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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Никога няма да прекосиш океана, ако нямаш куража да се откъснеш от брега.“ 
Христофор Колумб

МИСЪЛ НА БРОЯ

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.

ДО
УЧИТЕЛИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА

КЛУБ „БУДИТЕЛ“
ГР. ШАБЛА

Уважаеми учители,
Поздравявам Ви с 10-го-

дишнината от създаването 
на клуб „Будител“.

Отнасям се с уважение 
към Вашата активност, раз-
гърнала дейността на  уч-
редената от Вас структура, 
към желанието и пълноцен-
ното включване в обществе-
ния живот на общината.

В името на нашето по-до-
бро бъдеще Вие популяри-
зирахте жаждата за знания, 
духовност и култура. Защо-
то независимо от времето и обстоятелствата образованието 
винаги е в центъра на ценностната система на българския на-
род. Учителят владее изкуството на словото, благодарение на 
което децата познават магията на знанието. 

А Вие разтваряхте врати, пред погледите Ви израстваха бъ-
дещите специалисти, учените, творците, гражданите на Бълга-
рия. 

С благодарност за положените грижи, обич и търпение, към 
всички нас, преминали през Вашите класни стаи. Убеден съм, 
че всеки пази спомена за един урок, който в определен момент 
от житейския му път сочи вярното решение и посока. 

Бъдете живи и здрави! Носете със себе си вярата, надеждата 
и любовта, които даряват позитивна енергия!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, БУДИТЕЛИ!
С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

26 януари 2021 година

ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА…
На 20 януари 2021 година 

се проведе извънредно заседа-
ние на Общински съвет Шабла. 
Присъстващите, 10 съветника 
определиха кмета на община 
Шабла, Мариян Жечев за пред-

ставител на общината в извън-
редното общо събрание на ак-
ционерите  на „МБАЛ-Добрич“ 
АД, което ще се проведе на 28 
януари 2021 година.

Изгрев

О Б Я В А
На основание чл. 41 от Закона за защита при 
бедствия и в изпълнение на Решение № 352 
от Заседание на Общински съвет Шабла от 

22.10.2008 година,
ОБЩИНА ШАБЛА

1.	 Набира	кандидати	за	доброволното	форми-
рование	за	защита	при	бедствия	към	общи-
на	Шабла.

2.	 В	съответствие	с	чл.	40,	ал.1	от	ЗЗБ,	добро-
волец	може	 да	 е	 всяко	 дееспособно	 лице	
навършило	18	години,	и	независимо	от	тру-
довото	или	служебното	си	правоотношение	
към	момента.	

За подробна информация може да се обръщате 
в Общинска администрация Шабла, на телефон: 

05743 50 37 в. 308, GSM 0882 299 023. 
Лице за контакт: Калоян Георгиев –  

мл. експерт „КС и ОМП” в ОбА, стая 308. 

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ШАБЛА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА 

ЖЕЛАЕЩИ ОТ ОБЩИНАТА ДА БЪДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ 
НА УСЛУГАТА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“.

Трапезарията започна предоставянето на храна от 4 януари 
2021 г. Храната се предоставя безплатно и включва супа, ос-
новно ястие и хляб.

Заявленията се приемат в стая 106 на общинска админи-
страция. 

В населените места на общината могат да се подават чрез 
кметските наместници.

СЪОБЩЕНИЕ
Към 25 януари 2021 г., общият брой на диагностицираните 

лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 12 (двана-
десет). Двама от тях се намират в болнично заведение, а другите 
десет са на домашно лечение. Под карантина са поставени 4 лица.

Настоящата информация се предоставя от разработената сис-
тема COV.ID, 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 може-
те да намерите в официалния уебсайт на община Шабла, в секция 
„Коронавирус“, подраздел „Важна информация“.

