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ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
27 януари 2021 година (сряда), 13:00 часа 

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Бори се до край. Болката е временна, победата – вечна!” 
Мохамед Али

МИСЪЛ НА БРОЯ

СПИСЪК НА 
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ 
- места за настаняване (МН) и заведения за хранене и развле-
чение (ЗХР) находящи се на територията на общината, чиито 
срокове на издадените удостоверения за категоризация изти-
чат през 2021 г. и които подлежат на прекатегоризация:

МН - сем. хотел „Тюленово“; 
КГ „Борисов“; хостел „Шабла“; 
КГ „Болярска среща“; бунгала 
„Бриз-1“; КГ „Свети Георги“; КГ 
„Крапец Холидей – 1“; КГ „Кра-
пец Холидей – 2“; КГ „Крапец 
Холидей – 3“; КГ „Крапец Хо-
лидей – 4“; КГ „Близначките“; 
КГ „Силвия“; хотел „Яница-1“; 
КГ „Спасови – 2“; КГ „Стефи“; 
Бунгала „Век-21“; КГ „Мираж“; 
СГ „Славил“; СГ „Делфин“; СГ 
„Мими“; СГ „Христакиеви“; СГ 
„Детелина“; СГ „Изабела“; КГ 
„Бялата къща“; АГ „Елеганс“; 
СГ „Фамилия“; СГ „Стандарт“; 

СГ „Дуранкулак“; КГ „Чобано-
ви“; КГ „Елис“; СГ „Драганова-
та къща“

ЗХР - Кафе аперитив „Елит“; 
снек-бар „Боси“; ресторант 
„Златната рибка“; коктейл бар 
„Колинс“; кафе-аперитив „Дра-
кон“; кафе-аперитив „Криси“; 
ресторант „Яница“; бар-басейн 
„Яница“; снек-бар „Век-21“; 
снек-бар „Терасата“; кафе апе-
ритив „Кабана бар“; кафе-бар 
„Еврофутбол“; снек-бар „Зоди-
ак“.

Общинска администрация 
Шабла

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, 0879 443 340

СЪОБЩЕНИЕ
Към дата 18 януари 2021 г., общият брой на диагностицираните 

лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 18 (осемна-
десет). Един от тях се намира в болнично заведение, а другите се-
демнадесет са на домашно лечение. Под карантина са поставени 
6 лица.

Настоящата информация се предоставя от разработената сис-
тема COVID, която представлява национален централизиран ре-
гистър на случаите с COVID-19 в България. Интегрираната плат-
форма дигитализира събирането на лични и медицински данни от 
институции, работещи със случаи на COVID-19, като регионални 
здравни инспекции, гранична полиция, МВР, общопрактикуващи 
лекари, болници, лаборатории и общини. Платформата обработва 
данните по структуриран и сигурен начин, като дава на специа-
лизираните държавни институции информация в реално време.

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 мо-
жете да намерите в официалния уебсайт на община Шабла, в 
секция „Коронавирус“, подраздел „Важна информация“.

16 БЕБЕТА СА СЕ РОДИЛИ 
В ОБЩИНАТА ПРЕЗ 
МИНАЛАТА ГОДИНА

Бабинден (21 
януари  по стар 
стил) е един от го-
лемите народни 
женски празници, 
посветен на „баби-
те“ – жените, които 
помагат при раж-
дане, и на младите 
булки и невести, 
които са раждали. 
Обредността през 
този ден е под-
чинена главно на 
желанието да се 
з а с в и д е т е л с т в а т 
почит и уважение 
към възрастните жени, които 
са „бабували“ на родилките. 
Празникът е езически и идва 
от далечните праславянски 
времена, запазил се е и по 
време на Възраждането е бил 
изключително почитан. Днес 
Бабинден губи доста от об-
редните си обичаи и все пак се 
празнува от по-възрастните, 
като е свързан с много смях и 
веселие.

От 1951 година, 21 януари 
е обявен за ден на родилната 
помощ, на акушерките и гине-
колозите.

На 21 януари отбелязваме 
Деня на родилната помощ. 

За община Шабла данните 

сочат следното:
През изминалата година в 

общината са се родили 16 бебе-
та, като в Шабла те са 13 и по 
едно в селата Ваклино, Дуран-
кулак и Крапец.

Момичетата са 9, а момчета-
та 7. През годината проплакаха 
и двe двойки близнаци.

През 2019 година общо за 
общината са се родили 17 бебе-
та, от тях 14 в Шабла и по едно 
в селата Крапец, Дуранкулак и 
Захари Стояново. 

