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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Парите трябва да се управляват, а не да им се слугува.“ 
Сенека

МИСЪЛ НА БРОЯ

СЪОБЩЕНИЕ
Към 15 февруари 2021 г., общият брой на диагностицираните 

лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 2 (двама). 
Единият от тях е в болнично заведение, а другия е на домашно 
лечение. Под карантина са поставени 3 лица.

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

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ 
НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ШАБЛА 
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

В изпълнение на Закона за 
регионалното развитие и в от-
говор на предизвикателствата 
пред новия програмен период 
на Европейския съюз, Община 
Шабла започна разработването 
на План за интегрирано раз-
витие на общината за периода 
2021-2027 г. (ПИРО)

Планът е основен инстру-
мент за планиране, програми-
ране, управление и ресурсно 
осигуряване на развитието на 
общината през следващите 
седем години. Като стратеги-
чески документ, той обвързва 
сравнителните предимства и 
потенциал на местно ниво с 
ясно дефинирана визия, цели 
и приоритети, свързани от 
общия стремеж за устойчиво 
развитие, по-добра обществена 
среда и по-висок жизнен стан-
дарт на хората в общината.

Със Заповед на Кмета 
на община Шабла № РД-04-

77/09.02.2021 г. е определена 
Работна група за изготвяне на 
План за интегрирано развитие 
на общината за периода 2021-
2027 г. 

Участието на гражданите в 
процеса по изработването на 
ПИРО е изключително важно 
и би гарантирало неговото ка-
чество, реалистичност и широ-
ка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до 
екипа, който разработва Плана 
за интегрирано развитие на об-
щина Шабла за периода 2021-
2027 г., може да изпращате на 
следните е-мейли:

obshtina@ob-shabla.org ;  
tourism@ob-shabla.org

Вашите мнения и пред-
ложения може да дадете и 
чрез попълване на насто-
ящата анкета която ще на-
мерите на следният интер-
нет адрес:  https://forms.gle/
RS9d2HPLnV96fMrq6

148 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО 
НА АПОСТОЛА НА 
БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА 
Ритуал по поднасяне на венци и цветя 
пред паметника на Васил Левски - 
19 февруари 2021 година от 10:00 часа

Ритуалът ще се проведе при спазване 
на всички противоепидемични мерки, 
въведени в Република България.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЕАТЪР!
ДТ „Сава Огнянов“ Русе 

представя 

„МЪЖКА ЗАДУШНИЦА“ 
от Емил Бонев 

по романа „Видрица“  
на поп Минчо Кънчев

моноспектакъл 

на НИКОЛАЙ УРУМОВ 
На 18 февруари 2021 година (четвъртък) 

от 18.00 ч. в салона на НЧ „Зора 1894“ Шабла.

Вход свободен!

Входът ще бъде с пропуски за 30% от местата, с 
определено място и ред. 

Пропуски могат да се заявят на тел.: 05743/40-28, или да 
се получат в кабинета на читалищния секретар, служебен 

вход, ет. 2.

Посетителите в салона трябва да спазват обявените 
противоепидемични мерки за носене на маска и 

отстояние през място един от друг.

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
На 10 февруари 2021 година 

се проведе заседание на Об-
щински съвет Шабла. На него 
присъстваха 9 от 11 общински 
съветници. Към предварител-
но обявения дневен ред беше 
включена още една докладна 
записка за разглеждане.

В началото, председателят на 
Общинския съвет, д-р Йордан-
ка Стоева подари на съветници-
те и всички присъстващи икона 
на св. Харалампий с пожела-
ние светецът да пази и закри-
ля всички. Заседанието беше в 
деня, в който честваме храмо-
вия празник на шабленската 
църква и деня на пчеларите.

С първата докладна запис-
ка общинските съветници 
упълномощиха кмета на об-
щина Шабла, Мариян Жечев, 
да подпише Запис на заповед 
по проект „Подобряване при-
родозащитното състояние на 
червеногушата гъска, чрез из-
пълнение на мерки от Плана за 
действие за вида“ в размер на 
107  912 лв. От този проект ще 
бъде финансиран познатият на 
всички Фестивал на хвърчи-
лата, а не както досега от об-
щинския бюджет. Предвидено 
е още изграждане на лечебница 
и други дейности по проекта, 
свързани със защитената пти-
ца.

Съветниците приеха от-
чета на кмета на общината за 
изпълнение на Програмата за 
управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост 
за 2020 година и Програма за 
управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост 
за 2021 година.

