави 
учениците главни участници 
в учебния процес. Училищ-
ният мейкърспейс ще бъде 
аранжиран и пригоден по на-
чин, който да предлага едно 
цялостно LEGO Education 
преживяване. Ще бъде място 
за креативно решаване на 
проблеми, концентрация и 
упоритост, дизайн, плани-
ране и организация, рабо-
та в екип, комуникация и 
критично мислене. Ще бъде 
организирано така, че да 
поощрява работата в екип – 
оборудвано със съответната 
мебелировка и предлагащо 

инклузивна и стимулира-
ща среда. Ще бъде гъвкаво 
пространство с площ от 49 
кв.м с възможност за конфи-
гуриране на мебели и учеб-
ни материали в зависимост 
от режима на учене. Според 
нуждите на учебния процес, 
работилницата ще съдържа 
както статични маси, така и 
леки, лесно преносими мо-
дулни маси. Също така ще 
съдържа няколко вида сто-
лове и с различни височи-
ни, като част от тях ще бъдат 
„активни“. Ще се предвидят 
достатъчно пространства 
и мебели за складиране на 
учебни материали, лични 
вещи и дрехи, както за уче-
ници, така и за учители. Ще 
бъде поставена подходяща 
антибактериална подова 
настилка, позволяваща лесна 
поддръжка. Стените и тава-
ните ще бъдат пребоядисани. 
Ще бъдат подменени: вратата 
към помещението, сградните 
инсталации, осветителните 
тела, електрическите клю-
чове и контакти, както и ще 
бъде предвидена ефективна 
климатизация. 

Заниманията в Клуба по 
LEGO роботика ангажират 
учениците на всяко ниво, 
осигурявайки практически 
преживявания, стимулиращи 
комуникацията, творчество-
то, сътрудничеството и уме-
нията за критично мислене 

– за да бъдат успешни в ча-
совете по STEM сега и да ре-
ализират пълния си потен-
циал от дигитални умения в 
реалния живот. Ученето чрез 
игра ще накара учениците 
да работят в екип, да строят, 
да решават проблеми и из-
следват решенията си, като 
същевременно задълбочават 
познанията си в STEM дисци-
плините и развиват уменията 
на XXI век. 

Работилницата ще разпо-
лага с LEGO Education реше-
ния, специално предназначе-
ни за образователни дейности 
и покриващи различни об-
разователни потребности. 
Те включват конструктори за 
изграждане на роботи и ма-
шини и допълнителни мате-
риали в помощ на ученика и 
учителя.  Ще бъде осигурена 
стабилна Wi-Fi връзка, ек-
ран за подпомагане и улесня-
ване интегрирането на други 
технологии, както и ще бъдат 
закупени няколко лаптопа с 
инсталиран софтуер, необхо-
дим за употребата на LEGO 
комплектите. Също така ще 
бъде внедрена облачна плат-
форма за вътрешноучилищна 
комуникация и организация. 

В днешно време е изклю-

чително важно децата да се 
чувстват част от общността, 
както в училище, така и на-
вън. Ключът към желанието 
да ходят всеки ден на учили-
ще, да се съсредоточават и 
полагат усилия по различни 
задачи, е усещането за пол-

зотворност и потребност в 
класната стая. Интерактив-
ните методи могат да оси-
гурят благоприятна учебна 
среда, като стимулират по-
знавателната активност на 
учениците и улесняват про-
цеса на усвояване на знания. 
Тази практика поставя детето 
в центъра на учебния про-
цес. Обучението ще е изцяло 
проектно-базирано с акцент 
върху развитието на клю-
човите компетентности на 
учениците. LEGO Education 
обучението акцентира върху 
ученето чрез игра, чрез прак-
тически занятия и набляга 
на изследователския подход, 
като по този начин ангажи-
ра повече децата и помага за 
задържането на придобитите 
знания и умения за по-дълго 
време.