През 2018 година в град Ша-
бла са се родили 14 бебета, а в 
селата Езерец и Ваклино е про-
плакало по едно бебе. 

Изгрев

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 
ФИРМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
по почистване и поддържане на ползваните 
обекти и прилежащите към тях части 

Общинска администра-
ция Шабла напомня на всички 
собственици и ползватели на 
имоти и сгради на територията 
на общината, че съгласно раз-
поредбите на чл. 15 от Наредба 
№ 1 за опазване на обществения 
ред, почистването и поддържа-
нето на чистотата в сградите, 
дворовете и прилежащите към 
тях територии, се осигурява от 
физическите и юридическите 
лица – собственици или полз-
ватели на обектите. 

В тази връзка,  всички граж-
дани, фирми и организации, 
следва да имат предвид, че по-
чистването и поддържането на 

обектите, които стопанисват и 
ползват, и прилежащите към 
обектите части е тяхно задъл-
жение.

При установяване на на-
рушения на посочените раз-
поредби, на собствениците/ 
ползвателите ще бъдат изгот-
вяни предписания със срок за 
отстраняването им. В случай 
на неизпълнение на дадените 
предписания, на нарушителите 
ще бъде съставян акт за устано-
вяване на административно на-
рушение. Размерът на санкци-
ята за посоченото нарушение е 
до 200 лв., съгласно чл. 67, т. 5 
от Наредба № 1.

МАЛКИ И ГОЛЕМИ ВЕЧЕ ТРЕНИРАТ 
ТЕНИС В СПОРТНАТА ЗАЛА

От миналия понеделник 
(11.01.2021 г.),  любителите на 
тениса на корт, желаещи да раз-
виват своите умения, поднови-
ха своите тренировки, вече на 
закрито. Това стана възможно, 
след като от община Шабла раз-
чертаха и направиха  тенис-корт 
в многофункционалната зала в 
спортния комплекс в града. За 
желаещите да тренират бе оси-
гурен и лицензиран тенис-ин-
структор. Трениращите аристо-
кратичния спорт са разделени 
в две групи – деца (7-12 г.) и 
възрастни (жени и мъже). За-
ниманията  се провеждат всеки 
понеделник и сряда и са с нача-
лен час 18:30 за децата и 19:30 
за възрастните. Към момента 
трениращите са 10 деца и 8 въз-
растни. Специалистът, който се 
занимава с младите  и възраст-
ни шабленски тенис-аматьори, 
е треньорът в Тенис клуб (ТК) 
„Каварна“, Боян Райчев. Тре-
нировките се осъществяват по  
програмата „Лятна тенис лига 
2018“.

Тази програма е естестве-
но продължение на работата 
в общината за създаване на 

условия и възможностите за 
увеличаване броя на децата 
и подрастващите и  системно 
практикуващи спорт, в случая 
тенис, чрез обучение с цел по-
добряване на тяхното здраве и 
двигателна активност.

Общински турнири по те-
нис на корт за любители се 
организират от 2013 г., а растя-
щият интерес към този спорт 
отстрана на подрастващите 
наложи създаването  преди две 
години на веригата от турнири 
“Лятна тенис лига“, която стар-

тира преди две години със спо-
менатата по-горе  програма.

„Най-важното е децата да 
получат възможност да се до-
коснат до тениса, след това 
да направят своя избор. Ако 
30-40% от участниците в про-
грамата продължат да се зани-
мават със спорт, то ние ще сме 
постигнали успех.

В момента тенисът у нас е 
в подем и с тази инициатива 
ще привлечем нови деца, кои-
то да усетят удоволствието от 
този спорт. А сформирахме и 
група за възрастни, просто за-
щото имаше желаещи, някои 
от които запалени по тени-
са от своите деца…“, сподели 
пред „Изгрев“ създателят на   
програмата „Лятна тенис лига 
2018“ и организатор на верига-
та от турнири – ст.експ. „Мла-
дежки дейности и спорт“ в об-
щинска администрация Шабла, 
Живко Янев.