На заседанието беше приета 
и Наредба за определяне обема 
на животновъдната дейност, 
местата и реда за отглеждане на 
селскостопанските животни на 
територията на община Шабла. 
Кметът, Мариян Жечев, беше 
определен за представител 
на общината в извънредното 
общо събрание на акционе-
рите на „МБАЛ-Добрич“ АД в 
извънредното общо събрание 
на дружеството, което ще се 
проведе на 22 февруари 2021 
година. Г-н Жечев ще бъде 
представителят на общината 
и в общото неприсъствено съ-
брание на Асоциацията по ВиК 
Добрич, което ще се проведе на 
2 март 2021 година.

Общинският съвет одобри 
промяна на регулацията на 
част от квартали 79, 80, 81, 116 
по улиците „Стара планина“ и 
„Долина“ в град Шабла. Зали-
чава се улицата между квартал 
81 и квартал 116, поради което 
се заличава и квартал 116, като 

парцелите се преномерират 
към квартал 81.

Следващата докладна запис-
ка, която разгледаха съветни-
ците предизвиха дълга диску-
сия. Тя бе свързана със Закона 
за устройство на Черномор-
ското крайбрежие (ЗУЧК) и се 
отнасяше до определяне на пе-
риодите и териториите, в които 
се забранява извършването на 
строителни и монтажни рабо-
ти на територията на община 
Шабла. Предложението на об-
щинска администрация бе:

-  от 5 юни до 12 септември 
2021 година за територията на 
Селищните образувания „Ка-
рия“, къмпинг „Добруджа“ (в 
Шабла) и къмпинг „Космос“- 
Дуранкулак;

-  от 3 юли до 29 август 2021 
година за територията на гр. 
Шабла, селата Крапец и Тюле-
ново.

 Постъпи ново предложение 
от Ивелина Янакиева, да се уед-
наквят двете зони  за период от 
15 юни до 12 септември 2021 
година. Това предложение беше 
прието.

На заседанието се прие и 
отчета на Плана за действие за 
2020 година на община Шабла 
за подкрепа на интеграционни-
те политики 2015 – 2020 година. 
На територията на община Ша-

бла ще се създаде нова социал-
на услуга - „Асистентска под-
крепа“. „Необходима услуга, 
желана и от двете страни – от 
възрастни и болни хора, които 
имат нужда от грижи и от тези, 
които ще се грижат срещу за-
плащане за потребителите.“ – 
така определи новата социална 
услуга Тодор Димитров, дирек-
тор на дирекция „Хуманитарни 
дейности“ в Общинска адми-
нистрация.

Съветниците дадоха съгла-
сие да бъде увеличен капаци-
тета на Центъра за обществена 
подкрепа (ЦОП) и на Центъра 
за социална рехабилитация и 
интеграция (ЦСРИ) в Шабла. 
През последните няколко годи-
ни двете заведения се утвърди-
ха с предлаганите от тях добри 
и търсени услуги.

Увеличаването на броя на 
потребителите в ЦОП и ЦСРИ 
може би ще доведе и до увели-
чаване на обслужващия персо-
нал по думите на представите-
лите на общината.

След изчерпване на точки-
те от дневния ред заседанието 
бе закрито от д-р Стоева. След 
това общинските съветници 
присъстваха и на публичното 
обсъждане на бюджета на об-
щина Шабла за 2021 година.

Изгрев

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2021 БЕ ОБСЪДЕН 
С ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА 

На 10 февруари 2021 г., в 
пленарната зала на сградата 
на Общинска администрация 
Шабла се проведе  публичното 
обсъждане на проектобю-
джета на Общината за 2021 
година.

Проектобюджетът на 
община Шабла бе пред-
ставен пред гражданите 
от двамата зам.- кметове 
на Общината – Цветелин 
Йорданов и Петър Атана-
сов, както и от началник 
отдел „Бюджет, финанси и 
общинска собственост“ в 
ОА – Росен Василев. Пора-
ди здравословни причини, 
кметът Мариян Жечев бе 
възпрепятстван да при-
съства на публичното об-
съждане.

Г-н Атанасов припом-
ни на присъстващите, че 
поради усложнената епи-
демична обстановка, през 
тази година обсъждане на про-
екто-бюджета по населените 
места в Общината не се със-
тоя. След това той даде думата 
на г-н Василев, който запозна 
гражданството със следните 
факти и цифри по бюджет 2021 
на община Шабла: 

„Бюджетът на община Ша-

бла за 2021 година ще бъде в 
размер на 9 510 465 лв.

От тях 4  437 962 лева са от 
републиканския бюджет за 

финансиране на държавно де-
легираните дейности, а 5  072 
503 лева са собствени приходи, 
обща изравнителна субсидия и 
целева субсидия за капитало-
ви разходи за финансиране на 
местните дейности.

Общата допълваща субси-
дия от държавата за делегира-

ните от държавата дейности 
ще е 3  445 033 лв. (25,63% е 
увеличението и спрямо 2020 
г.). Целевата субсидия за капи-

талови разходи е 476 100 лв., а 
общата изравнителна субсидия 
– 436 400 лева.

