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„Не за училището - за живота да се учим!“ 
 Луций Сенека

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

ДНЕС Е 15 СЕПТЕМВРИ,
денят, в който по традиция се 
открива учебната година в бъл-
гарското училище. Празник, 
който символизира стремежа 
ни към духовност, наука и про-
свещение. Празник, огласен от 
смеха на детството и младост-
та, събрал на едно място всич-
ки нас.

Това е ден, който влиза във 
всеки дом, било чрез очакване-
то на първия училищен звънец, 
било чрез грижите по децата 
или носталгията на спомените.

От името на всички родите-
ли искам да ви поздравя с нача-
лото на новата учебна година 
и да ви пожелая тя да бъде ус-
пешна и изпълнена с положи-
телни емоции за всички.

Скъпи първокласници,
Днес е денят, в който за пър-

ви път ще прекрачите прага на 
училището. Днешният ден е 
много специален за вас, защото 
той показва, че вие сте порас-
нали и започвате вашето дълго 
пътешествие във вселената на 
знанието. От днес ваш верен 
приятел ще стане книгата – ва-

шето вълшебно прозорче към 
мъдростта. Учението е един 
безценен дар. То ще ви научи 
да четете и пишете и ще ви по-
могне да откриете хиляди нови 
и интересни неща за света и за 
самите вас.

Ние, родителите, знаем, че 
вашите учители ви обичат. 
Затова без никакво съмнение 
смело им подайте ръце с вяра и 
доверие и те ще ви поведат уве-
рено по пътя на науките, мъд-
ростта и знанието.

Бъдете здрави, мили деца, 
упорити, мечтайте и вярвайте 
в себе си.

А на вас г-жо Стоянова и 
г-жо Александрова желаем дос-
татъчно търпение, сила и енер-
гия, за да посрещате с лекота 
всяко предизвикателство, рамо 
до рамо с нашите деца.

Нека всеки ден имате по-
води за гордост и да казвате с 
усмивка: „Ние сме техните учи-
тели!“

На добър час!
Пламена Маринова,  

майка на първокласник

УДАРИ ПЪРВИЯТ УЧИЛИЩЕН 
ЗВЪНЕЦ

След завършека на една доста 
особена и трудна учебна годи-
на, каквато беше 2019/2020, след 
любимата лятна ваканция дойде 
време да се завърнем в класните 
стаи. По време на дистанцион-
ното обучение усещахме липса-
та на живия контакт с учители 
и съученици. Втренчени пред 
мониторите, получавахме нови 
знания и все пак успяхме да пре-
одолеем този така особен период 
успешно. 

На 15-ти септември удари 
първият училищен звънец и по-
стави начало на новата учебна 
година. Ден, изпълнен с много 
усмивки, светещи очи на пър-
вокласници и запомнящи се мо-
менти.  А лъчите на слънцето ни 
дадоха светлина, която да пре-
следваме до края на годината, и 
не само. 

Дворът на училището събра 
ученици, учители, гости и роди-
тели на първокласниците, които 
с ранички на гърбовете припка-

ха с нетърпение да прекрачат 
прага на училището. 

По стара традиция първи в 
училището влизат първокласни-
ците, водени от техните учителки. 
Преди това обаче второкласници-
те им предадоха ‘‘ключа на знание-
то‘‘. След менчето с вода и здравец, 
със сладка питка и мед всяко едно 
от децата мина през ‘‘голямото‘‘ 
букварче и прекрачи прага на учи-
лището с трепет и вълнение… А в 
класната стая е толкова различно 
от детската градина…

Нека им пожелаем успешно 
пътешествие в света на знание-
то!

Зорница Трифонова –  
XII клас в СУ „Асен Златаров“ 

Шабла

ПРОДАВАМ
Магазин на площад „Червено знаме“  

в Шабла.  Магазинът се намира в сградата,  
където е кафе-аперитив „Елит“.

Тел. за контакт: 0889/31-87-82

ПОКАНА
За публично обсъждане на намерение за поемане на 

дългосрочен общински дълг от община Шабла 
Община Шабла, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за 
общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане 
на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от 
Община Шабла, кани местната общност да участва в публично 
обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, 
финансиран по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси – временен безлихвен заем от Централния бюджет на 
Република България, при следните параметри:
1. Максимален размер на дълга – до 480 000 лева 
(четиристотин и осемдесет хиляди) лева; 
2. Валута на дълга – български лев; 
3. Вид на дълга – дългосрочен безлихвен заем от Централния 
бюджет; 
4. Цел на дълга: финансиране на временен касов недостиг на 
средства по бюджета на Община Шабла за 2020 година. 
5. Обезпечения: без обезпечения; 
6. Срок за погасяване – до 31.12.2021 г.; 
7. Условия за погасяване на заема: с приходи от общинския 
бюджет и обща изравнителна субсидия; 
8. Лихви, такси и комисионни – без лихви, такси и комисионни, 
при спазване на нормата на чл. 105, ал. 1 от ЗПФ;
9. Място и лице в Община Шабла, от което могат да се получат 
материали за обсъждането, преди датата, на която то ще се 
състои: ст. 211, Росен Василев – Началник отдел „Бюджет, 
финанси и общинска собственост“. Всички заинтересовани 
лица могат да се запознаят с материалите за обсъждането и 
на електронната страница на Община Шабла – www.shabla.bg.
Публичното обсъждане ще се състои на 02.10.2020 г., от 09:30 
часа, в пленарната зала на Община Шабла, находяща се на 
адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, ет. 2.