МРРБ СЕГА ОТПУСКА СРЕДСТВА ЗА ОУП НА ОБЩИНИТЕ, ТОЗИ НА 
ОБЩИНА ШАБЛА  ДО МЕСЕЦИ ЩЕ БЪДЕ ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕТ

През изминалата седмица, 
в медиите се появи информа-
ция, че малко над 4,5 млн. лв. 
са средствата, предвидени в 
бюджета на Министерство-
то на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ) 
за финансово подпомагане на 
общини за изработването на 
общи устройствени планове 
(ОУП) през тази година. Съ-
гласно Закона за устройство 
на територията на министъра 
на регионалното развитие и 
благоустройството е възложе-
но разпределянето на предви-
дените в държавния бюджет 
средства за изпълнение на тази 
дейност, както и осъществява-
нето на методическо ръковод-
ство, координация и контрол 
при възлагането, изработва-
нето, съгласуването и одобря-
ването на общи устройствени 
планове.

На сайта на министерството 
са публикувани документите, 
указващи реда и условията за 
финансиране, като всички па-
раметри се определят в спора-
зумение между МРРБ и общи-
ните.

Сумите за финансово под-
помагане са с включен данък 
добавена стойност и се изчис-
ляват процентно от договоре-
ните цени между общините и 
избраните изпълнители, спо-
ред категорията на общините, 
които са разделени на три гру-
пи.

За големите общини от пър-
ва група се изплащат 50% от до-

говорената сума, но не повече 
от 164 048 лв.

За общините от втора и тре-
та категория, попадащи във 
втора група, се изплаща 65% от 
договорената сума, но не пове-
че 142 650 лв.

За трета група, в която са   
общини от четвърта и пета 
категория, се покриват 80% от 
сумите, но не повече от 121 253 
лв. 

  От МРРБ информират, че 
ще бъдат финансирани както 
общините, които през тази 
година стартират дейности 
по изработка на ОУП, така и 
тези, които са кандидатствали 
след 2016 г., но не са сключи-
ли споразумение с минис-
терството до изтичването на 
бюджетната 2020 г. Допуска се 
и финансиране на общините, 
които са сключили договор 

с изпълнител след 2014 г., но 
чието действие не е приклю-
чило. Финансова помощ се 
предвижда и за общините, по-
падащи в обхвата на Закона за 
устройство на Черноморското 
крайбрежие (ЗУЧК).

Според приблизителни из-
числения, с над 100 хил. лева 
ще разполага всяка община в 
Добричка област за изработка 
на ОУП.

В периода 2014 – 2020 г. 
за дейността по финансово 
подпомагане изработването 
на ОУП на общини от МРРБ 
са предоставени трансфери в 
размер на малко над 18,2 млн. 
лв.

Припомняме, че община 
Шабла е на финалната пра-
ва в окончателното приема-
не на своя ОУП. Съобразно 
действащия до 2001 г. Закон 

за териториалното и селищно 
устройство (ЗТСУ), нашата 
община бе една от първите в 
страната която изготви свой 
териториален устройствен 
план (ТУП). Той бе финанси-
ран от Световната банка, из-
готвен и внесен още през да-
лечната 1994 г. Нашият ТУП 
бе съгласуван с всички инсти-
туции тогава, по инициатива 
на община Шабла бяха вне-
сени и текстове в ЗУЧК. През 
1996 г. приключи одобрението 
на ТУП на нашата община от 
МРРБ. На 31.03.2001 г., влезе в 
сила Законът за устройство на 
територията (ЗУТ), който за-
мени ЗТСУ. ЗУТ вмени на об-
щините да изготвят свои, вече 
„общи“ устройствени планове 
- ОУП.

Както „Изгрев“ своевре-
менно ви  ви информира,  по-
следното заседание на Нацио-
налния експертен съвет по 
устройство на територията и 
регионална политика (НЕСУ-
ТРП) в МРРБ в тази връзка се 
проведе на 29 юли, 2020 г.  На 
заседанието беше разгле-
дан  предварителния проект 
на  ОУП на община  Шабла, 
правилата и нормативите за 
прилагане на ОУП и специ-
фичните правила и нормати-
ви към ОУП. В Шабла имаме 
уверението на МРРБ, че в 
следващите месеци предстои 
окончателното приемане на 
общия устройствен план на 
община Шабла.