Дадохме думата и на човека, 
който провежда тренировъчни-

те занимания в спортната зала в 
Шабла, Боян Райчев: „Тенис-ин-
структор съм към Българска 
федерация по тенис, иначе - дъл-
гогодишен състезател в ТК „Ка-
варна“, там тренирам възрастни 
тенис-любители. От 7 години 
водя тренировки и с деца, като 
това е особено активно в летния 
сезон. По желание, работя и по 
индивидуални програми с вся-
ко дете. Това, което правим сега 
в Шабла, беше инспирирано от 
3-кратния шампион от шаблен-
ските общински турнири, Ни-
колай Николов и осъществено 
с активното съдействие на зам. 
кмета на вашата община, Пе-
тър Атанасов. Така се случват 
нещата…Мен лично ме радва 
големия интерес тук към тени-
са и придобиването на умения 
отстрана на шабленските деца в 
нашия спорт. В това отношение, 
мисля че възможността да имат 
човек, с който да работят тук е 
голям плюс за тях.“

Йордан Енев

„Треньорът по тенис Боян 
Райков“
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ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ:

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

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

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

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

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

ТЪРСЯ
ДА НАЕМА ЖИЛИЩЕ, ДЪЛГОСРОЧНО. 

По възможност срещу поддръжка  
или минимален наем.

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

ПРОДАВАМ
МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ ЗА ОГРАДА.

Телефон: 0888 849 226

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 19 януари 2021 година  се навършва

1 година без 

СТЕФАНКА ХАРАЛАНОВА  
ГЕРДЖИКОВА

починала на 83 години
Вечно жив си остана човекът, 

който честно се трудил и скромно живял,
 тихо минал по своята пътека
и в сърцето на всеки обич посял.

С много обич и тъга.
Дълбок поклон пред светлата ти памет!

От семейството

ТЪРСЯ 
помещение под наем за работилница,  

60-80 кв.м. в рамките на града.
Телефон: 0899 81 94 90

ЧАСТНО ЛИЦЕ 
КУПУВА ДИРЕКТНО ОТ ПРОДАВАЧ 

имот в регулация в Шабла, Езерец или подобно.
Телeфон: 0879 981 996

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА „ЮНИОН ИВКОНИ“  
И „ЕТАП ГРУП+“

Шабла - София – тръгване в 9:00 ч., пристигане в 
София – 18:45 ч.
София – Шабла – тръгване в 10:30 ч., пристигане 
в Шабла – 19:05 ч.

Временно беше преустановено изпълнението на 
автобусната линия Шабла – София с начален 

час на тръгване от Шабла 20:30 ч. и връщане от 
София в 21:30 ч.

Работно време на офиса в Шабла в сградата 
на хостел „Шабла“ (откъдето тръгват и където 

пристигат автобусите): 8:30 – 13:00 ч.

Телефон за връзка:0879/356-055

ОНЛАЙН КАБИНЕТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ 
С РЕВМАТОЛОГ В ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

През месец януари старти-
ра безплатен онлайн кабинет за 
консултации със специалист- 
ревматолог. Към момента кам-
панията е насочена само към 
пациенти от Източна България 
и се организира от пациентска 
Фондация „Медикънект“.  Пър-
вите медицински консултации 
ще се осъществят в края на ме-
сец януари за пациенти с по-
ставена диагноза  ревматоиден 
артрит, псориатичен артрит или 
анкилозиращ спондилит (болест 
на Бехтерев) с лекари ревматоло-
зи от Варна, Бургас и Русе.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИС-

ВАНЕ НА ЧАС!
Всички желаещи пациенти 

могат да запишат час за без-
платна консултация с ревмато-
лог на телефон 0878 151122 (в 
работни дни от 09:00 - 17:00 ч.)  
или мейл: info@medconsult.bg.

Инициативата се органи-
зира във връзка със сложната 
ситуация с COVID-19, която за 
пациентите с ревматологични 
заболявания продължава вече 
повече от 10 месеца. Хората 

с хронични заболявания са в 
най-рисковата група при за-
разяване и това налага редица 
допълнителни ограничения за 
тях, едно от които е посещение 
на специалист в лечебно заве-
дение. Това е проблем, който 
рефлектира директно върху 
тяхното състояние, терапията 
и благоприятните възможнос-
ти за здравето им. 

С тази програма организа-
торите предоставят възмож-
ност на пациенти от областите 
Варна, Бургас, Русе, Добрич, 
Шумен, Разград, Търговище и 
Силистра с поставена диагноза 
ревматоиден артрит, псориати-
чен артрит или анкилозиращ 
спондилит(Болест на Бехтерев) 
да имат безопасен достъп до 
медицински консултации със 
специалист ревматолог от своя 
дом, пред когото да представят 
своите оплаквания, въпроси, 
клинични резултати и да полу-
чат компетентни насоки за за-
боляването и лечението си.

Подробности за кампанията 
може да намерите на сайта на 
инициативата.  

