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ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
25 ноември (сряда), 13:00 часа 

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Децата те карат да искаш да започнеш живота си отначало.“
Мохамед Али

МИСЪЛ НА БРОЯ

ОБЯВА
КАЗАН ЗА ВАРЕНЕ НА РАКИЯ 

В СЕЛО ЕЗЕРЕЦ.
Предлагаме транспортни услуги.

Телефон за връзка: 0894 555 654

СЪОБЩЕНИЕ
КЪМ 16 НОЕМВРИ 2020 Г., ОБЩИЯТ БРОЙ 

НА ДИАГНОСТИЦИРАНИТЕ С COVID-19 НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Е  

5 (ПЕТ) ДУШИ.
Актуална информация можете да намерите в официалния 

уебсайт на община Шабла, в секция „Коронавирус“, 
подраздел „Важна информация“.

ВЪВ ВРЪЗКА С 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 
на територията на  страната, Министърът на 
здравеопазването на Република България издаде  

З А П О В Е Д  РД-01-655/ 13.11.2020 
Заповедта публикуваме на стр. 2

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО 
ТРУДА” - КАВАРНА 
информира клиентите си, че 
поради усложнената епидемич-
на обстановка за месеците но-
ември и декември 2020г. на ре-
гистрираните безработни лица 
се предоставя възможност да 
проведат планираната среща в 
изпълнение на индивидуалния 
им план за действие  дистан-
ционно като се свържат с тру-
довия си посредник, вместо да 
посещават бюрото по труда. За 
целта е необходимо до датата, 
посочена в регистрационната 
им карта, безработните лица 
да се свържат с трудовия си 
посредник, за да отчетат въз-
ложената им стъпка от плана 
за действие и набележат след-
ваща, в съответствие с актуал-
ната ситуация и възможност-
ите за намиране на работа. 
Безработните лица могат да се 
обадят от личния си телефонен 
номер (или посочения при ре-
гистрация в ДБТ), да изпратят 
съобщение по електрона поща 
(от личен/подаден при регис-
трация  електронен адрес) или 
чрез профила си в модул „Лич-
ностен профил на търсещо ра-
бота лице”.

Неосъществената планира-
на среща на безработното лице 
с трудовия посредник, включи-
телно и по неприсъствен начин 

(чрез телефон, ел. поща или 
друг непръствен начин) съглас-
но Закона за насърчаване на за-
етостта се счита за неизпълне-
ние на плана за действие, което 
е основание за прекратяване на 
регистрацията. Възстановява-
не на регистрацията е допусти-
мо само при наличие на уважи-
телни причини, доказани със 
съответните документи.

Обръщаме внимание, че при 
посещения в бюрата по труда 
ще се спазват инструкциите 
на Министерство на здравео-
пазването за предпазване от 
зараза на населението в т.ч. 
чрез ограничен достъп с оглед 
осигуряване на изискваната 
физическа дистанция меж-
ду служители и посетители. В 
офисите на бюрата по труда 
няма да се допускат лица, които 
не са обезпечени със защитни 
средства (маски) и/или проя-
вяват сиптоми на заболяване, 
в т.ч. повишена температура, 
кашлица, затруднено дишане 
или други видими признаци на 
дихателни заболявания! 

За контакт с трудовите 
посредници в дирекция „Бюро 
по труда” – Каварна, фили-
ал Шабла може да се ползват 
следните телефони: 05743/40 
08 или 0882 825 224.

ДА ПОСАДИШ ДЪРВО, ДА НАПРАВИШ ДОБРО
В последния учебен ден от 

миналата седмица, на 13 ноем-
ври (петък), в деня на доброта-
та, децата от I клас на СУ „Асен 
Златаров“ Шабла бяха на гости 
в любимата детска градина, 
която те напуснаха преди ня-
колко месеца.

Поводът беше да засадят 
свое дърво, магнолия в облаго-
роденото дворно пространство 

на детското заведение – нещо, 
което те не можаха да напра-
вят, поради усложнената епи-
демична обстановка и строи-
телно-монтажните дейности.

Децата знаят, че да засадим 
дърво е един от най-лесните 
начини да оставим света след 
нас една идея по-добър откол-
кото сме го намерили. Ние, ро-
дителите учим наследниците 

си, че ако не си посадил едно 
дърво, все едно не си живял. 
Така учим децата от малки да 
се грижат за природата. Защо-
то кой не обича да отдъхва на 
сянка, да се катери по кривия 
дънер или да си прави пикник 
с приятели.

След като засадиха дръвче-

то, малчуганите подариха ал-
буми на своите госпожи Алек-
сандрина Николова и Теодора 
Вълчанова и на леличките, кои-
то се грижиха с много обич за 
тях -  леля Янка и леля Мари.

Вечерта дъжд благослови 
начинанието на малчуганите.

ИзгревВ помощ на децата се включиха и техните бащи.

Част от първокласниците до своето дръвче, в любимата дет-
ска градина.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА
На 13 ноември 2020 година 

се проведе редовно заседание 
на Общинския съвет, на което 
присъстваха 8 от 11 общински 
съветници.

В началото на заседанието 
председателят на Общинския 
съвет, д-р Йорданка Стоева 
прочете предварително обяве-
ния дневен ред, включващ 10 
докладни записки за разглеж-
дане.