Изгрев
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ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ:

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

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

ПРОДАВАМ
МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ ЗА ОГРАДА.

Телефон: 0888 849 226

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 26.01.2021 г. се навършват 

20 години,
откакто си отиде от този свят

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ДРОСНЕВ
починал на 85 години

Липсваш ни! Мъката ни е безкрайна,
но ти живееш дълбоко в сърцата ни

с цялата си доброта, обич и човечност.
Времето минава, обичта и болката от

непрежалимата загуба остават!
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

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

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

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

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

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.

 ОБЯВА

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, 
ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 167/22.12.2020г. и Заповед № РД-04-

37/22.01.2021г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за 
търговия с идентификатор 83017.502.2280.1 по КК на гр.Шабла с площ 20кв.м., находящо се на Градски пазар - Шабла.  

Търгът ще се проведе на 
11.02.2021г. (четвъртък) от 10:30 
часа в сградата на Общинска ад-
министрация гр. Шабла.
Помещението  се отдава за срок от 3 
(три) години.
Началната тръжна цена е 50.00 (пет-
десет 0.00) лв. с ДДС на месец.
Стойността на тръжната докумен-
тация е 10.00 (десет) лв. и се запла-
ща в Данъчна служба – стая 109 до 
17:00 ч. на 10.02.2021г.
Получаването на тръжната доку-
ментация става в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 на 
Общината, след представяне на до-
кумент за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден 
от 03.02.2021г. до 10.02.2021г. от 
13:00 ч. до 15:00 ч.

Депозитната вноска за участие в 
търга е в размер на 20% от начал-
ната тръжна цена на имота и се 
внася по сметка BG 30 IABG 7495 
3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” 
АД до 17:00 часа на 10.02.2021г. 
Предложенията за участие в търга 
се подават в работно време в Центъ-
ра за обслужване на граждани, стая 
106 от 03.02.2021г. до 17:00 часа на 
10.02.2021г.
При неявяване на кандидати на 
11.02.2021г. насрочвам втори търг 
на 25.02.2021г. от 10:30ч. при същи-
те ред и условия.
Депозитната вноска за участие във 
втория търг е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена за терена, за 
който се кандидатства и се внася по 
сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 

401,  BIC: IABGBGSF  при „ИН-
ТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД 
до 17:00 часа на 24.02.2021г. 
Стойността на тръжната докумен-
тация е 10.00 лв./десет лева/ и се 
заплаща в  служба ‚‘Местни данъци 
и такси‘‘ – стая 109 до 17:00 ч. на 
24.02.2021г.
Получаването на тръжна докумен-
тация става  в Центъра за обслужва-
не на граждани, стая 106  на Общи-
ната, след представяне на документ 
за закупуване.
 Оглед на терените всеки работен 
ден от 15.02.2021г. до 24.02.2021г. 
от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга 
се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 до 17:00 часа 
на 24.02.2021г.

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/ 
13.11.2020 

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 

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/ 
13.11.2020 

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 
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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

В ЕДИН МОМЕНТ
човек остава сам,
брои звездите.
Трепери цял
за жалката си кожа.
Говори със цветята,
със тревите.
Не реже хляба си
на две
със ножа.

Щом тъжен дъжд
в прозорците заплаче, 
загръща с шал
душата си сломена.
И чашата със вино
не е истинска,
защото не е с някой 
споделена.

Стефан Жечев

ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО
Във връзка с 10 го-

дишнината от основаве-
нето на учителски-пенси-
онерски клуб „Будител“ 
гр.Шабла, ръководството 
отправя сърдечни поз-
драви към своите чле-
нове, като им желае да 
бъдат все така силни 
и обаятелни, здрави и 
устойчиви на ударите на 
живота!

Бъдете, скъпи колеги 
лъчезарни, въпреки въз-
растта и модел за подра-
жание!