Писмени предложения и становища ще се приемат в 
деловодството на Община Шабла и на електронен 

адрес: obshtina@ob-shabla.org.

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
През месеците януари-фев-

руари 2021 година ще се прове-
де преброяване на населението 
и жилищния фонд.

От 15 септември стартира 
кампания по набиране на пре-
броители и контрольори, които 
за община Шабла ще са съот-
ветно 29 преброители и 12 кон-

трольори.
Желаещите могат да подадат 

документи по образец в ст. 106 
в сградата на Общинска адми-
нистрация Шабла. Докумен-
тите са публикувани и на ин-
тернетсайта на „Преброяване 
2021“ в рубриката „Документи“.

ОА Шабла

Представяне на сборник разкази

„ДОБРУДЖАНЦИ“ (1934) 
НА ЯНИ КАЛИАКРЕНСКИ

СРЕЩА РАЗГОВОР
по повод 80-годишнината от подписването на Крайовския 

договор и възвръщането на Южна Добруджа  
в пределите на майка България.

На 25 септември 2020 г. от 17:00 ч.  
в Народно читалище „Зора 1894“

Първокласниците от СУ „Асен Златаров“ пристъпиха в „буква-
ра на знанието“

Първолаците в ОУ „Климент Охридски“ в Дуранкулак – първи 
урок в изнесената в двора на училището класна стая

ОТКРИХМЕ УЧЕБНАТА 
ГОДИНА В ОБЩИНАТА

В условия на извънредна 
епидемична обстановка започ-
на учебната година в двете учи-
лища на община Шабла.

Общият брой на ученици-
те, които ще се обучават през 
учебната 2020/2021 година е 
286 ученици, като от тях 245 
са в Шабла и 41 в училището в 
село Дуранкулак.

Първокласниците в СУ 
„Асен Златаров“ Шабла са 24, а 
в ОУ „Св.Кл.Охридски“ са 5.

В 9.00 часа в двора на СУ 
„Асен Златаров“ започна учеб-
ната година с издигането на на-
ционалния флаг на Република 
България.

Първи своите пожелания 
оправи директорът на учили-

щето, Петранка Валентинова. 
Последва я кметът на община 
Шабла, Мариян Жечев.

Със своя танц „Кап-кап“ 
мажоретките при Общински 
детски комплекс с ръководител 
Надя Иванова поздравиха при-
състващите ученици, учители и 
родители.

Със стихове от български ав-
тори първокласниците Димана 
и Денис разказаха за „неволите“ 
на учениците от първи клас.

Давид Марчев - ученик от 
втори клас предаде символично 
ключа на знанието на Галя Алек-
сандрова. От името на родите-
лите говори Пламена Марино-
ва - майка на първокласничка 
(словото й четете в броя).

По традиция, директорът 
ливна менче с вода и първоклас-
ниците преминаха през „бу-
квара на знанието“. След това 
те се отправиха към класната  
стая, където ги чакаха новите 
им приятели – учебниците, по 
които ще работят през учебна-
та година. Най-малките възпи-
таници на СУ „Асен Златаров“ 
ще влязат в необятния свят на 
знанието със своите първи учи-
телки – Костадинка Стоянова и 
Галя Александрова.

Не по-малко вълнуващ бе 
празничният ден и за възпи-
таниците на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ с. Дуранкулак. В 
импровизираната класна стая, 
разположена в съседство до пи-

лона, където бе издигнат нацио-
налния флаг, класният ръково-
дител Нина Петрова посрещна 
своите малки ученици.

Кметът на община Шабла и 
заместниците му уважиха праз-
ничния 15 септември и в двете 
училища.

Учебната година започна и 
за най-малките -  децата от ДГ 
„Дора Габе“ и изнесените й гру-
пи в с. Крапец и с. Дуранкулак. 

На сцената на градския парк 
се представиха децата от втора, 
трета и четвърта група на дет-
ската градина, а най-малките 
проследиха изпълненията на 
каките и батковците и ги награ-
диха с аплодисменти.

Изгрев
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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

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

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

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ:

МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 90 ЛВ.

Телефон: 0888 78 12 66

ТЪРСЯ
ДА НАЕМА ЖИЛИЩЕ,

ДЪЛГОСРОЧНО. 
По възможност срещу поддръжка 

или минимален наем.
Тел. за връзка: 0893/65-14-34; 0894/68-55-75

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25 септември, 2020 

година 
се навършват 

9 ГОДИНИ
от смъртта на

АТАНАС ИВАНОВ 
АТАНАСОВ
починал на 
63 години

На 22 септември, 2020 
година 

се навършват
7 ГОДИНИ

от смъртта на

ТОДОРКА ХРИСТОВА 
ХАДЖИИВАНОВА

починала на 
86 години

Времето е безсилно да заличи болката и тъгата ни!
С обич се прекланяме пред светлата ви памет!