Съветниците  допълниха 
приетата Програма за управле-
ние и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2020 
година, в частта „ликвидиране 
на съсобственост“ в селата Гра-
ничар, Дуранкулак и Шабла.

Разрешено беше изработва-
не на подробен устройствен 
план за част от улица „Единаде-
сета“ в село Езерец. Изменя се и 
уличната регулация и плана за 
регулация в кв.12 в селото.

На заседанието беше одо-
брено задание за проектиране 
по чл.125 и дадено разрешение 
за изработване на подробен 
устройствен план-парцеларен 
план (ПУП-ПП) за елементи 
на техническа инфраструктура 
– електропровод – подземна и 
въздушна кабелна захранва-
ща линия HH1kV, попадаща в 
землището на с.Дуранкулак, 
общ.Шабла, част от комплексен 

проект за инвестиционна ини-
циатива по чл.150, ал.6 от ЗУТ. 
Възложителят е длъжен да 
съгласува ПУП-ПП с всички 
имащи отношение общински и 
държавни институции, експло-
атационни дружества и достав-
чици на услуги.

На основание чл.150, ал.1 
от ЗУТ, кметът на общината 
да разреши изработване на 
комплексен проект за инвести-
ционна инициатива с ПУП-ПП 

и технически инвестиционен 
проект.

Във връзка с утвърдената от
Общински съвет-Шабла 

през 2019 година ежегодна на-
града по случай 24 май – Ден 
на славянската писменост и 
култура в размер на 1000 лв., се 
реши тя да бъде разпределена 
поравно между определените 
за награждаване ученици от 
двете училища,така:

* на СУ „Асен Златаров“ гр.
Шабла за Учебно-тренировъч-
на фирма „Пърпъл Уондърс“ 
в състав: Зорница Трифонова, 
Ивет Георгиева, Калоян Ди-
митров, Мария Пеева, Нико-
ла Николов, Панчо Панчев, 
Рени Иванова, Саня Цонкова 
и Христина Христова, за учас-
тие в първия онлайн ТФ ФЕСТ 
2020 година, „Млад предпри-
емач“ и класирала се на първо 
място за „Най-добри рекламни 

материали“;
* на ОУ „Св.Кл.Охридски“ 

с.Дуранкулак за Женя Георги-
ева Петрова, класирала се на 
първо място на Областен кръг 
на Международен конкурс за 
рисунка „С очите си видях бе-
дата“ – Добрич 2020“.

Наградите ще бъдат връче-
ни след влизане в сила на на-
стоящото решение и в удобно 
за двете училища и ученици 
време, съобразено с противо-
епидемичните мерки. 

С последната докладна за-
писка, която разгледаха, съ-
ветниците дадоха съгласие 
община Шабла да кандидат-
ства с проект „Доизграждане 
на Пречиствателна станция за 
отпадни води в  гр.Шабла с до-
веждащи комуникации и час-
тично доизграждане на довеж-
дащ, заустващ канализационен 
колектор и вътрешна канали-
зационна мрежа по определе-
ни улици“ за финансиране от 
Предприятие за управление 
на дейностите  по опазване на 
околната среда (ПУДООС).

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

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 21 ноември 2020 година
се навършват 9 години

от смъртта на  нашия съпруг,  
баща и дядо

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ РАЙЧЕВ
починал на 65 години

Минават дни, месеци, години, 
но ние никога няма да те забравим!

Обичаме те!
Поклон пред светлата ти памет!

От семейството

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

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ:

МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 95 ЛВ.
Телефон: 0888 78 12 66

ПРОДАВАМ
МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ ЗА ОГРАДА.

Телефон: 0888 849 226

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

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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ

до градска болница – Добрич с площ 65 кв.м.  
Необходим ремонт. Цена 53 000 лв.

Телефон: 0895 068 185

КУПУВАМ 
лозя в района на Шабла – Горичане.

За контакти: 0888 844 269, 0887 532 719

ПРОДАВАМ
Три печки „Прити“, в отлично състояние.
Телефон за връзка: 0884/34-76-28

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

СНЕК-БАР „ПЕТТЕ КЮШЕТА“ 
на ул.“Равно поле“ №14 в Шабла предлага храна за вкъщи както и 
постоянно намаление от 20% на всичко готвено след 18.00 часа.
Телефон: 0879 04 71 71, 0878 49 51 80

ПРОДАВАМ
Два декара празно място в лозовия масив на гр. Шабла – пътя за с. 

Горичане. Също така лозе в с. Горичане и 7 декара дворно място в селото.
Телефон за връзка - 0882/59-20-60

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от 

Административно-процесуалния кодекс, във връзка с 
чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, 

ОБЩИНА ШАБЛА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

че открива производство по издаване на общ 
административен акт. Община Шабла предлага Общински 
съвет – Шабла да вземе решение, с което да се приеме план-

сметката за разходите за дейност „Чистота“ за 2021 година.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в 
производството по издаване на акта, предвид разпоредбите 
на чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез следните форми: 
1. Писмени предложения и възражения, които могат да се 
депозират в деловодството, в сградата на община Шабла на ул. 
„Равно поле“ № 35, както и на електронен адрес: obshtina@ob-
shabla.org, в срок до 17:00 часа на 10.12.2020 г.; 
2. Участие в консултативни органи, подпомагащи органа 
издаващ акта – участие в заседание на комисиите към 
Общински съвет Шабла.