Нека продължава да 
струи от вас знание и 
мъдрост!

Продължавайте да 
озарявате навсякъде около вас и се наслаждавайте на всеки миг 
от живота!

Посрещайте всеки нов ден с мисълта, че най-доброто тепърва 
предстои! 

Честит юбилей!

С безкрайна благодарност и уважение: 
Ръководството на Десетгодишния клуб „Будител“ 

с председател Атанаска Банчева

Йордан Михайлов: „ВСИЧКИ ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!“
На днешния ден, преди 10 години, в сградата на СУ „Асен Златаров“ в Шабла бе учреден клу-

бът на учителите-пенсионери „Будител“. По това време директор на училището бе Йордан Ми-
хайлов. Всички в града и общината познаваме г-н Михайлов, но за нашите читатели ще припом-
ним, че той е завършил през 1973 г. полувисшето си образование във филиала на СУ „Климент 
Охридски“ в Шумен, специалност „Математика“ и „Физика“. Висшето си образование завършва 
1975 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ), специалност „Математика“. 
През 1990 г. завършва 6-месечна специализация по специалност „Информатика и информацион-
ни технологии“ в ПУ и придобива втора професионално-квалификационна степен. От 1973 г. е 
учител в шабленското училище „Асен Златаров“, от 1976 г. до 1993 е негов зам. директор, а от 
1998 до 2015 - директор на училището. От1999 до 2007 г. е общински съветник в ОбС Шабла. 
Йордан Михайлов се пенсионира през септември 2015 г.

Ето и нашия разговор с него:
„Изгрев“ – Здравейте, г-н 

Михайлов! Честита годишни-
на! Ще разкажете ли накратко 
за читателите на „Изгрев“ как 
се зароди, разви и осъщест-
ви идеята към шабленското 
училище да има клуб на пен-
сионираните учители, чийто 
трудов път или част от него е 
преминал в днешното средно 
училище „Асен Златаров“? 
Каква според Вас е ролята на 
клуб „Будител“?

Йордан Михайлов – Бла-
годаря! Идеята да има клуб на 
пенсионираните учители от 
нашето училище съзря у моите 
колеги през 2010 година. Тогава 
аз изказах пълната си подкрепа 
и им обещах, че като дирек-
тор на СОУ ( бел.ред - тогава) 
„Асен Златаров“ ще помагам 
с каквото мога. В училището 

имахме стая за обслужващия 
персонал, която преди години 
беше хранилище на училищ-
ната библиотека, а преди това  
помещение за детска предучи-
лищна група. То беше с топла 
връзка към основната сграда. 
Знаете, че броя на учениците в 
Шабла за съжаление намалява, 
а с тях и на обслужващия пер-
сонал. Така стана възможно да 
изолирам част от това помеще-
ние и да го предоставя на клуб 
“Будител“, за да развиват своя-
та дейност.

Учителите в пенсионна въз-
раст са големия професионален 
опит, мъдрост и жива история 
на училището. Това те факти-
чески да са в самото училище, 
каквото беше тяхното желание, 
се покри и с моята идея – да са 
близо до децата и до колегите 
си. Изключително трудно е за 
един учител да се раздели с де-
цата! А по този начин колегите 
са близо до учениците, пък и 

аз имах възможност за бърз и 
лесен контакт с тях. Можех да 
почерпя от колегите-ветерани 
опит,  да споделя проблем или 
да допълня исторически факти 
за живота на училището…

Изборът на име на клуба не 
е някаква семантична заиграв-
ка, а е избрано на място, защо-
то учителите са част от голямо-
то „семейство“ на Будителите 
на българския народ!

„Изгрев“ – От пет години 
и Вие сте пенсионер, много 
от пенсионираните учители 
трудно приемат ролята си в 
миманса на обществения жи-
вот и това, с което са се зани-
мавали по време на активната 
си трудова дейност. Според 
тях „бивш“ учител няма. По 
Ваше мнение адекватно и 

справедливо ли е отношение-
то на българското общество 
към пенсионираните учите-
ли?