Проектът предoставя въз-
можност за изграждане на 
специализирана среда от от-
ворен тип, в която проект-
но-базираното обучение в 
направление STEM подкре-
пя съвременните интереси 
на учениците, въвежда ком-
петентностен модел и преде-
финира ролята на учителя.

СУ „Асен Златаров“  
Шабла
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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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 11 август 2020 година 

се навършват
4 години 

от смъртта на 

СТАВРИ  ЯНАКИЕВ 
СТАВРЕВ

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 15 август 2020 г.
се навършват 22 години от смъртта  

на

СТЕФАН ТОДОРОВ 
ТАШЕВ

Носим те в сърцата  
си с много обич!

Дълбок поклон пред  
светлата ти памет!

От семейството

ДАВАМ ПОД НАЕМ ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА, 
подходяща за трамбоване на чакъл и пясък.

Цена: 45.00 лв. на ден
Телефон за контакти: 0882299020

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ.

Телефон:0899 398 685, Иво Иванов

LIONS GROUP REAL ESTATE,
 съдейства за закупуването и продажбата  

на имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите най-до-
брия собственик, или познавате човек, който има такъв 

имот, можете да се обадите на:

 тел. 0886/22-85-99, Донка Ангелова

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

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41

ЕНЕРГО-ПРО ПОДПОМАГА 
МАЛКИЯ БИЗНЕС ПРИ 
ИЗЛИЗАНЕТО НА СВОБОДЕН 
ПАЗАР

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 
услуги е в готовност да се вклю-
чи в задължителната либера-
лизация на всички небитови 
клиенти от 1 октомври.   Тър-
говското дружество от групата 
ЕНЕРГО-ПРО Варна работи на 
територията на цялата страна. 
Търговските представители на 
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни ус-
луги предлагат индивидуални 
консултации на представите-
лите на малкия бизнес относ-
но процедурата по излизане 
на свободния пазар на елек-
троенергия. Предоставят се 
гъвкави решения и най-под-
ходящите условия за доставка 
спрямо индивидуалните нужди 
на клиентите. Фирмите имат 
възможност да упълномощят 
търговското дружеството за 
оформянето на всички необхо-
дими документи по процедура-
та за преминаване на свобод-
ния пазар.

До момента над 17 000 ком-
пании, излезли на либерализи-
рания пазар в България, са се 
доверили на опита на ЕНЕР-
ГО-ПРО Енергийни услуги. 
Принципи в практиката на 
търговското дружество са про-
зрачните условия, коректните 

взаимоотношения и надежд-
ност в доставката на електро-
енергия. ЕНЕРГО-ПРО Енер-
гийни услуги е най-големият 
доставчик по брой клиенти 
на либерализирания енергиен 
пазар в България и е част от 
международна енергийна група 
с над 8 000 служители в 5 дър-
жави. Компанията разполага и 
със собствена онлайн платфор-
ма за продажба на електроенер-
гия на www.KupiTok.bg. Компа-
нията е лицензиран консултант 
по енергийна ефективност 
за извършване на енергийни 
обследвания на промишлени 
системи и сгради с богато порт-
фолио от услуги и доказано ра-
ботещи решения за оптимизи-
ране на енергийните разходи.

На разположение на кли-
ентите за запитване за оферта 
или допълнителни разяснения 
са адрес https://energo-pro-
energyservices.bg/bg/опера-
торите на телефон *6161. На 
интернет е публикувана и под-
робна информация за проме-
ните на пазара на електрическа 
енергия.

ЗАСЛУЖЕНИ НАГРАДИ ЗА ОБЩИНСКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОСЗР ШАБЛА

На 6 август 2020 г., в град 
Добрич се състоя среща на ге-
нерала от запаса Златан Стой-
ков – председател на СОСЗР в 
Р. България с областното ръ-
ководство на СОСЗР и члено-
ве на организациите от област 
Добрич.