С пълният текст на предлаганият проект за решение, 
придружен с подробни анализи за начина на формиране на 
план-сметката, може да се запознаете на електронната 

страница на община Шабла:  
www.shabla.bg /Раздел „Местни данъци и такси“.

З А П О В Е Д     РД-01-655/ 13.11.2020
Н А Р Е Ж Д А М: 
Въвеждам следните вре-

менни противоепидемични 
мерки на територията на Ре-
публика България считано от 
14.11.2020 г. до 30.11.2020 г.: 

1. Преустановяват се при-
съствените учебни занятия (в 
т.ч. учебни практики, стажове,   
изнесени учебни часове, изпи-
ти, дуална система на обучение 
и др.) за учениците от пети до   
дванадесети клас в областите с 
достигната 14-дневна заболяе-
мост над 119,9 на 100 хил. души  
население и 15% отсъстващи 
по причини, свързани с поява 
на симптоми на COVID-19 от   
провеждащите присъствено 
обучение ученици за периода 
4-11.11.2020 г. Решението за   
преминаване в обучение в елек-
тронна среда от разстояние се 
взема от министъра на   обра-
зованието и науката при усло-
вията и по реда на чл. 105, ал. 6 
и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона  за 
предучилищното и училищното 
образование. 

2. Провеждането в присъст-
вена среда на групови извън-
класни дейности и занимания,   
дейности по интереси, зани-
мални и други се допуска само 
за училищата и паралелките, 
които   провеждат присъствено 
обучение. 

3. Преустановяват се при-
съствените групови занятия 
в центровете за подкрепа на   
личностното развитие, с из-
ключение на тези, които са ор-
ганизирани по начин, който не   
допуска смесване на деца от раз-
лични паралелки/групи. 

4. Преустановява се присъст-
веният учебен процес във ви-
сшите училища, с   изключение 
на практическите упражнения, 
които не могат да се осъществя-
ват от разстояние  в електронна 
среда. Изключение се допуска и 
за практическите упражнения 
по клинични  дисциплини, учеб-
ната практика (клиничен стаж), 
преддипломния стаж и държав-
ните изпити   на студентите по 
регулирани медицински профе-
сии от професионални направ-
ления   „Медицина“, „Дентална 
медицина“ и „Здравни грижи“, 
както и държавните изпити за   
придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването, 
при стриктно спазване на  мер-
ките за превенция и контрол на 

инфекциите съгласно Наредба 
№ 3 от 2013 г. за  утвърждаване-
то на медицински стандарт по 
превенция и контрол на вътре-
болничните  инфекции. 

5. Преустановяват се при-
съствените групови занятия в 
езикови центрове,   образова-
телни центрове и други обучи-
телни центрове и школи, ор-
ганизирани от юридически   и 
физически лица. Изключение 
се допуска по отношение на за-
нятия за деца до четвърти клас,  
когато са организирани по на-
чин, който не допуска смесване 
на деца от различни  паралелки/
групи. 

6. Провеждането на конгрес-
но-конферентни мероприятия, 
семинари, конкурси и други об-
ществени мероприятия в при-
съствена форма се допуска при 
участие на не повече от   30 чо-
века, при спазване на дистанция 
от 1,5 м. и задължително носене 
на защитни маски за  лице. 

7. Културни и развлекателни 
мероприятия (театри, кина, сце-
нични прояви, концерти,  заня-
тия от танцовото, творческото и 
музикално изкуство) могат да се 
организират и   провеждат при 
заетост на местата до 30 % от 
общия им капацитет на закрито 
при спазване на  физическа дис-
танция от 1,5 м. и задължително 
поставяне на защитни маски за 
лице. 

8. Всички колективни и ин-
дивидуални спортни меропри-
ятия с тренировъчен и   със-
тезателен характер за всички 
възрастови групи на закрито и 
открито се провеждат без  пуб-
лика. Изключение се допуска по 
отношение на международния 
турнир по тенис Sofia   Open 
2020, като настаняването на 
зрителите е най-малко през две 
седалки, при спазване на  физи-
ческа дистанция от 1,5 метра и 
задължително носене на защит-
ни маски за лице. 

9. Преустановяват се по-
сещенията в дискотеки, пиа-
но-бар, нощен бар, бар-вариете 
и бар-клуб. 

10. Всички заведения за 
хранене и развлечения (ресто-
ранти, заведения за бързо   об-
служване, питейни заведения, 
кафе-сладкарници и барове, с 
изключение на тези по т. 9) мо-
гат да работят само в часовете 
между 06.00 и 23.30 часа. През 

останалите часове на   деноно-
щието се допускат само достав-
ки по домовете. 

11. Всички физически и юри-
дически лица, които са собстве-
ници или управляват   търгов-
ски, административни или 
други обекти, които предоста-
вят услуги на гражданите създа-
ват организация за контрол на 
броя на клиентите в съответния 
обект, като не допускат  повече 
от 1 човек на 3 кв. м.  

12. Преустановява се про-
веждането на екскурзии и гру-
пови посещения на  туристиче-
ски обекти в страната. 