От вечно скърбящите: Иван, Лиляна, Данаил и Томи

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22 септември 2020 година 

се навършиха
5 години 

откакто си отиде от този свят

ДИМИТЪР ЕНЧЕВ РАШКОВ
Вече 5 тъжни години те няма сред нас.

Но ти си с нас – с добротата, 
усмивката, 

шегите, съветите, с болката…
Много ни липсваш!

Обичаме те! Поклон!
Почивай в мир!

От семейството

ПРОДАВАМ
Грозде за вино – черно и бяло

Телефон за контакт: 0885/37-41-38
ТЪРСЯ 

ДА ЗАКУПЯ ПАРЦЕЛ  1 ДКА В ШАБЛА.
Телефон: 0885 518 711

ПРОДАВАТ СЕ
Камина „Прити“ 17 kw – 200 лв.

Печка „Прити“(без водни ризи) – 100 лв.

Ул. „Черни връх“ №11, тел: 0889 77 43 90

ПРЕГЛЕДИ 

ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

24 септември (четвъртък), 13:00 часа 

Д-р З. ЖИВКОВА
специалист-невролог,

към медицински център „Каварна“ (в сградата на болница-
та), разполага с високотехнологична медицинска апара-
тура: цветен скенер, сонограф за изследване на мозъчни 
кръвоносни съдове и крайници, ЕЕГ на главен мозък, ЕМГ.
РАБОТИ СЪС ЗДРАВНАТА КАСА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ.

Прегледи по домовете.
Иглотерапия.

Всеки ден от 8.30 до 12.30 часа.

Телефон: 0888 70 79 79

LIONS GROUP REAL ESTATE
ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ!

Също съдейства за закупуването и 
продажбата на имоти в община Шабла.

Ако вие имате имот, за който искате да намерите най-добрия 
собственик, или познавате човек, който има такъв имот, 

можете да се обадите на:

 тел. 0886/22-85-99 -  Донка Ангелова и 
0887/57-10-14 – Николай Дончев

НАБИРАМ ПЕРСОНАЛ
за снек-бар „Петте кьошета

 на ул. „Равно Поле“ 14
Телефони за контакт: 0878/495-180 и 0879/04-71-71

ПРОДАВАМ 

чесън.
Телефон: 

0876 786 152

Панчо 

Паскалев,

село Пролез

ЕНЕРГО-ПРО 
ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ
предоставя на всички бизнес 
клиенти в България, които 
следва да излязат на свобод-
ния пазар на електрическа 
енергия, лесен и достъпен 
начин да подадат заявка за 
получаване на индивидуална 
оферта за доставка, съобра-
зена с особеностите на тех-
ния бизнес. Новата форма 
за попълване е публикувана 
онлайн на адрес portal.eproes.
bg/off er. Страницата за заявки 
е налична и през началната 
страница на www.kupitok.bg 
- първата у нас онлайн плат-
форма за сключване на дого-
вор за доставка на електри-
ческа енергия, създадена през 
2016 година.

Формата е максимално оп-
ростена за удобство на клиен-
тите. Изисква попълването на 
минимум количество данни и 
е достъпна за всеки потреби-
тел независимо в коя точка 
на страната се намира. Освен 
за получаването на оферта 
за доставка на електрическа 
енергия, чрез заявката бизнес 
клиентите могат да потърсят 
допълнителна консултация 
относно предстоящата ли-
берализация на енергийния 
пазар от 1 октомври 2020 го-
дина. След постъпило заявле-

ние, представител на ЕПРЕУ 
се свързва с клиента по теле-
фона, за да го консултира и да 
предложи подходящ продукт, 
като същевременно му раз-
яснява условията по догово-
рите, разликите между тях, 
стъпките по регистрация на 
пазара и всяка друга търгов-
ска информация, която е ва-
жна и представлява интерес 
за него. Съобразно данните, 
предоставени от клиента при 
попълване на формата и по 
време на телефонния разго-
вор, той може да заяви да му 
бъде изготвена и персонали-
зирана оферта, с подобрени 
условия спрямо стандартните 
продукти, достъпни от сайта 
и съобразена с предпочита-
нията му и спецификата на 
неговата дейност.

Седмица след пускане-
то на новата онлайн услуга 
стотици представители на 
бизнеса у нас са отправили 
своите запитвания към ком-
панията. Заявки са постъпи-
ли от фирми с разнообразна 
сфера на дейност – търговия, 
счетоводство, фризьорски 
услуги, ресторантьорство 
и хотелиерство, земеделие, 
култура, транспорт и логис-
тика и др.