На срещата, от община Ша-
бла присъстваха председателят 
на общинската организация на 
СОСЗР – о.з. майор Емил Тодо-
ров и зам. председателят на ор-
ганизацията – о.з. старши лей-
тенант д-р Йорданка Стоева.

 Генералът от запаса Златан 
Стойков запозна присъства-
щите с предстоящите задачи 
пред запасните организации. 
Както е по устава на органи-
зацията през  септември 2021 
г. ще се проведе Десетият кон-
грес на СОСЗР. Месец след 
това се предвижда провежда-
нето на Национален обедини-
телен конгрес и учредяването 
на съюз на запасното войнство. 
В момента тече процедура по 
запознаване и одобряване на 
проект на План за провеждане-
то на този обединителен кон-
грес от ръководствата на 17-те 
военно – патриотични  и родо-
любиви организации от сигур-

ността и отбраната в Р. Бълга-
рия, които съществуват сега. 

Предвидено е подписването на 
споразумението за съвместна 
дейност от председателите на 
организациите и последваща 
подготовка на документите за 
необходимостта от  обедине-
нието и единението на запасно-
то войнство, подготовката на 
закон за запасното войнство, 

Устав на съюза, инструкции и 
други вътрешно – нормативни 

документи. Всичко това трябва 
да се случи до декември т.г.

Генералът от запаса Златан 
Стойков сподели с присъства-
щите и за много други и раз-
лични случаи от живота и дей-
ността на съюза и отговори на 
всички поставени въпроси.

 В края на срещата, генерал 

Златан Стойков, за постигнати 
добри резултати удостои изя-
вили се членове от областната 
организация Добрич със зва-
нието „почетен член”,  за  което 
те получиха съответно полага-
щата се членска карта и значка. 

 Сред получилите отличието 
бяха и председателят на общин-
ската организация на СОСЗР – 
о.з. майор Емил Тодоров и зам. 
председателят на организация-
та – о.з. старши лейтенант д-р 
Йорданка Стоева.

 С грамоти за активна дей-
ност от общинската организа-
ция на СОСЗР са отличени още 
13 членове. Грамотите ще бъдат 
връчени на следващо общо ме-
роприятие на организацията, 
а съобщение за това ще бъде 
публикувано на страниците на 
в. „Изгрев”.

 На 4 август своя рожден ден 
отбеляза председателят 
 на общинската организация 
на СОСЗР – о.з. майор Емил 
Тодоров. Членовете на органи-
зацията го поздравяват с лич-
ният му празник и му желаят 
крепко здраве, бодрост и да се 
множат успехите на организа-
цията, която ръководи.

СОСЗР Шабла

О.з. генерал Златан Стойков връчва членска карта и значка н 
д-р Йорданка Стоева (на снимката вляво) и на председателя на 
общинската организация на СОСЗР – о.з. майор Емил Тодоров. 

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/ 12.06.2020 г. 
и Заповед № РД-04-357/07.08.2020 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. Начална тръжна цена – 75лв./дка.
Търгът ще се проведе на 27.08.2020 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 26.08.2020 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 26.08.2020 г. 
Оглед на имотите всеки работен ден от 17.08.2020 г. до 26.08.2020г. 
от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 17.08.2020г. до 17:00 часа на 
26.08.2020 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, 

стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

ПРОДАВАМ
ПРАСКОВИ ЗА РАКИЯ
Тел. за връзка – 0885/29-81-72

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ: 

МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 90 ЛВ.

Телефон: 0888 78 12 66
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

***
От гмуркане в дълбокото море
очите ти са станали зелени.
Косите ти са с дъх на водорасли.
и с люспите на риба в душата ти.
Поглеждаш ме, а виждам само тебе.
Солта по кожата рисува спомени
от всичките несбъднати събития,
в които трябваше да се обичаме.
И погледът ми тъжно те изпраща
до най-самотното корабокрушение,
в което станал съм парче от болката,
тъй както стиска корабна дъска
удавникът, спасен в забравен остров,
на който вярвам, че ще те намеря.
И ти ще си Петкан, дочакал Робинзон.
На него всеки ден ще е неделя
и целият ще бъде за любов, 
додето да те гледам ослепея
с очите си, които виждат мене,
от гмуркане в морето – тъй зелени.