13. На всички пазари, тър-
жища, базари и изложения на 
открито и закрито се създава   
организация за еднопосочно 
движение и осигуряване на 
дистанция от 1,5 м. между   по-
сетителите. Работещите и по-
сетителите са длъжни да носят 
защитна маска за лице. 

14. Работодателите и орга-
ните по назначаване да орга-
низират работния процес на   
работниците/служителите в 
дистанционна форма (работа 
от разстояние/надомна рабо-
та),   където е възможно, като 
допускат присъствена работа на 
най-много 50% от персонала. 

15. Магазините за хранител-
ни стоки и аптеките организи-
рат работата си, като не допус-
кат лица на и над 65-годишна 
възраст в съответните обекти 
в часовете между 13.30 и 16.30 
часа. В посочените часове се до-
пускат само лица на и над 65-го-
дишна възраст. 

16.Аптеките организират 
работата си, като не допускат 
лица под 65 годишна възраст в 
съответните обекти в часовете 
между 8.00 и 10.00 часа и 13.30 и 
16.30 часа. В посочените часове 
се допускат само лица на и над 
65 годишна възраст.

17. Малолетните и непълно-
летни лица могат да посещават 
търговските центрове,   вклю-
чително такива тип МОЛ, само 
ако са придружени от техен ро-
дител, съответно   настойник/
попечител или от друго пълно-
летно лице. 

18. Преустановява се про-
веждането на планов прием 
и планова оперативна дей-
ност в лечебните заведения за 
болнична медицинска помощ 
и комплексните онкологични   

центрове, с изключение на дей-
ностите, свързани с трансплан-
тация на органи, тъкани и  клет-
ки, диагностиката и лечението 
на пациенти с онкологични и 
онкохематологични   заболява-
ния, дейностите по асистирана 
репродукция и ражданията, 
независимо от метода на   ро-
доразрешение, дейностите по 
рехабилитация, продължител-
но лечение и психиатрична  по-
мощ. 

19. Забраняват се посещения 
на външни лица/свиждания в 
лечебни заведения за  болнична 
помощ, с изключение на свиж-
данията на пациенти в термина-
лен стадий. Забраната  не се от-
нася за контролните органи при 
осъществяване на контролната 
им дейност. 

20. В изпълнение на т. 3 от За-
повед № РД-01-439 от 27.07.2020 
г. директорите на  регионалните 
здравни инспекции предпри-
емат действия и прилагат мер-
ки на лечебните   заведения за 
болнична помощ и комплекс-
ните онкологични центрове на 
територията на   съответната 
област, като определят задъл-
жителен брой легла за лечение 
на пациенти с   основна или с 
придружаваща инфекция със 
SARS-CoV-2 от не по-малко от 
20 % от обявените в съответна-
та регионална здравна инспек-
ция брой легла на всяко лечебно  
заведение за болнична помощ и 
комплексен онкологичен цен-
тър.  

21. В специализираните ин-
ституции за предоставяне на со-
циални услуги и такива за  соци-
ални услуги от резидентен тип 
за деца и възрастни се допускат 
посещения на външни  лица по 
изключение и по преценка на 
директора на институцията при 
спазване на въведените  проти-
воепидемични мерки и предста-
вяне на декларация от посетите-
ля, че не е в контакт със  заразно 
болни, няма признаци на остро 
респираторно заболяване и ще 
спазва въведените  противоепи-
демични мерки на територията 
на институцията. Ограничение-
то не се отнася за  контролните 
органи при осъществяване на 
контролната им дейност. 

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН 
АНГЕЛОВ,  

дм Министър на  
здравеопазването
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894” -гр.ШАБЛА

ПРЕЗ НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН
НАБИРА УЧАСТНИЦИ

ЗА СЛЕДНИТЕ ФОРМИ:
1.Детски танцов състав за народни танци 
месечна такса – 8 лв., ръководител Гергана 
Дафова;
2.Младежки танцов състав за народни танци – 
ръководител Гергана Дафова; 
3.Школа по народно пеене – ръководител Жана 
Рачева;
4.Кръжок за народен фолклор – ръководител 
Жана Рачева;
5.Клуб за народни танци и хора – напреднали и 
начинаещи,
месечна такса – 10 лв. – ръководител  Даниела 
Кючукова;
От месец ноември НЧ ”Зора1894”-гр.Шабла 
възстановява Школата по пиано. 
Могат да се записват желаещи във възрастовия 
диапазон – 6 г. до 80 г. 
Ръководител на школата – г-жа Теофания Христова.
Набираме участници също за Детска вокална 
група и Градски хор. 
Ръководител на двете форми отново ще бъде г-жа 
Теофания Христова. 

За повече информация и подробности  
може да се обръщате на тел. 05743/40 28 или  

на телефона на читалищния секретар,  
Георги Стефанов - 0877 813 368

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ГОРЕЩА МОЛБА
Дните есенни вече започнаха
и ми идва наум старостта
Нищо! – нека се смесват на плочника
жълто слънце и жълти листа.

Още пръстите търсят писалката,
още радва ме топлия ден,
само дето смущава ме малката
аналогия с други край мен.

Млади хора, на помощ елате ми
в една есен подобна на таз,
щом напуснат ме сетните атоми
на живеца, заложен във нас.