Йордан Михайлов – В от-
говора на първия  въпрос, 
частично застъпих и отговора 
на този. Мисля, че учителите 
в пенсионна възраст не само 
имат своето място в нашето 
общество, но твърдо мога да 
заявя, особено в малките насе-
лени места като Шабла, тяхно-
то място е значимо, защото те 
са ядрото на интелектуалния 
потенциал!

Ако обществото можеше да 
намери форма, под която да се 
възползва и да „усвоява“ мъд-
ростта на хора с 35-40-годишен 
опит в сферата на образование-
то, това би било безценно! Ние 
можем да помагаме,  ако тази 
помощ е желана…

Въпреки че в последно 
време се наблюдава известно 
стимулиране на труда на учи-

теля във финансово и матери-
ално отношение, обществото 
е длъжник на своите учители. 
Наистина „бивш“ учител няма! 
Учителството е призвание, 
учителят е орисан да бъде та-
къв до края на дните си!

„Изгрев“ – Бил сте и два 
мандата общински съветник, 
председател на комисията 
по „Образование, култура, 
спорт, здравеопазване, соци-
ална политика и вероизпове-
дания“ на ОбС Шабла. Какво 
ще споделите за дейността си 
като такъв?

Йордан Михайлов – В ка-
чеството си на директор на 
шабленското училище винаги 
съм се ръководил от това, че 
развитието на общината води 
до развитие на училището. 
Винаги можем повече, ако сме 
заедно. Това ме е стимулирало 
за участие в Общинския съвет 
като колективен орган за упра-
вление.

През годините, в които бях 
общински съветник, 
определено смятам, че 
ОбС Шабла беше акти-
вен и съвместно с кме-
товете и общинска ад-
министрация се свърши 
доста работа, особено 
при втория ми мандат с 
кмет г-жа Елка Димова.

Възстанови се Град-
ският духов оркестър, 
възстанови се изда-
ването на общинския 
вестник, вече с днеш-
ното си име – „Изгрев“. 
Изготвиха се проекти, 
които се осъществиха – 
за знаме, герб и химн на 
община Шабла. Изгради 
се Младежки информа-
ционен център, учреди 
се Националния лите-
ратурен конкурс „Геор-
ги Давидов“, разкри се 
Център за спешна меди-
цинска помощ в общи-
ната….

„Изгрев“ – Как протичат 
дните Ви като пенсионер?

Йордан Михайлов – Връ-
щайки се назад във времето, 
установявам, че в определени 
моменти съм поставял семей-
ството си на втори план - след 
училището. Това ме кара да се 
чувствам длъжник на семей-
ството…Пропуснатото в живо-
та, ако не е невъзможно, много 
трудно да се компенсира. Но в 
момента съм напълно отдаден 

на съпруга, деца и внуци.
Сега помагам на внуците си, 

където и с каквото мога. Внуч-
ката ми Вили съвсем наскоро 
завърши магистърска степен 
– „Мениджмънт на водния 
транспорт“ във ВВМУ „Н.Й. 
Вапцаров“ във Варна, внучката 
Роси е в гимназиален етап на 
обучение, а внукът Иво – в про-
гимназиален. Помагам по мате-
матика  и на децата на близки и 
приятели. Остава ми време и за 
хубави книги и развлечения…

„Изгрев“ – Какво ще по-
желаете на колегите от клуб 
„Будител“ си за юбилея? А на 
жителите на община Шабла“?

Йордан Михайлов – На 
колегите си пожелавам весел 
празник, също и дълголетие, за 
да празнуват и следващи юби-
леи на клуб „Будител“!

В тази епидемиологична си-
туация, на всички жители на 
общината от все сърце желая 

много здраве, успехи и спокой-
ни дни!

Нека всички заедно да запа-
зим и надградим постигнатото 
в нашето училище като инсти-
туция , за да пребъде то в съ-
щия формат!