Йордан Пеев -  
Лауреат на Специалната награда на СБП  

в четвъртото издание 
на Националния литературен конкурс

„Георги Давидов“ – 2014, Шабла

ОТПУСКАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО 
708 325 ЛВ. ЗА РАЗДАВАНЕ НА 
ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

В началото на миналата сед-
мица, Министерският съвет 
прие решение за допълнител-
но предоставяне на средства за 
извършени разходи, свързани 
с обезпечаване на дейността 
по раздаване на продукти в 
учебните заведения по схемите 
„Училищен плод“ и „Училищ-
но мляко“.

Те са предназначени за нуж-
дите на държавните, общински 
и частни училища. Средствата 
ще бъдат отпуснати от Държа-
вен фонд „Земеделие“ за 2020 г. 

по бюджета на Министерство-
то на образованието и науката 
(МОН) за 2020 г. и по този на 
Министерството на културата 
(МК) за 2020 г.

Предоставянето на допъл-
нителен финансов ресурс ще 
осигури последователност в 
прилаганите политики от стра-
на на МОН и МК за удовлетво-
ряване на нуждата от предос-
тавяне на целеви средства на 
училищата за разплащане на 
извършени разходи.

Изгрев

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
Кино-вечер
Всяка събота от 17,00 до 18,00 часа
Цена на прожекция: 2 лв.

ПРОГРАМАТА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ.
* 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! 

ИЗЛОЖБА „МЕСТНИ ТАЛАНТИ“ 
На 3 август в Зеления обра-

зователен център (ЗОЦ) се от-
кри осмото издание на излож-
бата „Местни таланти“.

За пореден път в Зеления 
образователен център в Шабла, 
талантливи творци от нашата 
община и гости на града изло-
жиха направеното от тях. Тази 
година в изложбата участваха 
сестрите Елена Маринова и 
Мария Илиева, Цветанка Кал-
чева, Доротея Панчева, Рая 
Дякова, Светлана Лефтерова, 
Наталия Борисова, Силвия 
Уолтърс, Милица Дамянова, 
Полина Сенкова, Галина Симе-
онова, Десислава Балакчийска 
и Иван Минчев.

Ето как се описва всеки ав-
тор :

Елена Маринова – „Живея 
и работя в Шабла. Занимавам 
се любителски като използвам 
само отпадъчни материали. 
Работя с декупажна техника и 
дорисуване.“

Мария Илиева – „Родена 
съм в гр.Шабла. До 2010 годи-
на съм живяла и работила тук. 
От 2010 година живея в София. 
Занимавам се с мини-бродерия 
и изработка на сувенири като 
хоби.“

Цветанка Калчева -  „Живея 
в Шабла от 26 години. Занима-
вам се с изработката на ръчно 
направени изделия. Обичам да 
извезвам български шевици. 
Съсредоточена съм в популя-
ризирането на тази чисто бъл-
гарска красота.“

Доротея Панчева -  „Живея 
в село Дуранкулак.Занимавам 
се с изработването на бижу-
та, аксесоари, играчки и много 
други неща. Обичам платовете, 
хартията, пробвам нови мате-
риали и техники. Творчеството 
ме зарежда с много положител-
ни емоции, срещам интерес-
ни хора и не спирам да се уча. 
Имам страница във фейсбук.“

Рая Дякова, 9 години –„Ро-
дена съм в София , но близките 
ми са от любимата Шабла. Ри-
сувам от тригодишна възраст. 
Участвала съм в много излож-
би. Днес се представям с три 
мои картини.“

Светлана Лефтерова – „Ро-
дена съм в Шабла. По професия 
съм учител по руски език. От 

няколко години се занимавам с 
приложно изкуство.“

Наталия Борисова – „Живея 
и работя в Шабла. Завършила 
съм Технически университет 
Варна. През свободното си 
време обичам да чета книги, да 
изработвам сувенири и бижута 
от всякакви материали.