Стоп! – кажете ми, почнал е залезът,
всички стихове вече да спрат.
Докажете ми с точна анализа
че е правилен вашия съд.

Това дело е дело обществено
и вий строги бъдете съвсем.
Аз не ще ви послушам естествено,
но това е отделен проблем.

Валери Петров (1920-2014)

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 70 годишен  юбилей

 на  

Иванка  
Жекова  

Върбанова
от село Граничар

Нека най-хубавите ти мечти да се сбъдват,
най-хубавите моменти да те топлят и 

най-добрите хора да те подкрепят!
Желаем ти от сърце крепко здраве и дълголетие.

Невена Огнева,
секретар на НЧ „Свобода 1940“

село Граничар 

РОЛЯТА НА МАЙКАТА В ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИЧНОСТТА
Развитието на съвремен-

ното общество е белязано от 
дълбоки промени, настъпва-
щи както в самата социална 
структура, така и в характера 
на социалните отношения. Жи-
веем в трудно време. Когато 
човек мисли едва ли не само 
за физическото си оцеляване, 
когато мнозинството от хората 
живеят на прага на бедността 
е много трудно да се спазват 
завещаните от предишни по-
коления морални ценности и 
норми. Нещо повече, в днешно 
време човечеството като че ли 
се връща много назад в своята 
ценностна система.

В бързината на отмина-
ващите дни, на родителите 
и по-специално на майките 
остава все по-малко време за 
децата им. А именно на тях се 
отразява всичко, което ги за-
обикаля. Много от тях нямат 
нужните условия, за да изживе-
ят пълноценно своето детство. 
Загрижени за всичко друго, на 
майките им остава все по-мал-
ко време да се занимават пъл-
ноценно със своите деца, да ги 
обсипят с нужното внимание 
и любов. Логично е децата да 
търсят своето място под слън-
цето, да искат да се изявяват и 
утвърждават. А къде са поло-
жителните примери, които да 
следват? Не намирайки опора 
в нещо положително, социално 

значимо и цялостно, те се об-
ръщат към неподходящи обра-
зци за поведение. Възприемат 
неподходящи модели за подра-
жание и оттук първите стъпки 
към отклонение от правилния 
път на поведение. Стига се до 
неизбежен сблъсък с общест-
вено приетите норми на пове-
дение.

По a priori е зададено въз-
питанието на детето да се осъ-
ществява от майката. Тя е тази, 
която поставя основите на 
идентичността на младото по-
коление. Според Карен Хорни, 
решаващ фактор за развитието 
на личността се явяват отноше-
нията на детето с родителите, 
първостепенна роля се пада на 
отношенията дете – майка. Тя се 
съгласява с категорията „ сво-
бода – безопасност”, но твърди, 
че при децата тя се формира от 
потребността от удовлетворя-
ване и от потребността от си-
гурност и безопасност. Хорни 
приема, че удовлетворяването 
на биологичните потребности 
е само условие, но не и фактор 
за личностно развитие. По-
требостта от сигурност и без-
опасност формира желанието 
на детето да бъде защитено от 
опасностите на външният свят. 
Безусловното удовлетворяване 
на тази потребност е условие за 
формиране на балансирана лич-
ност. Поведението, определящо 

развитието на невротичната 
личност, е свързано с непосто-
янство в отношенията. Неудов-
летворяването на потребността 
от безопасност формира базова 
враждебност, детето зависи, 
от една страна, от родителите 
си, но в същото време изпитва 
неудовлетворение и обида от 
тяхна страна. Този комплекс 
включва в действие защитните 
механизми на „Аз“-а, като ос-
новната цел на тези механизми 
е избягване на базова враж-
дебност. Хората, страдащи от 
базова враждебност, изпит-
ват чувство на безпомощност, 
страх и вина, които се запазват 
във всички взаимоотношения, 
както в настоящия момент, така 
и в бъдеще, което прераства в 
базисна тревожност – чувство 
на самота и страх, отсъствие на 
безопасност.

Според К. Роджърс, човек 
съзнателно опознава и изучава 
себе си и се ръководи от това 
съзнателно възприемане на 
себе си и заобикалящия го свят 
и от тук и водещия критерий е 
собственият съзнателен опит. 
Според него само той е позна-
ваем за конкретната личност. 
Роджърс не отхвърля напъл-
но неосъзнаваните знания и 
опита от миналото. Той казва, 
че негативните събития в дет-
ството понякога влияят върху 
човека и заобикалящия го свят, 

но тези случаи са несъвършен-
но развитие на съзнателния 
опит. Ударението винаги се по-
ставя върху това, което става с 
нас в настоящето и върху това, 
което сме тук и сега. Роджърс 
казва, че тъй като собствения 
и съзнателен опит е уникален, 
познанието на реалността от 
различните хора се различава. 
Той добавя също, че при раз-
витието на личността има една 
фундаментална потребност, 
която е самоактуализацията. 
Тя се изразява в стремежа да 
се подържат актуализацията 
и засилване на личностните 
аспекти; свързана е също така 
със съществуването на органи-
зма защото подпомага растежа 
и съзряването на организма. 
Особенно значение има при 
развитието на личността. Съ-
зряването е тъжък и труден 
процес, сравнява се с болка-
та, която детето изпитва, при 
прохождането. При съзряване 
започва да се развива „Аз“-а. С 
израстването самоактуализа-
цията се променя – от развитие 
на организма, към развитие на 
личността, а това пренасочване 
се свързва с юношеството.