ЕВРОПЕЙСКА ПОДКРЕПА ЗА 
РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО ВРЕМЕ НA ПАНДЕМИЯ

Актуалните  планирани про-
цедури и мерки за преодолява-
не на икономическите послед-
ствия от пандемията COVID-19 
са финансирани от Оператив-
ните програми „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 
г. и „Иновации и конкурентос-
пособност“ 2014-2020 г. 

Финансовата подкре-
па от 40 млн. лв. по проект 
B G 0 5 M 9 O P 0 0 1 - 1 . 1 0 4 - 0 0 1 
„Краткосрочна подкрепа за за-
етост в отговор на пандемията 
от COVID-19“ е насочена към 
работодатели и самоосигуря-
ващи се лица в секторите хоте-
лиерство и ресторантьорство, 
транспорт и туризъм. Важно 
условие за допустимост е рабо-
тодателите да са  с регистриран 
спад на приходите от продаж-
би с не по-малко от 20% през 
месеца, предхождащ месеца 
на подаване на заявлението 
спрямо същия месец на 2019 г. 
За кандидати, учредени след 1 
юни 2019 г., спадът се изчисля-
ва спрямо усреднените приходи 
за месец януари и февруари на 
2020 г. Компенсацията в размер 
на 290 лв. ще се предоставя за 
запазване на заетостта на назна-
чените работници и служители 
преди обявяване на извънред-
ното положение на 13 март 2020 

г.  и ще се изплаща за цял кален-
дарен месец, считано от 01 юли 
2020 г., но за не повече от шест 
месеца. Задължително трябва 
да се запази заетостта им през 
целия период на изплащане на 
компенсациите, както и за до-
пълнителен период, равен на 
половината период на получе-
ните компенсации.

По проект BG05M9OP001- 
1.106 „Заетост за теб“, юриди-
чески лица и неправителствени 
организации вкл. читалищата 
могат да получат финансова 
подкрепа за наемане на безра-
ботни лица чрез осигуряване 
на заетост за период до 3 месе-
ца. Одобрените работодатели 
са длъжни да запазят заетостта 
на 75% от заетите работни места 
за период, равен на периода на 
субсидираната заетост.  От бю-
джета по проекта са заделени 
50 млн. лв. за работодатели от 
сферите „Хотелиерство и ресто-
рантьорство” и „Туристическа 
агентска и операторска дейност; 
други дейности, свързани с пъ-
тувания и резервации“, а оста-
налите средства за разпределен 
на квотен принципа по общини. 
Всички документи за кандидат-
стване и по двата проекта са 
налични на електронната стра-
ницата на Агенцията по зае-

тостта, на следния линк:  https://
www.az.government.bg/pages/
ophrd-2014-2020/

Целта на проекта по про-
цедурата BG05M9OP001-1.096 
„Детски кътове“, е да увеличи 
възможностите за по-добро 
съвместяване на личния и про-
фесионалния живот на работ-
ниците и служителите. До 150 
000 лв. могат да бъдат вложени 
в адаптирането и оборудването 
на подходящо помещение за 
полагане на почасови грижи за 
деца до 12 години, като за де-
тегледачи могат да бъдат обуче-
ни и наети безработни. Техните 
възнаграждения ще бъдат пое-
мани за период до 12 месеца. 

Със средства в размер на 40 
млн. лв. от Оперативна програ-
ма „Иновации и конкурентос-
пособност“ 2014-2020 г. ще бъде 
осигурен оперативен капитал за 
предприятия от туристическия 
сектор и извършващи автобус-
ни превози чрез проекти на 
Министерството на туризма и 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията.

По процедура „Подкре-
па за МСП от туристическия 
сектор за преодоляване на 
икономическите последствия 
от  COVID-19 чрез прилага-

не на схема за подпомагане от 
Министерството на туризма 
(МТ)“, като крайни ползватели 
ще мога да кандидатстват фир-
ми, създадени след 01.01.2019 
г. и извършващи туроператор-
ска или туристическа агентска 
дейност. Максималния  размер 
на безвъзмездната финансова 
помощ е  до 10 % от оборота за 
2019 г.

„Подкрепа за МСП, извърш-
ващи автобусни превози, за 
преодоляване на икономиче-
ските последствия от COVID-19 
чрез прилагане на схема за под-
помагане от Министерството 
на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщения-
та (МТИТС)“ ще бъде насочена 
към автобусните превозвачи 
развиващи своята основна ико-
номическа дейност в секторите 
49.31 „Пътнически градски и 
крайградски транспорт“ и 49.39 
„Друг пътнически сухопътен 
транспорт, некласифициран 
другаде“, съгласно КИД – 2008. 
Подпомагането ще е в размер 
до 8 % от годишния оборот за 
2019 г.

Предстои двете министер-
ства в срок до средата на ноем-
ври 2020 г. да подадат своите 
проектни предложения.