Силвия Уолтърс – „По про-
фесия съм учител по англий-
ски език, но се определям като 
креативна и творческа натура. 
Занимавам се с приложни из-
куства и декорации от години, 
но през последната година раз-
вивам хобито си и започнахме 
със съпруга ми малък семеен 
бизнес. Той изработва изделия 
от дърво, а правенето на све-
щи се превръща в моя страст. 

Отскоро започнах да плета и 
макраме. Изработвам свещи, 
макрамета и други сувенири по 
поръчка.“

Милица Дамянова – „Зад 
названието “Little Lady - 
Handmade Accessories“ стоя аз, 
Милица Дамянова. Изработ-
вам аксесоари за коса: диадеми, 
фиби, ластици, ленти, а също 
така  дрехи и бижута за малки 
и по-големи дами.“

Полина Сенкова – „Родена 
съм в Шабла. Завършила съм 
Великотърновския  универси-
тет, специалност „Българска 
филология“. От дълги години 
живея в Русе. Вече няколко го-
дини се занимавам с ръчна из-
работка на картички, което се 
превърна в мое хоби.“

Галина Симеонова – „Роде-
на съм в Добрич. От 1991 до 
2006 година живях със семей-
ството ми и имахме бизнес в 
Шабла. От 2006 година живея 
във Варна. Там създадох и съм 
ръководител на танцова школа 
„Възрожденци“, където изу-
чаваме български народни и 
балкански танци. Имам много 
разнообразни хобита, като из-
работка на сувенири, вази и би-
жута, декупаж върху различни 
предмети, бродирам български 
шевици, нашивам гайтан вър-
ху фолклорни носии.От две 
години започнах да рисувам 
върху платна пейзажи, цветя и 
от скоро портрети по поръчка. 
Изработвам икони. Обичам из-
куството, то придава смисъл на 
моя живот!“

Десислава Балакчийска – 
„„Atelie Desire“ е продукт на 
дългогодишния труд на мен, 
Десислава Балакчийска. Завър-
шила съм графичен дизайн в 
Нов Български Университет и 
взела опита от големи реклам-
ни агенции, съчетавам успеш-
но графичните и приложните 
техники. Серията с позитивни 
послания и красиви картинки 
ражда ежедневно все повече 
усмивки у хората и надежда 
за по-добро. Преди 4 години 
намерихме убежище в с. Тю-
леново, където заедно с 3 го-
дишната си дъщеря, записвам 
и реализирам голяма част от 
идеите си.“

Единственият представител 
на силния пол е Иван Минчев 
– наш съгражданин, автор на 
оригинална техника за стък-
лопис, която нарича „Шаблен-
ски кристал“. Има две успешни 
изложби през 2017 и 2018 годи-
ни, наречени „През маската на 
един харпунджия“.

На щандовете ще намерите 
бижу за себе си или за подарък, 
сувенири, пана или за всеки по 
нещо.

По думите на организато-
рите от Зеления образователен 
център, изложбата-базар на 
произведенията на местните 
таланти ще продължи до края 
на август. 

Заповядайте, насладете се 
изложените експонати и под-
крепете нашите местни талан-
ти.

Йорданка Радушева

Гости на общината пред щанда на Доротея Панчева. В по-заден 
план на стената виждаме картините на Галина Симеонова.

Малки посетители на изложбата разглеждат творбите на де-
ветгодишната Рая Дякова.

„ДЖАЗ ДО МОРЕТО“
За втора поредна година в 

село Езерец се проведе така 
очакваният Джаз фест „Джаз 
до морето“. Вълни от музика 
преливаха и се „разбиваха на 
макс“, както писа известна ме-
дия. Организатор на събитието 
бяха община Шабла и Павлета 
Проданова - също музикант.