Продължава в следващия 
брой

Христина Радева –  
Стоицева, директор и 

психолог в Цeнтър за 
обществена подкрепа, Шабла

Сашка Попова: „ТУК СЕ ЧУВСТВАМ  
НАЙ-ПЪЛНОЦЕННА, СПОКОЙНА И ЩАСТЛИВА“.

От началото на месец ок-
томври 2020 година, към екипа 
на студио за красота “Fantasy” 
в центъра на Шабла, като ко-
зметик се присъедини Сашка 
Попова- Сегуин.

За смелостта да започне 
нещо ново в условия на извън-
редна епидемична обстановка, 
разговаряме с чаровната наша 
съгражданка, завърнала се от 
Франция със своето семей-
ство.

„Изгрев” – Здравей, Саш-
ка. Би ли се представила на 
нашите читатели?

Сашка Попова - Казвам се 
Сашка Попова- Сегуин. Ро-
дена и израснала   съм в град 
Шабла. Получих основното 
си образование тук, а средно-
то - в град Варна. Завършила 
съм 4-та  езикова гимназия „ 
Фредерик Жолио-Кюри“ с ин-
тензивно изучаване на френ-
ски език. 

Оттам страстта ми към пъ-
туването, запознанството с 
нови хора и култури ме отведе 
в Нов български университет, 
специалност „Мениджмънт на 
хотелиерството и ресторан-
тьорството“ (на френски език).

Още след първите ми задъл-
жителни стажове във Франция 
знаех, че желая да остана и да 
се развивам там. Прекарах 
10 години на Лазурния френ-
ски бряг, работейки в едни от 
най-известните и най-луксозни 
хотели в света.  

„Изгрев” – От стените в 
твоето работно място „ни гле-
дат” сертификати, дипломи, 
удостоверения.  Къде се учи и 
практикува, преди да започ-
неш в Шабла?

Сашка Попова - През 2019 
година придобих професио-
нална степен „козметик - есте-
тик“. Завърших цялостното си 
обучение по естетика, козме-
тология и парфюмерия в све-

товно реномираната академия 
„ELEGANCE“ - град Ница, 
Франция – интернационалната 
люлка на високите изисквания 
и неминуемия професионали-
зъм. 

Заедно с това, в 
продължение на 1 
година, практикувах 
своята професия в 
центъра на Лазурния 
бряг, опознавайки все 
повече желанията и 
нуждите на клиенти-
те и възможностите, 
които дават новите 
технологии. 

От тогава започна 
и моето развитие в 
тази сфера.

През настоящата 
2020 година получих 
и професионален сер-
тификат по „Миглоп-
ластика“. 

Придобиването на 
нови знания и усъ-
вършенстването им 
за мен е признак за любов към 
професията – непрекъснато 
следене на пулса на един ди-
намичен и много интересен 
свят.

„Изгрев” – Как се реши на 
тази бих казала малко риско-
вана стъпка, да започнеш да 
развиваш бизнес в нашия ма-
лък град?

Сашка Попова - Салонът за 
красота винаги е и винаги ще е 
бъде търсен. Услуги на квали-
фицирани специалисти в тази 
област са  използвани не само 
от жени, но и от мъже и мла-
дежи.   

Коя млада дама в наши дни 
не иска да бъде най-красивата и 
незабравимата? Почти всички 
представители на нежния пол 
експериментират с разнообраз-
ни тайни за красота намерени 
в социалните мрежи и интер-
нет, но всяка от тях   рано или 
късно разбира, че оформянето 
на вежди, правилният избор на 
продукти за кожата (всеки кли-
ент е уникален сам по себе си), 
правилното им нанасяне, чес-
тотата им на ползване , напра-

вени от професионалист, ще 
имат много по-голям ефект от 
същите манипулации, направе-
ни у дома.

Колкото до факта, че Ша-
бла е малко градче -    фактор, 
който може би би уплашил 
„млад предприемач“ - лично 
аз виждам нещата от позитив-
ната страна. Това е моят роден 

град, семейството ми е тук, тук 
се чувствам най-пълноценна, 
спокойна и щастлива. Имам 
всичко, което ме мотивира да 
дерзая.

„Изгрев” –Какви козме-
тични процедури би предло-
жила на посетителите в  сту-
диото?

Сашка Попова - Дълбоко 
почистване и масаж на лице и 
деколте, почистване и офор-
мяне на вежди, миглопластика, 
епилация и други. 

Професията козметик  има 
много относително работно 
време. Винаги съветвам кли-
ентите си и хората, които се 
интересуват от услугите ми - 
предварително да се свържат с 
мен по телефона, за да можем 

да намерим най-удобното вре-
ме и час, както за клиента, така 
и за мен, за записване на про-
цедура.

„Изгрев” – Желая ти здраве 
и много доволни посетители.

Сашка Попова – И аз благо-
даря за тази среща.