Изгрев
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ПОЕТИЧЕН КЪТ
Веселин Янков Веселинов   – роден пред 1989 г. в Сливен. За-

вършва Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” в родния си град. 
Бакалавър по психология, магистър по клинична и консултативна 
психология. В момента се обучава в докторантската програма по 
клинична психология на СУ „Св. Климент Охридски”. Преподава-
тел по философски цикъл и английски език. Носител на I-ва награ-
да в конкурса за есе на LoveTheater.bg на тема „Ролята на зрителя 
в театъра днес” през 2017 г.  ,    както и на голямата награда за 
поезия в 10-ия национален конкурс на името на Никола Вапцаров 
за творбата „Лепрозориум”. През 2020 г. е удостоен със специал-
но отличие в конкурса „Млад разказвач“, организиран от Бургаска 
писателска общност и община Бургас в памет на Атанас Радой-
нов, за разказа „Азалия“. Почетен е за отлично представяне и в 
Националния литературен конкурс „Защо съм учител” на Изда-
телска група „Просвета”.

НАЙ-ЛОГИЧНОТО ЛЯТНО 
БЕЗУМИЕ

Любовта ми се влива в морето безкрайно.
И се смесва с горчиво-солена вода...

 Георги Константинов

С аромата на захарни пъпеши
и вкуса на узрели смокини,
да си спомним за нашето бъдеще,
да говорим за Бог синонимно!
Под небето на Крапец – разлистено,
до оброчните кръстове святи,
да останем със тебе по истини,
да пресрещнем всесилни зората.
Въздивени от лавата в устните,
прикрепени с магически възли,
да се смеем със звънките тонове,
взети с щурм от струящото слънце.
Изрисувана цяла – с целувките,
канавата на твоето тяло,
да се смеси в морето със пръските,
да разтвори греха си във август.
Най-логичното лятно безумие – 
невидяно с очи, мимолетно,
на една чаша ром разстояние – 
лекомислено, пивко и цветно!

***

ВОДОПОЙ
Не питай къде е морето, което лети!

Морето е всичко, в което си целия ти.
До върха на косите си, твоите бивши коси
да си целия – иначе никой не ще те спаси...

Христо Фотев

Колкото повече пия те, мое море,
толкова по ожаднявам.
Спя като праведен, вдъхна ли някога теб,
тръгна ли – нищо си нямам!
Лумва заря от коприна над тебе и мен – 
залп многоцветно фламинго.
Колкото повече пия те, мое море,
толкова по не ми стигаш!
Колкото повече бъбря със твойте вълни,
толкова по ми олеква.
В моите лунички светнали вливаш се ти,
сякаш валежите летни.
Колкото повече пия те, мое море,
толкова по се разнежвам.
Ти си фунийката детство със крем-сладолед,
струя блажено наследство.

Веселин Веселинов –  
номиниран в  шестото издание на Националния литературен 

конкурс за млади поети „Георги Давидов“ - 2020, Шабла

ЧЕСТИТА СРЕБЪРНА СВАТБА! 

Честит празник– 25 години съвместен живот 

на  Нина и  Данчо Йорданови

За едни четвърт век е много, 

за други е миг от вечността.

Пожелавам ВИ да се обичате, 

да бъдете здрави и щастливи!

Всичко останало зависи от 

Вас самите!

НАЗДРАВЕ!

От Майка

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ГРАД ШАБЛА
ЗА   ВАС   ДЕЦА!

Кръжоци, клубове и състави
2020-2021  учебна година

1. Английски език /ДГ “Дора Габе”/
2. Руски език /ДГ “Дора Габе“/
3. „Игрите на баба и дядо“ I клас
4. Английският – лесен и интересен I клас
5. Клуб „I ♥ English” II клас
6. Клуб „Буратино“ IІ-III клас
7. Клуб „Сръчко“ II-III клас
8. Мажоретен състав II-III клас
9. Клуб „Природолюбител“ III-V клас
10. Еко-арт ателие IV-VI клас
11. „Пей с мен“ IV-VI клас
12. Литературен клуб „Словотворчество” V-VI клас
13. Клуб „Дърворезба“ V-VIII клас
14. Клуб „Млад огнеборец” V-ІX клас
15. Клуб „Фотоочи“ VI-IX клас

ВСИЧКИ ФОРМИ СА БЕЗПЛАТНИ
Заявления за записване : ОДК    тел: 05743/ 50-41

НА ВНИМАНИЕТО НА 
РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ 
ПООТРАСНАЛИ МАЛЧУГАНИ
Общински детски комплекс – Шабла обявява акция 
по набиране на части от конструктор „Лего“

Ако Вашето дете е на въз-
раст, в която интересите му 
вече са надраснали любимите 
конструктори, нямате на кого 
да ги предадете и те стоят неиз-
ползваеми у дома, ние, кръжоч-
ниците от ОДК ви даваме една 
добра алтернатива: може да 
донесете излишните части при 
нас и ние ще намерим приложе-
нието им в организирането на 
регулярни лего-работилници 
в Комплекса. Не е необходи-
мо да сте запазили кутията и 
инструкциите за изработване 
на определената фигура, как-

то и да имате всички части от 
изделието (въпреки че  - ако са 
налични – е добре да ги донесе-
те). Идеята ни е чрез събраните 
строители да стимулираме едно 
следващо поколение малки 
конструктори да се справят с 
творчество и изобретателност 
с предизвикателствата на ми-
ни-строителството.