Участваха Ангел Заберски 
трио - Ангел Заберски (пиа-
но),Стоян Янкулов - Стунджи 
(ударни) и Борис Таслев (кон-
трабас). Участие взеха също 
-  Вера Шандел (вокал), Пла-
мена Костова (вокал), Павлета 
Проданова (пиано) и Франк 
Нестлер (саксофон). Публи-
ката остана очарована от вир-

туозното изпълнение на Ан-
гел Заберски трио музиканти. 
Публиката остана очарована 
от френските шансони, впле-
тени умело в техният проект 
-“Джаз будуар“ в изпълнение 
на шармантната Вера Шандел, 
също така от авторската песен 
на Пламена Костова  - „Синьо 

небе“ изпълнена завладяващо 
от  Костова и Павлета Прода-
нова. Джаз-стандарти, вирту-
озно се вплитаха и омагьосаха 
публика и зрители.

На финала раздялата беше 
трудна. Музикантите благода-
риха за чудесното посрещане, 
в което се включиха много хора 
от селото, както и кметският 

наместник на селото, Станчо 
Димитров. Кметът на община 
Шабла, Мариян Жечев също 
уважи с присъствието си Джаз 
феста.

Освен  община Шабла и 

Павлета Проданова, също чи-
талище „Отец Паисий“ с. Езе-
рец  и частни лица допринесо-
ха събитието да стане факт за 
втора поредна година.

Изгрев

Отляво-надясно -  Ангел Заберски, Борис Таслев и Вера Шандел.

Вляво организаторката на събитието, Павлета Проданова. На 
сцената - дъщеря й Пламена Костова и Франк Нестлер.
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ВРЕМЕ ЗА ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО
Лятото е време за игри на-

вън и за забавления. Детето 
има нужда да е навън, да играе, 
да се радва на слънцето, да се 
запознава с други деца, да тича, 
лудува… Нали е ваканция, 
нали и миг се чака цяла година!  
Но родителите са заети, нямат 
време да обърнат внимание и 
се оплакват от поведението на 
детето. В днешното забързано 
ежедневие рядко се обръщаме 
да го погледнем истински. Да 
видим от какво се интересува, 
кои филмчета го влекат, да му 
почетем приказка, да го пус-
нем да играе на воля. Много 
от децата искат внимание и го 
търсят. Започват да правят па-
кости, да се оплакват, да мрън-
кат, да не искат да изпълняват 
нарежданията на родителите, 
да шават, бягат или да събарят 
различни предмети. И възраст-
ните казват „лошо възпитание“ 
или „ той е хиперактивно дете“.

Слагаме етикет на малчуга-
на, а не се стремим да разберем 
каква е разликата между „хипе-
рактивното“ дете и физически 
по-активното. Хиперактив-
ността в повечето случаи се 
свързва и с трудности при за-
държане на вниманието – дете-
то постоянно мени интересите 
си, може да се нарече разсеяно, 
защото мисълта му постоян-
но препуска и не може  да се 
концентрира върху едно нещо. 
Да cи палав и бyен, cъвcем не 
означава, че cи и xипеpaкти-
вен. Необходимо е ние като 
възрастни да си дадем смет-
ка, че всъщност описанието е 
валидно за децата като цяло в 

по-малка възраст. За разлика 
от нас възрастните, децата са 
по-активни в ранна възраст. Те 
не могат да се задържат на едно 
място дълго време и да останат 
съсредоточени в една дейност. 
Това е естествено. По-скоро 
притеснителното поведение е 
ако детето до начална училищ-
на възраст  стои на едно място 
и не прави опити да опознае 
света.