О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, 
ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, 

ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 
157/13.11.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед 
№ РД-04-24/15.01.2021 г. на Кмета на Общината, обявява 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния 

имот – частна общинска собственост:
Решение на
Общински

съвет  
гр.Шабла

Имот
Местона

хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена (лева) 
без ДДС

Депозит на
вноска
(лева)

157/13.11. 
2021 

ПИ 39493. 
501.705

с.Крапец 2215 77 589,00 15 518,80

  
Търгът   ще  се проведе на 09.02.2021 г. (вторник) от 10:30 
часа в заседателната зала на Общинска администрация 
гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа 
на 08.02.2021 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 01.02.2021 г. до 16:00 часа на 08.02.2021 г., след 
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 01.02.2021 г. до 08.02.2021 
г. от 13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената 
начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 
3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 
БАНК” АД до 16:00 часа на 08.02.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 08.02.2021 г.

Допълнителна информация  
в служба „Общинска собственост”,  

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

О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, 
ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, 

ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 
156/13.11.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед 
№ РД-04-25/15.01.2021 г. на Кмета на Общината, обявява 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния 

имот – частна общинска собственост :
Решение на
Общински

съвет 
гр.Шабла

Имот
Местона

хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена (лева) 
без ДДС

Депозит 
на

вноска
(лева)

156/13.11. 
2021 

ПИ 83017. 
503.3340

гр.Шабла 2689 54 380,00 10 876,00

  
Търгът   ще  се проведе на 09.02.2021 г. (вторник) от 11:00 
часа в заседателната зала на Общинска администрация 
гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа 
на 08.02.2021 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 01.02.2021 г. до 16:00 часа на 08.02.2021 г., след 
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 01.02.2021 г. до 08.02.2021 
г. от 13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената 
начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 
3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 
БАНК” АД до 16:00 часа на 08.02.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 08.02.2021 г.

Допълнителна информация  
в служба „Общинска собственост”,  

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

ТЪРГОВЕ В ОБЩИНА ШАБЛА

ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В ДОБРИЧКО 
РАЗЧИТАТ НА СНЕГА ДА СПАСИ 
РЕКОЛТАТА ПРИ ЗАСТУДЯВАНЕТО

Зърнопроизводителите в До-
бричка област, в която тради-
ционно се отглежда най-много 
пшеница в страната, се надя-
ват снежната покривка, макар 
и малка, да предпази младите 
посеви при очакваното ряз-
ко застудяване на времето. 
Сортовете пшеница, които се 
отглеждат в региона, са студо-
устойчиви, но винаги има риск 
от измръзване при температура 
10-15 градуса под нулата, каква-
то е прогнозата за близките дни, 
заяви  председателят на Нацио-
налната асоциация на зърнопро-
изводителите (НАЗ) Костадин 
Костадинов. По думите му сне-
гът в равнината е едва два санти-
метра и все пак ще пази младите 
пшеници, но има и непокрити 
полета. Важното е в масивите 

да не се образува поледица, каза 
Костадинов. Председателят на 
браншовата организация комен-
тира, че пшеничените посеви в 
региона са в различен етап на 
развитие, тъй като сеитбената 
кампания някъде е протекла 
през септември, а другаде - в 
края на ноември. Има посеви, 
които вече са братили, а други 
са по-уязвими, каза Костадинов. 
Според данни на НАЗ в  Доб-
ричкия регион няма наводнени 
полета след дъждовете през по-
следните дни.  При натрупаните 
вече около стотина литра на ква-
дратен метър в чернозема има 
добри запаси от влага и пшени-
цата се зеленее. Новата реколта в 
областта се очаква от около 1 200 
000 декара.

БТА
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ПОЕТИЧЕН КЪТ 

СРЕЩА
По стръкове трева,
изрязана на утрото,
тя иде срещу мен -
самата стрък трева,
самата утро.

През снопове лъчи,
пречупени във капките,
очите й ме дирят -
самите сноп лъчи,
самите капки.

Под медно тежък ствол,
обвеяна от вятъра,
косата й ми кима -
самата тежък ствол,
самата вятър.

Земя, небе, пространства -
да я посрещнем!

Добри Жотев (24.01.1921 – 22.11.1997 г.)

  С В О Б О Д Н О  Р А Б О Т Н О  М Я С Т О  З А  Д Л Ъ Ж Н О С Т Т А 
„РАБОТНИК БИБЛИОТЕКА“  

В  Ч И Т А Л И Щ Н А  Б И Б Л И О Т Е К А  П Р И  
Н Ч  „ З О Р А 1 8 9 4 ”  –  Г Р . Ш А Б Л А                                                                                                             

ОБЯВЛЕНИЕ
 

Читалищното настоятелство на НЧ „Зора1894” 
– гр.Шабла обявява свободно работно място за 

длъжността „Работник библиотека”.