При желание – носете Ваше-
то старо Лего в ОДК – Шабла, 
ул. „Комсомолска“ 12

Забележка: Ще приемаме 
само конструктори на тази 
марка.

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
„В периода от 14 до 18 сеп-

тември 2020 г. се проведе еже-
годната    „Седмица на пожар-
ната безопасност” и честването 
на професионалния празник 
на служителите от ГДПБЗН – 
МВР – 14 септември. Планира-
ните мероприятия в РС ПБЗН 
- Шабла  през  отминалата 
„Седмица на пожарната безо-
пасност”   бяха   насочени към 
повишаване културата и ин-
формираността на населението 
в областта на ПБЗН, издигане 
престижа на професията и до-
верието на хората и  популя-

ризиране на всички дейности, 
осъществявани от органите на 
ПБЗН .

Традиционно на 14 септем-
ври се отдава почит на служи-
телите, загинали по време на из-
пълнение на служебният си дълг. 
С полагане на цветя на възпоме-
нателната плоча на рибарско се-
лище „Кария”, се почете паметта 
на ст.пожарникар Тодор Георги-
ев Енчев, който завинаги остана 
„по- силен от огъня”.

В предвид епидемична-
та обстановка , свързана с 
COVID- 19, тази година пред-
виденото занятие с деца от 
Община Шабла се проведе при 
извънредни мерки и в много 
по- малък мащаб. РС ПБЗН 
Шабла беше посетена от деца 
между 7- 11 години, които не 
бяха допуснати в сградата, но 

се запознаха с естеството на 
пожарникарската професия и 
противопожарната техника.

Проведеното на 18 септем-
ври  демонстративно занятие 
в Читалище „Зора”, имаше за 
цел да се проиграе ситуация за 
успешна евакуация при пожар. 
Същото  предизвика интерес от 
страна на съгражданите ни.

 По време на  „ С е д м и ц а 
на пожарната безопасност” в 
РС ПБЗН Шабла бяха открити 
телефонни линии за  консул-
тации, мнения и препоръки  в 
областта на пожарната и ава-

рийна безопасност.“ – тази ин-
формация, „Изгрев“ получи с 
любе зното съдействие на 
мл. инсп. „Държавен противо-
пожарен контрол“ в РС ПБЗН 
Шабла, Кристиана Енчева

За пожарникарите, човек 
обикновено се сеща, едва ко-
гато има нужда от тяхната на-
меса. А във всички тези слу-
чаи тя има една особеност - не 
търпи отлагане. Срещнахме се 
с един огнеборец от РС ПБЗН 
Шабла, командирът на екип -  
Даню Йорданов. Ето какво каза 
той за „Изгрев“ за своята и на 
Службата работа: 

„Смените ни са 24-часови. 
От 8:00 ч. имаме проверка на 
техниката, попълване и пре-
даване на документация и све-
дения разход на състава, тех-
никата, сградата и района на 

службата. В 9:00 следва доклад 
при началника на РС ПБЗН 
Шабла (бел. ред. – гл. инсп. 
Стефан Петков) и поставяне 
на задачите за дежурството. От 
10:00 до 18:00 имаме практи-
чески и теоретични занятия.

При произшествие (пожари, 
пътно-транспортни произшест-
вия, наводнения, оказване на 
техническа помощ на инсти-
туции и граждани), получава-
ме сигнал от тел. 112 и до една 
минута след приемането на 
сигнала, дежурната смяна вече 
се е отправила към мястото на 
произшествието. По време на 
прехода установяваме връзка 
с Оперативния център в До-
брич за евентуална нужда от 
подкрепа с допълнителни сили. 
Ние също оказваме съдействие 
на други служби за ПБЗН, като 
последният такъв случай беше 
на РС ПБЗН Каварна на 28.08. 

т.г., при пожара в с. Българево. 
Тогава там бяха унищожени 650 
дка. сухи треви, но предотвра-
тихме опасността огъня да вле-
зе в селото, както и да обхване 
близкото съоръжение за добив 
на природен газ…Пожароопас-
ният сезон още не е приключил, 
но през юни например имахме 
доста работа. На 5.06. при въз-
никнал пожар в гората между 
Горичане и Пролез бе унищо-
жен само 1 дка. дървесна рас-
тителност, а бяха спасени 100 

дка. През същия ден  при по-
жар в района на бившето ТВУ 
в Шабла бе спасена двуетажна 
сграда, като пропадна само 16 
кв. м. таван. На 10.06. в земли-
щето на Дуранкулак овладяхме 
пожар, който унищожи 100 дка. 
пшеница, но 900 дка. бяха спа-
сени. На следващия ден - 11.06., 
в Стаевци, пожар унищожи 120 
кв. м. покривна конструкция, но 
спасихме двете сгради. На 13.06. 
в Шабла потушихме пожар – за-
пален автомобил с газова уред-
ба, който бе навлязъл и в нива 
с пшеница…Газовите бутилки 
по принцип са много опасни в 
досег с огъня. Често получава-
ме сигнали за такива, както и за 
запалени комини през зимата.  
Разбира се, пожелавам на себе 
си и на колегите по-малко пожа-
ри, защото когато ние работим 
„на терен“, все някой страда. 
Затова и колкото и да не е ви-