Притеснение следва да из-
питваме ние като възрастни, 
педагозите и лекарите, когато 
това палаво поведение и на-
рушено внимание достигне 
размери, които пречат на здра-
вословния живот на детето и 
семейството. Хиперактивно-
то поведение и дефицита на 
внимание могат да достигнат 
до притеснителни размери 
поради различни причини. 
Най-важното, което е добре да 
запомним при тези проблеми 
е, че хиперактивното поведе-
ние с дефицит на внимание е 
синдром, който е генетичен. 
На чисто физиологично рав-
нище, мозъкът функционира 

различно. Но това не означава, 
че самият мозък е увреден, а 
напротив, просто действа по 
по-различен начин. Такива 
деца не са глупави или увре-
дени. Децата с такъв синдром 
са отпуснати и затова, за да се 
поддържат на ниво, се движат 
повече.

Но невинаги децата, които 
отговарят на такива описа-
ния, е задължително да са с 
хиперкинетично (хиперак-
тивно) разстройство с дефи-
цит на внимание (ХАДВ). За 
да сме сигурни е добре да се 
консултираме със специалист, 
защото детето може да прежи-
вява нещо, което го тревожи в 
момента и да показва такова 
поведение. Когато детето се 
сблъска с нещо непознато, то 
често се затваря в своя свят, 
избягва хората, не говори, не 
играе и не може да се концен-
трира. Тревожното дете може 
да отсъства от стаята духом 
или да беснее, да се бие с други, 
да обижда или да хапе. Детето 
е неспокойно и показва своето 
безпокойство. Често пробле-
мите на децата са „дреболии“ 
за възрастните и те често не ги 
разбират, но са важни за света 
на малките.

Детето може да страда от 
тревожно разстройство и да 
няма ХАДВ, ако хиперактив-
ността му се проявява само в 
определени моменти. Напри-
мер в къщи е буен, но не и в 
градината/училището, с мама 
е по-активен, но не и с тате. 
ХАДВ се проявява постоян-
но и навсякъде от раждане-

то. Детският мозък е устроен 
така, че просто те не могат по 
друг начин.

В някои от следващите бро-
еве ще поговорим за синдрома 
на хиперактивното дете с дефи-
цит на внимание повече. Сега 
е необходимо да разберем, че 
не на всяко поведение е добре 
да  слагаме стигмата „хиперак-
тивно“. Буйните деца около нас 
са такива, защото са именно 
ДЕЦА. Те опознават света като 
нас на тяхната възраст. Бягат, 
играят и искат да се запознават 
с нови хора. Искат да изследват 
света и да разберат и пробват 
рамките, които са около тях. 
Имам чувството, че забравяме 
какви сме били на тяхната въз-
раст  - целите в прах, кал, рани 
и ядящи филия с лютеница и 
сирене. Бягахме навън и игра-
ехме на „стражари и апаши“, 
„криеница“, „дама“ и други 
игри. А сега искаме от нашите 
наследници да стоят мирно и 
да слушат като възрастни…. Не 
е ли рано за това!? Цял живот 
ще имат отговорности, ще ра-
ботят и ще се оплакват. Сега им 
е времето да правят бели и да се 
цапат, а родителите ако забеле-
жат нещо обезпокоително има 
специалисти, които ще се от-
зоват на техните страхове. Ще 
им се отговори на въпросите 
и ще им се даде консултация и 
подкрепа. Помните ли нашите 
сини лета? Нека имат такива и 
нашите деца! 

Христина Радева- Стоицева, 
директор и психолог 

в Център за обществена 
подкрепа, Шабла

 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

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.

ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ВИДЕО И ФОТО КОНКУРСА 
#YOUNGOCEANWAVES VIDEO & PHOTO CONTEST

Вие сте почитатели на океана? Обединението #EU4Ocean 
Coalition обяви конкурса #YoungOceanWaves contest 
(„Младежки океански вълни”): какво означава океана за мен? 
Ние очакваме от вас впечатляващи видеа и фотографии, които 
да покажат вашата връзка с океана!

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ОТ 14 ЮЛИ 
ДО 18 АВГУСТ 2020 ГОД., ПОЛУНОЩ.