Обявява подбор по документи и събеседване за 
длъжността „Работник в библиотека“.

Изисквания към кандидатите:
• Образование –  висше или средно;
• Организационни умения;                                                                    
• Отговорност при изпълнение на поставените задачи;
• Възможност за администриране на няколко задачи 
едновременно;
• Находчивост и гъвкавост; способност за работа както 
самостоятелно, така и като част от екип;                                                                       
  • Отлични писмени и устни комуникационни умения;                              
  • Физически и психически здрав
• Компютърна грамотност;
• Владеенето на чужд език е предимство;                                                 
 • Трудов стаж – минимум 5 години;
Обобщено описание на работата, която извършва 
изпълнителят на длъжността:
Работа с деца до 14г. в Детски отдел. Осъществява 
контакт с  училищата на територията на община Шабла. 
Организира и съдейства при планиране и провеждане 
на срещи и презентации.
Организира посещенията в Детски отдел.  Участва в 
разработването и изпълнението на проекти. Участва 
активно в инициативите на библиотеката. 
Необходими документи:
• Автобиография (CV)                                                                            
 • Молба / в свободен текст/ с описание на трудовия 
стаж и мотиви за кандидатстване за длъжността;                                                                        
• Копие от документ за завършено образование.
• Копие от други документи, доказващи допълнителни 
компетентности, които по преценка на кандидата имат 
отношение към характера на работата.
Място на работа:
• Детски отдел на Читалищна библиотека при 
НЧ”Зора1894” – гр.Шабла
Начин на провеждане на подбора:
• По документи и събеседване: разглеждане 
на заявленията и приложените документи от 
комисия, назначена със заповед на Председателя 
на НЧ ”Зора1894” и провеждане на събеседване с 
кандидатите.
Място за подаване на документи:
• НЧ ”Зора 1894” – гр.Шабла, при Читалищния секретар
Срок за подаване на документите:
• Всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14.00 ч. 
до 17.00 ч. от 04.01.2021 г.  до 29.01.2021 г.
Телефон за справки и допълнителна информация: 0877 
813368 – секретар или 
05743 40 28

Датата и часът на събеседването с кандидатите 
ще бъде обявен допълнително.

Документите на кандидатите ще бъдат разгледани 
при пълна конфиденциалност и попадат под 

специален режим на защита по смисъла на Закона за 
защита на личните данни.

ВРЕМЕТО В КЛУБ „БУДИТЕЛ“ – 10 ГОДИНИ!
Изминаха 10 години от уч-

редяването на учителски пен-
сионерски клуб „Будител“ в 
Шабла. Мисълта, че животът 
ни след нашето пенсиониране е 
устрем и движение, доказахме 
с дела, с отношение към обще-
ството, обществения живот и 
младото поколение. Напълно 
сме осъзнали, че не е време да 
стоим встрани от живота, да 
бъдем пасивни наблюдатели. 

По такъв начин продължаваме 
напред със своето чувство, че 
все още сме полезни на хора-
та, напук на времето, което ни 
променя, засилва ни с делници 
повече, отколкото с празници.

Но ето вече 10 години се съ-
бираме в клуб „Будител“ и дей-
ността в него ни дава вяра в очи-
те, топлина в душата и най-вече 
надежда за нещо по-добро, дори 
в тези напреднали и „побелели“ 
години. Десет години! Години, 
в които имаше смисъл, защо-
то винаги сме се стремили да 
постигнем нещо повече, което 
да е важно не само за нас, чле-
новете на клуба, но и за други 

хора в обществото. Показахме, 
че само така имаме възможност 
да бъдем заедно, отново да тво-
рим, да живеем и разбира се - да 
мечтаем.

Още на първата учредител-
на сбирка на 26 януари 2011 
година се постави основата и 
се изгради клуба на учителите с 
най-подходящото име – „Буди-
тел“. За председател избрахме 
колежката Атанаска Банчева, 
която вече десет години неу-
морно ръководи живота в клу-
ба. Тя се прояви като отличен 
организатор и истински лидер.

Ръководството на клуба 
започна дейността си и една 
от основните му задачи бе  да 

обедини всички свои членове 
и по такъв начин да издигне 
авторитета на клуба на по-ви-
соко ниво. Благодарение на на-
шата упоритост, настойчивост 
и организаторските ни умения 
ние наистина постигнахме об-
надеждаващи резултати. Г-жа 
Банчева се стремеше да бъде 
близо до нас, членовете, да 
създава непринуденост в кон-
тактите си с всички колеги. Но 

най-ценното е това, че тя се 
опитваше да помага за разре-
шаването на някои проблеми, 
да оказва ценна помощ на нуж-
даещите се.