Разговаря  
Йорданка Радушева

Сашка със своето семейство.
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В ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР “СЕМИРАМИДА”, 
С. ЕЗЕРЕЦ 

Можете да намерите:

* теменужки, градински карамфил;
* овощни дръвчета, плодни храсти, лози;
* есенни луковици;
* декоративни дървета и храсти;
* многогодишни градински цветя;
* торопочвена смес, саксии;
* семена за зеленчуци.

Работим целогодишно
понеделник - събота – 9.00 до 17.30 часа

Почивен ден – неделя 
Телефон за контакти - 0887 53 27 19, Атанаска Букорова 

www.semiramida-garden.com

С. ЕЗЕРЕЦ 

СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА 
НА ОБЩИНА ШАБЛА, 

Мариян Жечев от 12 ноем-
ври 2020 година се извършват 
посещения в Спортния ком-
плекс при следните условия:

* В зали за спорт (тенис зала, 
фитнес зали) да се допускат 
едновременно не повече от 6 
човека, при спазване на физи-
ческа дистанция 1 човек на 3 
кв.м.;

* В мултифункционална зала 
да се допускат едновременно не 

повече от 20 човека при спаз-
ване на физическа дистанция 1 
човек на 3 кв.м.;

* В зала за игра на бридж, 
префа, табла, шах – посещения 
не се допускат;

Всички колективни и ин-
дивидуални спортни меро-
приятия с тренировъчен и  съ-
тезателен характер за всички 
възрастови групи на закрито 
се провеждат без публика.

„НАЙ-КРАСИВО ПИСМО 
ДО ДЯДО КОЛЕДА“

Всяка година, поддържайки 
връзка с екипа на щедрия бело-
брад дядо, „Български пощи” 
ЕАД организира конкурс за 
най-красиво писмо до Дядо 
Коледа. Хиляди деца отправят 
своите съкровени желания, думи 
на благодарност и вълнуващи 
послания към любимия старец. 

В конкурса могат да участ-
ват всички детски писма, сти-
хове, рисунки и други, ако 
върху пощенската пратка има 

правилно изписан адрес на по-
дател и марка от 0.65 лева. На 
мястото на получателя трябва 
да пише – За Дядо Коледа.

На всички участници в кон-
курса Дядо Коледа изпраща 
красиви лични писма, а най-до-
брите детски творби получават 
и награди от „Български пощи” 
ЕАД. 

Крайният срок за изпраща-
не на писмата до Дядо Коледа e 
12 декември 2020г. 

ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН 
ЮБИЛЕЙ 

на 

Йорданка Радева 
Димитрова 

от село Граничар

Не е лесно да си на 80, защото си заобиколен от деца, внуци и толкова
много любов може да те натовари.
Пожелаваме ти от сърце все такъв товар да носиш и никога да не ти
омръзва.
Желаем ти много здраве и дълголетие.

Невена  Огнева,
секретар на НЧ „Свобода 1940“

село Граничар 

ПЪРВА ПОБЕДА ЗА БК „ШАБЛА“ В 
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ БАСКЕТБОЛ

Играещият от тази година във второ-
то ниво на професионалния баскетбол в 
България, БК „Шабла“ записа първи успех 
за сезона в първенството на Българската 
баскетболна лига (ББЛ) – „А“ група, ре-
гион „Изток“. На 15 11. 2020 г. (неделя), 
нашите момчета се наложиха над състава 
на Медицински Университет (МУ) Варна 
с 83:77.

 Баскетболистите на „Шабла“ (на сним-
ките в светлозелен екип) изиграха много 
силна първа част, след която поведоха с 
31:14, но на почивката  МУ  успя да свали 
разликата на 9 точки. Варненци стигнаха 
до пълен обрат в края на третата четвърт, 
но решителните десет минути все пак за-
почнаха при 62:60 за нашия състав. След 
кратки размени на водачеството  „Ша-
бла“  отново дръпна с няколко точки и не 
изпусна преднината си до края. Мачът бе 
излъчван директно по телевизия Б1Б с ко-
ментар.

  Новото попълнение в нашия от-

бор,  Станислав Цонков  бе в основата на 
успеха с 20 точки, 8 борби и 6 асистен-
ции. Йордан Гаврилов вкара 15 точки, а по 
13 добавиха Лъчезар Юсев и Ивайло Тодо-
ров.

В шампионата на ББЛ – „А“ група, реги-
он „Изток“ през сезон 2020/2021 участват 8 
отбора, като от тях единствено БК „Шабла“ 
не е от областен център в Североизточна 
България.

След четири изиграни кръга , отборът 
на БК „Шабла“ дели 4-5 място със състава 
на БК „Светкавица“ (Търговище). Следва-
щия мач на шабленския състав е в края на 
седмицата срещу БК „Шумен“. Шуменци 
са след нашия отбор във временното кла-
сиране, а в кръга, който се изигра на 15.11. 
т.г., надиграха убедително абсолютния аут-
сайдер в групата – „Ънстопабъл“ (Добрич) 
със 73:55, което за тях също беше първа 
победа във втория ешалон на българския 
баскетбол.

Изгрев

КРЕМЕНА – ШАМПИОНКА НА СПРИНТА ВЪВ ВАРНА
Сребро за най-добрата ни атлетка в скока, Коко - също двукратен медалист

Плодотворен се оказа 8-и 
ноември 2020 г. за лекоатлети-
те на СКЛА „Нефтяник 2014“ 
(Шабла). Те участваха в орга-
низирания от СКЛА „Супер 
спорт“ ( Варна) турнир „Атле-
тика търси таланти“ в морска-
та ни столица. В турнира, про-
веден в зала „Локомотив“ във 
Варна премериха сили над 200 
деца на възраст от 6 до 16 г. от 
9 български лекоатлетически 
клуба. 