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
откровения разговор, г-н Ми-
хайлов!

Йордан Михайлов – И аз ти 
благодаря за вниманието!

Разговаря Йордан Енев

На 26 януари, 2011 г., директорът на СОУ „Асен Златаров“ Ша-
бла, Йордан Михайлов прерязва лентата на откриването на 
клуб „Будител“.

На честването на 5-ата годишнина на клуб „Будител“, в хорова-
та зала на НЧ „Зора 1894“ в Шабла. Вторият отляво-надясно е 
Йордан Михайлов. Той е между бившия директор на шабленското 
училище, Живко Славов и кмета на Общината – Мариян Жечев.

Със семейството във Венеция. На снимката, отляво-надясно: 
зетят Стоян, внучката Роси, дъщерята Мария, г-н Михайлов, 
съпругата Росица, внукът Иво, дъщерята Женя и внучката 
Вили.

Годината е 2014, в пленарната зала на 
община Шабла, директорът на шаблен-
ското училище, Йордан Михайлов връч-
ва дипломите на зрелостниците. (На 
снимката  - на Десислава Димитрова.)
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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

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

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СПОРТНА ЗАЛА ГР. ШАБЛА  
с променен график  и спазване на ограниченията  

в условията на COVID-19
В делничните дни – от 13,00 ч. до 21,00 ч. 
В почивните дни – от 14,00 ч. до 21,00 ч.

Всички спортни дейности задължително се съобразяват 
със спазването на строги санитарно-хигиенни мерки.
От общинска администрация напомнят на всички заинте-
ресовани, че:
В залите за спорт се допускат едновременно не повече от 
6 човека, при спазване на физическа дистанция 1 човек на 
3 кв.м.;
В мултифункционална зала да се допускат едновременно не 
повече от 20 човека при спазване на физическа дистанция 
1 човек на 3 кв.м.;
В зала за игра на бридж, префа, табла, шах и във фитнес-за-
лите – посещения не се допускат.

Всички колективни и индивидуални спортни мероприя-
тия с тренировъчен и  състезателен характер за всички 
възрастови групи на закрито се провеждат без публика.

67% ОТ УЧИТЕЛИТЕ В 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ СА 
ПОЖЕЛАЛИ ДА СЕ ТЕСТВАТ

67 процента от учителите в 
област Добрич са пожелали да 
се изследват с антигенни тесто-
ве. Това съобщи  началникът 
на Регионалното управление по 
образованието (РУО) Светлана 
Василева. Желание да се тестват 
са заявили и около 60 процента 
от непедагогическия персонал.

 Вчера (на 25 януари) стар-
тира обявеното национално 
изследване с антигенни тестове 

в сферата на образованието. 
Целта на кампанията е да се ус-
тановят нивата на т. нар. скрита 
заболеваемост за COVID-19.

Още няма твърдо фиксира-
на дата кога ще започне самото 
ваксиниране в сферата на обра-
зованието, но за нашата област 
се очертава то да започне в на-
чалото на февруари, каза още 
Василева.

Про Нюз ДобричНАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,  ПОДБОР И КРИТЕРИИ, ПО НАБИРАНЕ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ,  

ПО ПРОЕКТ BGLD 1.003-0001 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ - ВАШЕТО ДНЕС“
В рамките на изпълнението на Проект BGLD 1.003-0001 „Младежки център До-

брич – Вашето днес“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на 
бедността и подобрено включване на уязвими групи“ със средства от Финансовия ме-
ханизъм на Eвропейското икономическо пространство, с бенефициент Община град 
Добрич, ще се реализират над 40 младежки инициативи.

На първи етап ще се проведе подбор на предложения за реализиране на 20 младежки 
инициативи. 

Разработването, предлагането и оценяването на младежките инициативи ще се 
осъществи по следния регламент:

I. Цел
Овластяване на младите хора и увелича-

ване на степента на участието им в мест-
ната общност. Реализираните от тях ини-
циативи ще бъдат съобразени с основните 
принципи на Съвета на Европа. 