Благодарим Ви, г-жо Банче-

ва, за Вашите делови качества! 
Аргументирано и с достойн-
ство защитавахме дейността 
на клуба и задачите, които се 
изпълняваха под Вашето ръко-
водство:

- За срещите с пенсионери 
от гр. Каварна, гр. Балчик, гр.  
Генерал Тошево, които с гор-
дост можем да наречем „наши 
приятели“;

- За връзката и изявите с де-

цата от Общински детски ком-
плекс Шабла;

- Посещенията и участията 
на клуб „Будител“ в инициати-
ви на Зеления образователен 
център;

- Организираните екскур-
зии до интересни и красиви 
места от нашата Родина.

Пак по инициатива на наша-
та председателка започнахме 
работа по написването на кни-
га „Учителят и съвремието“, 
която посвещаваме на 10-го-
дишнината от съществуването 
на клуб „Будител“. Надяваме 
се скоро книгата да излезе от 
печат. Тя е опит да се популя-
ризира интелектуалният облик 

на учителя, влиянието и заслу-
гите му в областта на науката 
и културата, за патриотичното 
възпитание на населението, за 
родолюбието, за обичта към 
родното училище, родния град, 
родния край и Родината.

Чрез книгата се опитваме да 
не забравяме делото на нашите 
просветители, на нашите Буди-
тели и да обърнем внимание 

на младежта към всичко ценно 
от нашето минало и настояще. 
Оттам черпим бодрост, вяра, 
упование, сила и импулс за 
дейност и творчество. Нека чи-
тателите разберат, че животът 
е пълноценен тогава, когато е 

вдъхновен от идентичност и 
стремеж. Черпим още сила от 
националното ни богатство.

Работата на клуба през тези 
години е подкрепяна от ценна-
та и навременна помощ на мно-
го общественици, съграждани, 
приятели. Ръководството на 
клуб „Будител“ с председател 
Атанаска Банчева се обръща 
към всички тях и сърдечно им 

благодари за любезното съ-
действие, което ни оказваха 
при създаването на клуба ни 
и при осъществяване целите и 
задачите на дейността му. Бла-
годарим и на екскметовете Кра-
симир Кръстев, проф. Райна 
Бърдарева, на Мариян Жечев 
- настоящия кмет на община 
Шабла. Всички те ни подкре-
пяха, помагаха и насърчаваха 

за осигуряването на добри ус-
ловия за активен живот на въз-
растните хора.

Ръководството на клуб 
„Будител“ поздравява всички 
свои членове, като им желае 
дълголетие, бодър дух, мир и 

благоденствие! Нека да имате, 
скъпи пенсионери, успех във 
всичко, с което се захванете и 
да създавате  всичко, за което 
си мечтаете! 

На вашите семейства, де-
цата, внуците и правнуците 
пожелаваме да сте заедно до 
дълбоки старини. А за това 
е необходимо здраве! Бъдете 
здрави!

ВРЕМЕТО В КЛУБ „БУДИТЕЛ“
Десет години в клуба живяхме,
но все пак не ни достига време!
Богати в старостта си бяхме 
учители с опит, с идеи и промени!

Миналото често търсим за съвет.
Колежките са много нужни –
да промениме този пъстър свят 
и във времето да сме задружни.

Отдавна си отиде нашто лято…
Косите ни блестят сега в сребро.
В живота отминава всичко свято, 
но ний сме заедно, за да творим добро!

От ръководството на клуб „Будител“

На откриването на клуб „Будител“ пред помещението на клу-
ба, 26.01.2011 г.

Настоящият кмет на община Шабла, Мариян Жечев, на отчи-
тането на едногодишната дейност на клуб „Будител“.

Децата от ДГ „Дора Габе“ са в „Работилница на Баба Марта“ в 
клуб „Будител“.

На посещение в резервата „Сребърна“, 2017 г.

Пред Историческия музей в Генерал Тошево, заедно с приятел-
ския клуб на пенсионираните учители от града.

11.05.2014 г., на срещата на учителските пенсионерски клубове 
от Шабла, Каварна и Балчик в Белия град.
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ОБЯВА
КАЗАН ЗА ВАРЕНЕ НА РАКИЯ 

В СЕЛО ЕЗЕРЕЦ.
Предлагаме транспортни услуги.