дима за хората, превантивната 
ни работа е много важна, за да 
не страдат те. Честитя празника 
на колегите, пожелавам им, ко-
гато тръгваме на произшествие, 
винаги да се връщаме. За мен е 
чест и гордост да работя за без-
опасността на хората!“

Йордан Енев
Бел. ред. - Редакцията на 

„Изгрев“ пък честити от сърце 
на Даню и съпругата му Нина 
техния личен празник – сребър-
ната им сватба!

Проиграването на  ситуация за успешна евакуация при пожар.

Командирът на екип в РС ПБЗН Шабла,  Даню Йорданов
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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

БЕЗПЛАТНА КАМПАНИЯ ЗА 
ПОСТАВЯНЕ НА СИЛАНТИ НА ДЕЦА 
ОТ 5 ДО 8 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Изпълнители на силанизирането – област Добрич  
Областен координатор – д-р Миглена Димитрова

Изпълнител Адрес Телефон
Д-р Миглена Ди-
митрова

гр.Добрич ул.“Максим Гор-
ки“ 5 вх.Г, ап.23

0888 236 768

Д-р Нина Милчева гр.Добрич,ул.“Хан Аспа-
рух“18

0888 303 618

Д-р Маргарита 
Янакиева

гр.Добрич жк.Балик бл.21, 
вх.б, ап.1

0897 440 889

Д-р Цанка Госпо-
динова

гр.Ген.Тошево ул“Софро-
ний Врачански“11

0898 531 300

Д-р Росица Коми-
това

гр.Тервел ул.“Хан Аспа-
рух“39 ап.2, ет 1

0889 196 220

Д-р Веселина Заха-
риева

гр.Каварна ул.“Чиракма-
на“16

0888 899 393

Д-р Боряна Дякова гр.Балчик ул.“Иван 
Чернев“4

0887 238 294

Д-р Силвия Дави-
дова

гр.Добрич ул.“Максим Гор-
ки“5 вх.Г, ап.23

0882 050 259

Посещението при лекаря става след предварително записване 
при избрания от родителя зъболекар.

Министерство на здравеопазването

И В ДГ „ДОРА ГАБЕ“ ОТКРИХА 
УЧЕБНАТА ГОДИНА

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ И ДО 
АВТОГАРА ШАБЛА, КЪМ 23 СЕПТЕМВРИ 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)  
За допълнителна информация и справки - автогара Шабла,  

всеки делничен ден от 07.00 ч. до 10.00 ч. преди обяд 
и  от 12:10 ч. до 17:10 ч. след обяд.

Момчил Сарандев: „БЪЛГАРИТЕ ВИДЯХА, ЧЕ 
ШАБЛА И ОКОЛНОСТТА НЕ ОТСТЪПВАТ ПО 
НИЩО НА НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ДЕСТИНАЦИИ.“

От въвеждането на противоепидемичните мерки в средата 
на март т.г.,  всичко в световен план промени нормалните си 
параметри, а някъде те направо се изгубиха. През април и май 
направо си задавахме въпроса: „Ще има ли тази година летен 
сезон?“. За радост на десетките жители на община Шабла, 
чийто основен поминък е летният туризъм, сезон имаше. Ка-
къв е бил той според  управителя на рибен ресторант „Лаваца“, 
ресторант „Терасата“ (бивш „Тополите“) и бийч-бар „Боси“ на 
къмпинг „Добруджа“, а също и наемател на Централния плаж 
в Шабла – Момчил Сарандев  ще разберем от интервюто му за 
„Изгрев“:

„Изгрев“ – Честит празник 
на Независимостта на Бълга-
рия, Момчиле. Какво влияние 
оказа според теб  коронави-
русната криза върху българите 
– по-независими ли станахме 
или по-зависими?

Момчил Сарандев – Мисля, 
че българите станахме много 
по-независими и пандемията 
ни сплоти по интересен начин. 
Гражданската отговорност във 
всеки един българин се заси-
ли, а това помогна на всички да 
мислим един за друг повече от 
всякога. 

„Изгрев“ – Според броя на 
плажуващите през това лято, 
силен или слаб беше сезонът в 
сравнение с миналата година, 
според теб?

Момчил Сарандев – Тази 
година виждам голямо увеличе-
ние на българските туристи по 
северното Черноморие. Бълга-
рите видяха, че Шабла и окол-
ността не отстъпват по нищо 
на най-известните дестинации. 
Намалихме  цените на шезлон-
гите и чадърите така, че да могат 
да бъдат те по-достъпни за бъл-
гарския турист. Според мен по 
плажната ивица на Общината не  
трябва да има недоволни от се-
зона. Факт е, че сезонът закъсня 
и работодателите се отдръпнаха 
с наемането на персонал, но „в 
движение“ нещата се подредиха. 
Пък и сезонът беше продължи-
телен и топъл, което е  много ва-
жно за нашите туристи...