Очакваните за събиране да-
нъчни и неданъчни приходи от 
населението са малко над 2,7 
млн. лева. Отчетеният преход-
ният остатък към края на 2020 
г. е в размер на 2 661 110 лв.

През настоящата година се 
запазват размерите на данъч-
ните ставки и такса за битови 
отпадъци от предходната го-

дина, предвижда се увели-
чение с 10 % на компонента 
режийни разходи от такса-
та за ползване на услугата 
„Доставка на топла храна 
у дома“, предоставяна от 
Домашния социален патро-
наж.

Най-голям относителен 
дял в разходната част на 
бюджета, заемат функциите 
„Жилищно строителство, 
благоустройство, комунал-
но стопанство и опазване 
на околната среда“ – 3,1 
млн. лв. и „Образование“ 
– 2,18 млн. лв., следвани от 
„Общи държавни служби“ 
и „Отбрана“, съответно с 
1,44 мл. лв. и 1,01 млн. лева.

В капиталовата програ-
ма за 2021 година, за осно-

вен ремонт и придобиване на 
дълготрайни активи, са пред-
видени общо средства в размер 
на 6  672 200 лв., в това число 
2  589 321 лв. бюджетни сред-
ства и 4 082 879 лв. привлечени 
по програмите на Европейския 
съюз. 

Следва на стр. 2
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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
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

ЧАСТНО ЛИЦЕ 
КУПУВА ДИРЕКТНО ОТ ПРОДАВАЧ 

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

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

ТЪРСЯ
ДА НАЕМА ЖИЛИЩЕ, ДЪЛГОСРОЧНО. 

По възможност срещу поддръжка 
или минимален наем.

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

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 да има 

такъв имот, можете да се обадите на:

Тел. 0886/22-85-99 – Донка Ангелова

ИЗКУПУВАМ
мотори – нови или стари,

 марка „Симсон“ или части от тях.
Телефони: 0887 62 53 72, 0877 67 23 72

ТЪРСЯ
ПРОДАВАЧКА ЗА РИБЕН 

МАГАЗИН В ШАБЛА.
Телефон за контакт: 0888/48-51-44

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
24 февруари 2021 година (сряда),  

13:00 часа 

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.

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАШЕН 
САНИТАР“ В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. ШАБЛА

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Шабла - звено „Домашен социален патронаж“  

гр. Шабла обявява свободно работно място за длъжността 
„Домашен санитар“

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - средно
2. Опит в сферата на кулинарията
3. Опит в обслужването на възрастни хора и хора с увреждания
4. Отговорност при изпълнение на поставените задачи
5. Способност за работа в екип
6. Физически и психически здрав
7. Трудов стаж – минимум 2 години.
Обобщено описание на работата, която извършва изпълните-
лят на длъжността:
Работи с потребители от Домашен социален патронаж. Из-
вършва предварителна и последваща обработка на продукти, 
необходими за приготвянето на храната.Пренася продукти след 
доставката до склада и до кухненските помещения.Измива и 
дезинфекцира кухненски съдове.Почиства и поддържа кухнен-
ските и подготвителните помещения според изискванията на 
вътрешните правила на ДСП. Извършва разнос на приготвената 
храна от кухнята на Домашен социален патронаж до адреса на 
потребителите. Отговаря за своевременното  и качествено об-
работване на продуктите,чистотата на помещенията и посудата. 
При изпълнения на задълженията да се спазват вътрешните пра-
вила, създадени в Домашен социален патронаж.
Необходими документи:
1. Автобиография
2. Молба (свободен текст) с описание на трудов стаж и мотиви за 
кандидатстване за длъжността.
3. Копие от документ за завършено образование.
4. Копие от други документи, доказващи допълнителни компе-
тетности, които по преценка на кандидата имат отношение към 
характера на работата.
Място на работа:
Домашен социален патронаж гр. Шабла
Начин на провеждане на подбора:
По документи. Разглеждане на заявленията и приложените до-
кументи към тях.
Място на подаване на документи: 
Общинска администрация Шабла, стая 106.
Срок за подаване на документите:
Всеки работен ден  от 08:00 ч.до 17:00 ч. от 15.02.2021 год. до  
26.02.2021 год.

Телефон: 05743 42 81
Домашен социален патронаж

У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл.26, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.18а, ал.10 от 

Административнопроцесуалния кодекс,  Община Шабла уведомя-
ва заинтересованите лица, че във връзка с заявление с вх.№  УТ-
43/26-01.2021 год. от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 
гр.София, открива процедура по реда на чл.210 от Закона за ус-
тройство на територията за определяне размера на обезщетение 
, засегнати от изграждането на обект: „Реконструкция на ВЛ 110 
кV „Дропла от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“. Цитирания 
електропровод преминава през землищата на гр.Шабла ; с.Горича-
не и с.Пролез.