Телефон за връзка: 0894 555 654

СЪОБЩЕНИЕ
ВРЕМЕННО СЕ ПРЕУСТАНОВИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА СЛЕДНИТЕ МАРШРУТНИ ЛИНИИ:
Шабла – Варна, с начален час на тръгване от автогара 
Шабла -  16:15 часа 
Варна - Шабла, с начален час на тръгване от автогара 
Варна – 18:40 часа
Останалите автобусни линии, ще се изпълняват както 

установения до сега ред и час, при строго спазване на 
въведените противоепидемични мерки в страната ни.

В случай на още промени, ще бъдете уведомени 
своевременно от страниците на в. „Изгрев“.

ПРИПОМНЯМЕ ВИ РАЗПИСАНИЕТО НА 
АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ И 

ДО АВТОГАРА ШАБЛА:
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 – 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) 

Автогара Шабла

БАБИНДЕН Е!
Честит празник, мили бабчета от 

село Горичане.
Да сте живи, здрави и щастливи.

Да бъдете благословени,
винаги с усмивка озарени!

„Народно читалище  
Победа 2014“ с.Горичане

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ – 
ТРИФОН ЗАРЕЗАН

ОБЩИНА ШАБЛА И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 
1894“ –  ГР. ШАБЛА

организират  
КОНКУРС 

за най-добро домашно вино от  реколта 
2020 година,

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ и 
ЧЕРВЕНИ  ВИНА от реколта 2020 година.
2. До участие се допускат проби от вино -  добруджански 
местни сортове. 
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, 
като задължително 
писмено посочват сорта или сортовете, от които е 
произведено виното. 
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКА да участват вина, 
ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ (ПЕЛИНИ). 
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, не по-малки 
от 1/2 литър ( всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) трябва да 
бъдат бистри. 
6. Конкурсът е анонимен.
7. Най-добрите вина ще се определят от професионално жури.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в 
двете категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.

Мострите за конкурса ще се приемат от 01 февруари 
2021г. до 17 часа на 12 февруари 2021 г. в Народно 

читалище „Зора1894“ – гр. Шабла.
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на Трифон 

Зарезан – 14 февруари.
За справки: тел. 05743/40 28 или при секретаря на 

читалище „Зора 1894“ – Шабла 
Организаторите на събитието си запазват правото на 
промени, за които своевременно ще ви информират.

УЧРЕДИХА „АРМЕЙЦИ ШАБЛА“
До месец, СНЦ и фенклубът ще бъдат официално 
регистрирани в съда

На 17 януари, 2021 г., група 
привърженици на футболен 
клуб ЦСКА София, проведо-
ха учредително събрание, на 
което основаха Сдружението с 
нестопанска цел „Армейци Ша-
бла“. То създаде и едноименния 
фенклуб на най-успешния и 
обичан  футболен клуб в Бъл-
гария и Шабла. Събранието бе 
проведено в сградата на бивша-

та пивница „Плама“ на ул. „П. 
Българанов“, където ще бъде и 
седалището на клуба. Бе про-
ведено гласуване за приемане 
на устав и избор на Управи-
телен съвет (УС) от 5 човека. 
Гласуването и дебатите бяха 

проведени и във видеовръзка 
с Германия и Великобритания, 
поради настоящата локация на 
някои от членовете на новосъз-
дадения клуб в тези държави. 
УС избра председател на фен-
клуб „Армейци Шабла“ – Деян 

Андреев, на когото делегира 
права, според приетия устав 
на клуба. Събранието бе про-
ведено при спазване на всички 
противоепидемични мерки. В 
началото на настоящата сед-
мица започна да работи по ре-
гистрацията но СНЦ в съда и 
очакванията са приблизително 
до един месец, Сдружението и 
фенклуб „Армейци Шабла“ да 
бъдат официализирани и вече 
юридически легитимни според  
законодателството в Република 
България. „Наше изконно пра-

во и задължение като фенове е 
да бъдем независими от други 
обществени организации. „Ар-
мейци Шабла“ ще съществува, 
армейци сме, силни сме!“, каза 
пред „Изгрев“ пресаташето на 
клуба, Калоян Златков.

Предстои ремонт и обза-
веждане на помещението на 
клуба, което бе заложено като 
точка в дневния ред на събра-
нието. Членовете на фенклуба 
ще направят ремонта и обза-
веждането на сградата на клуба 
със собствени сили и средства.