 „Изгрев“ – Промени ли се и 
ако да как демографския про-

фил на клиентите ти?
Момчил Сарандев –  През 

това лято наистина изгубихме по 
мои скромни изчисления около 
50% от румънските си клиенти, 
но смятам че привлякохме бъл-
гарския турист, който е нужен. 
Големите комплекси не обръща-
ха внимание на нашите туристи 
а точно , в такъв момент разбра-
ха че имат нужда от тях.

„Изгрев“ – Знаем, че в на-
шата Община няма големи 
хотели, разчитаме предимно 
на места за настаняване като 
къщи за гости и малки семей-

ни хотелчета. Според някои 
мнения, ние сме спечелили от 
ограниченията в придвижва-
нето въведени с епидемичната 
обстановка -  привлекли сме 
част от туристите, които ина-
че почиваха организирано по 
големите курортни комплекси 
и се придвижваха  дотам с чар-
търни полети. Споделяш ти 
това мнение?

Момчил Сарандев – Да така 
е, наистина „попреляха“ към нас, 
но това не става автоматично. 
Най-важното в нашата работа е 
туристите да останат доволни, 
жалко е, за хората от бранша, 
които го осъзнаха чак в такъв 
момент. Пандемията изкара на 
преден план, „на фронтовата 
линия“ в българския летен ту-
ризъм тези които дават повече 
отколкото обещават, които не 
си „купуват“ доверието на кли-
ента, а го заслужават всеки ден, 
ден след ден... Не трябва да има 
реклами от рода на „Вземете 3 

и ще получите 4“. С клиента не 
бива да водиш „тънко счетовод-
ство“, а да му покажеш уважение, 
да му дадеш това, което очаква, а  
и нещо повече, което приятно да 
го изненада.

„Изгрев“ – Конкретно в сто-
панисваните от теб и твоето 
семейство заведения с какво 
освен намалянето на цените на 
плажните услуги наполовина 
предприехте през този сезон 
за да бъдете по-атрактивни и 
привлекателни за почиващи-
те?

Момчил Сарандев – За 
бийч-бар „Боси“ например - 
бургерите, които предлагахме, 
през този сезон се превърнаха 
в основен тренд за бара.  Освен 
че когато огладнее на морския 
бряг, човек не е принуден да 
седне в заведение за хранене, 
където да остави крупна за него 
сума, комбинацията от прясно 
изпечен хляб, качествено месо и 
пикантни сосове наистина   на-
истина е нещо много актуално 
в момента. Според мен модата 
на бургерите е проява на жела-
нието на модерните, особено 
по-младите да бъдат свободни, 
да имат право на избор, а не да 
„робуват“ постоянно на онези 
милиони диети, които ги дебнат 
отвсякъде. Яденето на бургер 
е техният начин да покажат на 
себе си и на останалите, че са 

достатъчно здрави, достатъчно 
красиви, и че могат да ядат как-
вото си искат без да се събразя-
ват непрекъснато.

През последните няколко 
години, утвърдихме ресторант 
„Лаваца“ като предимно рибен 
такъв. Около 80% от рибата, 
която предлагаме в „Лаваца“ е 
прясна и клиентите ни знаят 
това. Рибата е хранителен про-
дукт, чийто качества се губят 
във фризерите, затова и ние из-
бягваме да съхраняваме риба в 
тях. Друг много важен фактор 
в нашата работа е качествата 

на персонала. Ние поддържа-
ме същия персонал от години, 
а и стимулираме хората си към 
придобиване на допълнителни 
квалификации. Те са доволни, 
клиентите също – това според 
мен е една от „тайните“ за успеха 
в нашия бизнес.

„Изгрев“ – Ще осигурявате 
ли  и през тази учебна година 
храната за децата от шаблен-
ското училище?

Момчил Сарандев – Тази 
година също ще доставяме хра-
на на учениците, децата ще се 

хранят за определено време в 
определен час, на определено 
столче. Трудно ще бъде на децата 
да свикнат със страха  и стреса от 
неизвестността как фактически 
ще им протече учебната година. 
Тази неяснота е далеч по нездра-
вословна за тях от хубава прясна 
свинска пържола например. От 
началото на следващата седмица 
започваме с редовните доставки 
за СУ „Асен Златаров“ на  вкус-
на, съобразена с потребностите 
на децата и приготвена от про-
дукти по БДС храна

„Изгрев“ – Благодаря ти за 
това интервю.

Момчил Сарандев – И аз ти 
благодаря за вниманието. Искам 
да използвам възможността да 
пожелая „На добър час!“ на де-
цата от Общината в училище!

Разговаря Йордан Енев

Много наши сънародници през това лято избраха за своя отдих 
Централния плаж на Шабла

Ресторант „Лаваца“ нощем

На бийч-бар „Боси“ гладни и жадни нямаше