За да вземете участие, следвайте тези стъпки:
- Споделете на вашия Instagram адрес видео с 

продължителност (максимум) 30 сек. или фотография, 
показвайки какво означава океана за вас;

- Когато публикувате, използвайте изискваното 
означение #YoungOceanWaves;

- Не се притеснявайте да добавите #EU4Ocean и 
#Youth4Ocean;

- Бъдете съзидателни! Ако правите видео, постарйте 
се да изразите себе си, като например: да подберете 
подходящ обект ... или Вие да бъдете обекта! 
Движение, танц, песен, игра, рисуване, оцветяване, 
колаж, изграждане на нещо, рецитиране на 
стихотворение или музикално изпълнение. В 
другия случай, ако публикувате фотография, не се 
притеснявайте да използвате филтри, ефекти колажи 
и т.н.

Победителите ще бъдат избрани от специално жури, 
което ще връчи изумителни награди!

По-подробна информация за конкурса можете да намерите на 
адрес: https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4736 

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 дисципли-
ни  в център за подкрепа за личностно 
развитие”:
- проучва интересите на децата и уче-
ниците за занимания в свободното 
време;
- организира целогодишната си обра-
зователна, творческа и възпитателна 
работа, съгласно държавните образо-
вателни стандарти;
- съгласува формите на педагогическа 
извънучилищна дейност с потребно-
стите на съвременните деца и ученици 
и съхранява българската национална 
култура и традиции;
- създава условия за подготовка и из-
ява на интересите, способностите, та-
лантите 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 провежда-
не на съвременни, иновативни обра-
зователни програми и реализация на 
нови идеи.

Длъжностната характеристика за 
длъжността „Учител, хуманитарни и 
обществени дисциплини в ЦПЛР” се 
предоставя на кандидатите да се за-
познаят с нея при подаване на доку-
ментите.

II.Минимални изисквания към канди-

датите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани.
2. Да не са осъдени на лишаване от 
свобода с влязла в сила присъда за 
умишлено престъпление, да не са 
лишени от правото да упражняват 
професията си и да не страдат от за-
болявания и отклонения, които за-
страшават живота и здравето на деца-
та и учениците.
3. Да не им е налагано дисциплинар-
но наказание „Уволнение” по чл. 188, 
т. 3 от КТ и трудовото им правоотно-
шение 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 неза-
конно по надлежния ред.
4. Да притежават диплома за завърше-
на образователно-квалификационна 
степен на висшето образование „Про-
фесионален бакалавър“,  „Бакалавър” 
или „Магистър”.
5. Да притежават специалност от ди-
пломата за висше образование, позво-
ляваща им да изпълняват нормата за 
задължителна преподавателска рабо-
та.
6. Да притежават придобита профе-
сионална квалификация „Учител“.
7. Личностни качества: комуникатив-
ност, готовност за работа в динамична 
среда, умения за работа в екип, иници-
ативност, активност и мотивираност в 
работата си.

III. Начин на провеждане на конкурса 
- по документи и събеседване
IV. Необходими документи за участие:
1. Заявление (свободен текст) за зае-
мане на длъжността.
2. Документ за самоличност - оригинал 
и копие.
3. Професионална биография (CV).
4. Документ за придобито образова-
ние, специалност, квалификация, пра-
воспособност - оригинал и копие.
5. Мотивационно писмо, в което кан-
дидата представя идеи за извънклас-
ни форми, които може да предложи в 
зависимост от своята квалификация и 
творчески потенциал.
Оригиналите на документите се връ-
щат след сверяване с копията, които 
трябва да са ясни и четливи.
До участие в конкурса не се допускат 
лица, които не са представили всички 
необходими документи или предста-
вените документи не удостоверяват 
изпълнението на изискванията за зае-
мането на длъжността.
Документ за медицински преглед, със 
заверка от психодиспансер и свиде-
телство за съдимост се представят при 
одобрение 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.