В „кралската“ дисципли-
на – 60 м. гладко бягане, при 
12-годишните момичета, уча-
стничките бяха 30, разделени 
на 5 серии от по 6 състезателки. 
Кремена Димитрова спечели 
серията си, но както и две сед-
мици преди това в Стара Заго-
ра, не влезе като фаворит във 
финалното бягане – този път с 
трето време. 

Неслучайно финалите на 60 
м. беше единственото от тур-
нира, която организаторите 
пуснаха онлайн в страницата 
си във Фейсбук. В решаващия 
последен спринт на финалното 
бягане при девойките, роде-
ни през 2008 г., Креми отново 
доказа, че „улучва ваксата“ 
точно когато трябва и „отвя 
конкуренцията“ с 8.56 сек. До-
пълнително удовлетворение 
от златния медал за младата ни 
атлетка донесе факта, че оста-
налата на 10 стотни от секун-
дата зад нея  Ива Делиберска 
(„Енерджи“ Пловдив) е водачка 
в републиканската ранглиста и 
абсолютен хегемон в дисципли-
ната за възрастта си в България 
през годината. Припомняме на 
нашите читатели, че на  турни-
ра „Коста Василев“ на 21.08. т.г., 
Делиберска стана шампионка в 

дисциплината, като победи над 
60 свои връстнички. Но Креми 
и треньорът й, Веско Василев 
започнаха да съсредоточават 
своята подготовка върху късия 
спринт точно след домашния 
ни турнир…

Кремена извоюва втория си 
медал от турнира – сребърен 
на скока на дължина. Димитро-
ва преодоля от втори опит 4.44 
м. с което заслужи среброто. 
В надпреварата на скочището 
се включиха 26 момичета. Тук 
спечели Ива Делиберска с 4.60 
м., но следваше финалът на 60 
м…

Калоян Ялнъзов допринесе 
за пълния актив на шабленски-
те атлети от Варна с двата си 
бронзови медала – на 60 м. и на 
скок дължина.

На 60 м., родените през 2010 

г. момчета бяха 24 – разделени 
на 4 серии от по 6. Коко спечели 
серията си, влезе във финала с 
4-то време. В решаващото ме-
далите финално бягане с  9.11 
сек., той спечели една позиция, 
която го изкачи на почетната 
стълбичка. 

На дългия скок, Коко Ял-
нъзов извоюва бронза си с по-
стижение от 3.77 м. – на 20 см. 

от „златото“ и на 2 см. от „сре-
брото“ в дисциплината.

Турнирът „Атлетика търси 
таланти“ беше един от малкото 
турнири в календара на БФЛА, 
в които децата участват в със-
тезания със съперници само 
от възрастта си. Това, според 
Веселин Василев би означава-
ло сигурни медали за седемго-
дишните му състезатели Алекс 
Панова и Петко Франгов, които 
не отидоха с групата във Варна 
поради карантина в класа си. 
Ето какво каза още председате-
лят на УС на „Нефтяник 2014“ 

и треньор на клуба, Веселин 
Василев за „Изгрев“:

„Кремена от състезание на 
състезание намира формата си. 
Тя участва в бяганията на 60 м. 
едва от август, а вече се утвър-
ди като една от най-добрите в 
България в дисциплината във 
възрастта си. Креми вече осъз-
нава какво е да си в елита и раз-
съждава като изграден шампи-
он. На дългия скок още чакаме 
и на официално състезание тя 
да преодолее 5-те метра, което 
си е психологическа бариера. 
След като това се случи, аз съм 
убеден, че Кремена ще стане 
труднопобедима в сектора. 

Коко и според колеги-тре-
ньори от други клубове, с кои-
то си говорим по турнирите 
израства от ден на ден. Той 
компенсира по-ниския  ръст 
от повечето от връстниците 
си с много желание и усилия 
на тренировките и неслучайно 
побеждава повечето от тях. 

След толкова турнири, 
в които са мерили сили със 
състезатели от големите клу-
бове в България и са ги по-
беждавали, Кремена и Калоян 
разбраха  отговорностите на 
големия спортист. Както и че, 
за да задържиш  това ниво  и 
надграждаш над него трябва 
много работа на пистата и в 
залата. Застой в нашия спорт 
е нежелан и недопустим. Не 
мога да не отбележа, че това, че 
радват шабленци и са гордост 
за родния си град допълни-
телно им дава криле за успехи. 
Кремена и Коко могат да бъдат 
пример за останалите състеза-
тели от клуба. Двамата наглед-
но показват, че след редовни и 
усилени тренировки, успехите 
не закъсняват.“

Йордан Енев

Кремена Димитрова в (среда-
та на снимката) е на върха на 
почетната стълбичка – едно 
ниво над първата в България 
Ива Делиберска (вляво от Кре-
ми). Веселин Василев може да 
бъде горд с дъщеря си.

Креми и Коко са с по два меда-
ла от Варна – пример за ша-
бленските деца.