 
II. Допустимост 
1. Допустимост на кандидатите:
1.1. Младежките инициативи могат да 

бъдат предлагани от:
Индивидуално - физически лица на въз-

раст от 15 до 29 години от област Добрич;
Екипно - неформална група млади хора 

на възраст от 15 до 29 години от област До-
брич

1.2.  Младежките инициативи не могат 
да бъдат предлагани от:

НПО;
Общински и държавни институции;
Образователни институции.
2. Допустимост на дейностите:
2.1. Младежките инициативи трябва да 

бъдат в следните приоритетни насоки:
Изкуство;
Култура;
Наука и образование;
Спорт;
Здравословен начин на живот;
Екология;
Социална насоченост;
Свободно време;
Гражданска активност;
Човешки права.
2.2. Недопустими инициативи:
Финансирани от други източници;
Стартирали преди подаване на предло-

жението;
Дейности с политическа насоченост.
3. Допустимост на разходите
3.1. За да бъдат допустими разходите по 

реализиране на младежки инициативи, те 
трябва да отговарят на следните условия:

Да обезпечават закупуването на мате-
риали и консумативи, транспортни разхо-
ди, настаняване, хранителни продукти; 

Да обезпечават популяризирането на 
инициативата (брошури, плакати, покани, 
публикации)

3.2. Недопустими разходи за финанси-
ране:

Разходи за възнаграждения за органи-
зация и изпълнение на младежката иници-
атива;

Разходи за възнаграждения на трети 
лица.

III. Условия за финансиране
1. Максималният размер на финансира-

не на една младежка инициатива е до 2 000 
лв.

2. Финансирането се изразява  в обез-
печаване на разходите за реализиране на 
младежката инициатива, съобразно усло-
вията за допустимост .

IV. Изисквания, на които трябва да от-
говарят младежките инициативи

1. Инициативата да се реализира с ак-
тивното участие на млади хора на добро-
волен принцип;

2. Да има ясно определена цел и кон-
кретни дейности за постигането й;

3. Да посочва конкретен резултат;
4. Дейностите по предложенията да не 

са финансирани от друг източник.

V. Оценка на предложенията за мла-
дежки инициативи

1. Сформиране на 7 - членна комисия, 
включваща двама представители на  Мла-
дежки център – Добрич, петима предста-

вители на Консултативен съвет към Мла-
дежки център – Добрич.

2. Критерии за оценка на предложения-
та за младежки инициативи:

Кандидатът отговаря на условията за 
допустимост;

Попълнени са всички части на форму-
ляра за кандидатстване;

Предложението съответства на мини-
мум една от посочените приоритетните 
насоки за реализиране;

Предложението съдържа допустими 
разходи;

Младежката инициатива е с обществе-
на значимост и отговаря на принципите на 
равенство, законосъобразност и демокра-
ция.

Максимална оценка по посочените кри-
терии 175 точки.

Не се финансират инициативи, оценени 
с по-малко от 70 точки.

VI. Начин на кандидатстване
1. Предложенията за младежки иници-

ативи се подават чрез формуляр за канди-
датстване, публикуван на сайта и фейсбук 
страницата  на Община град Добрич и 
Младежки център – Добрич.

2. Предложенията могат да бъдат по-
давани до 31 януари 2021г. онлайн на ел. 
поща: info@ycd.bg.

3. Формулярът за кандидатстване се 
попълва на български език, точно и под-
робно се описва как ще бъдат изпълнени 
целите на инициативата и какъв ще бъде 
резултатът от нея.

За повече информация пишете на 
фейсбук страницата: Младежки център – 
Добрич или на ел. поща: info@ycd.bg                                                             

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА  
„РАБОТНИК БИБЛИОТЕКА“ В ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА  

ПРИ НЧ „ЗОРА1894” – ГР.ШАБЛА                                                                                                             
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 ек
ип;                                                                       
  • 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.