Отец Павел Максимов: „СИЛАТА НА ВЯРАТА СЕ 
ПРОЯВЯВА ОСОБЕНО В КРИТИЧНИ МОМЕНТИ!“

На 6 януари, Йордановден, 
въпреки противоепидемична-
та обстановка и при спазва-
не на всички мерки, свързани 
с това, от  ледените води на 
Черно море край Дуранкулак, 
Шабла и Крапец, трима млади 
българи „спасиха“ богоявлен-
ския кръст. На шабленския и 
крапешки бряг, богоявленският 
водосвет бе извършен от отец 
Павел Максимов. За християн-
ските ритуали, значението на православната църква за бъл-
гарина и силата на вярата в тези тежки времена, от „Изгрев“ 
разговаряхме със свещеника в шабленския храм „ Свщмчк. Хара-
лампий“, отец Павел:

„Изгрев“ – Здравей, отче! 
Според православната църк-
ва, Богоявление е третият по 
важност и значение за миря-
ните празник в календара. Ка-
къв празник е Йордановден?

Отец Павел – Народната 
традиция в България е дала и 
такова название на празника, 
по името на реката, в чиито 
води Господ извърши умива-
нето на човешката природа от 
първородния Адамов грях чрез 
Тайнството Кръщение. И вели-
кият водосвет, извършван на 
този ден край големи водоеми 
(море,реки,езера), дава въз-
можност на християните отно-
во да изживият кръщелната ра-
дост на духовното обновление.

„Изгрев“ – В „Изгрев“ сме 

публикували указанията на 
Светия Синод на Българската 
православна църква по повод 
на провеждането на църковни 
служби в условията на епиде-
мията от COVID-19. Нормал-

но ли протичат те в шаблен-
ския храм?

Отец Павел - Църковните 
хора по призвание са отговор-
ни и съзнателни граждани на 
своето отечество. И имайки 
добрия пример от новата ни 
история,известни като будите-
ли, имаме дълга да я продъл-
жим и в наше лице. А това се 
изразява именно в кризисни 
периоди, когато просветления, 
вследствие живота по Бога 
нравствен разум на човека, 
става духовен светилник за 

смутените и измъчени души на 
страдащите свои сънародници. 
Затова, изказвайки пак бла-
годарност на държавното ни 
ръководство за високо морал-
ното решение храмовете да са 
отворени, с всички протичащи 
там църковни служби, от своя 
страна изпълняваме определе-
ните противоепидемични раз-
поредби. 

„Изгрев“ – Как би опреде-
лил ти ролята на  православ-
ната църква в кризи, каквато 
е тази с епидемията в момен-
та? Сплотява ли хората вярата 
в тежки времена?

Отец Павел – Знаем,че през 
всички векове на родната ни 
история, Църквата е била ду-
ховна опора и стожер на нашия 
народ, крепейки чрез вярата го 
духовно-нравствено във все-
могъщата сила на нашия Раз-
пнат на Кръста, но и Възкръс-
нал наш Господ Иисус Христос. 
Силата на вярата се проявява 
особено в критични моменти! 
Но този дълбок жизнен хрис-
тиянски опит следва да бъде 
актуализиран от всяко едно 
поколение,за да бъдем и ние с 
чиста съвест на достойни сино-
ве както на Царството Божие 
като членове на Църквата,така 

и на своя народ, на почитаните 
велики наши предци. 

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаеш на миряните, на жители-
те на община Шабла за 2021 
година?

Отец Павел – С поглед на-
пред, гледайки пътя пред нас, 
който предстои да изминем в 
хода на времето, искрено да 
се помолим Бог да спомогне 

да  утвърдим живота си в спа-
сителната истина на Неговото 
Евангелие, както винаги гле-
даме ревностно да спазваме 
празничните традиции. Молим 
Той да благослови  всички наши 
начинания и усилия за развитие 
духовно, обществено,икономи-
ческо, по-специално лекарите 
и всички медицински тружени-
ци на този своебразен фронт в 
борбата с вируса на пандемията. 
И най-вече да ни спомогне със 
Своята благодат в осъществява-
не на всяко едно добро в полза и 
грижа за нашия ближен, малко 
и голямо, понеже това е здрава-
та основа, върху която се гради 
всичко истински ценно и вечно.

„Изгрев“ – Благодаря ти за 
този разговор, отче!

Отец Павел – И аз ти благо-
даря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев

Касиерът на „Армейци Шабла“, Николай Трендафилов, прие-
ма и регистрира дарените от феновете парични средства. 
Най-близката цел, която си поставиха членовете на фенклуба 
е ремонт и обзавеждане на помещението.