Настоящото уведомление се публикува на интернет страницата 
на Община Шабла, на видно място в сградата на Общината, както 
и във всички кметства, през чиято територия преминава трасето 
на електропровода.

ЗАПОВЕД
гр. Шабла, 12  февруари 2021 година

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, 
ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на 

избори за народни представители на 4 април 2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М :

1. Определям местата за обявяване на избирателните списъци 
за произвеждане на избори за народни представители на 4 
април 2021 г., както следва: 
§	избирателна секция Шабла №082900001 – в Клуб на 
пенсионера, ул.”Комсомолска” №12
§	избирателна секция Шабла №082900002 – в СУ “Асен 
Златаров“, ул. ”Добруджа” №2 
§	избирателна секция Шабла №082900003 – в СУ “Асен 
Златаров“, ул. ”Добруджа” №2 
§	избирателна секция Шабла №082900004 – в НЧ “Зора-1894“ 
ул. ”Равно поле” №36
§	избирателна секция с. Ваклино №082900005 – в Читалище 
„Зора 1942”
§	избирателна секция с. Горичане №082900006 – в Кметството
§	избирателна секция с. Горун №082900007 – в Кметството
§	избирателна секция с. Граничар №082900008 – в Кметството
§	избирателна секция с. Дуранкулак №082900009 и с. Стаевци 
– в Читалище „Дружба 1898” с. Дуранкулак
§	избирателна секция с. Езерец №082900010, с. Божаново и с. 
Твърдица – в Читалище „Отец Паисий 1901“ с. Езерец
§ избирателна секция с. Захари Стояново №082900011 – в 
Кметството
§	избирателна секция с. Крапец №082900012  – в Кметство, 
блок Б
§	избирателна секция с. Пролез №082900013 – в Кметството
§	избирателна секция с. Смин №082900014 – в Кметството
§ избирателна секция с. Тюленово №082900015 – в Кметството
§ избирателна секция с. Черноморци №082900016 – в 
Кметството.
2. Избирателните списъци да се обявят на посочените места 
най-късно до 22 февруари 2021 г. от следните длъжностни 
лица:
Ø  в гр. Шабла  - от гл. специалист ГРА и ЗМСМА и домакин;
Ø  в населените места на общината - от кмет на кметство и 
кметските наместници.
3. Настоящата заповед да се обяви публично на  
информационното табло, в сайта на Общината и във в-к 
“Изгрев“.
Копие от настоящата  заповед да се сведе до посочените 
длъжностни лица за изпълнение и до РИК - Добрич за сведение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на 
Миглена Спирова - Секретар на община Шабла.

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
Кмет на община Шабла

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2021 БЕ ОБСЪДЕН 
С ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА 
Продължава от стр.1

Основните обекти, които се 
предвижда да бъдат изградени 
или реконструирани през тази 
година са: „Aвариен ремонт и 
възстановяване на ул. „Доли-
на”, гр. Шабла финансиран по 
ПМС № 250/2020 г.“ – 793 хил. 
лв.; „Реконструкция на водо-
проводната мрежа в гр. Ша-
бла, по улиците „Черни връх“ 
и „Възраждане“ – 1 352 000 лв.; 
„Реконструкция и рехабилита-
ция на съществуващи улици, 
съоръженията и принадлеж-
ностите към тях в гр. Шабла, 
община Шабла“, финансиран 
от ПРСР 2014-2020 г.“ – 1  292 
000 лв.; „Възстановяване на 
уникалното общо културно 
наследство и насърчаване на 
съвместния туристически про-
дукт „Хаманджия – първа ци-
вилизация на Стара Европа“, 
финансиран по  Програма ИН-
ТЕРРЕГ V-A Румъния-Бълга-
рия 2014-2020,  с. Дуранкулак, 
общ. Шабла“ – 1 299 000 лв.; за 
изграждането на обекти и обо-
рудването им по проект „По-
добряване природозащитното 
състояние на червеногушата 
гъска (Branta ruficollis, Pallas, 
1769) чрез изпълнение на мер-
ки от Плана за действие за вида 
(ПД,2018)“, финансиран по ОП 
„Околна среда“ 2014-2020“ са 
заделени 440 хил. лв.; за из-
граждането и оборудването на 
„Морски клуб“ в СО „Кария“, 
финансиран, чрез местната 
инициативна рибарска група се 
предвижда да бъдат разходва-
ни 361 хил. лв.

Очаква се и в най-кратки 
срокове да бъде подписан до-
говор между община Шабла 
и Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) за 

реализацията на втория етап от 
подмяната на водопроводната 
мрежа в с. Дуранкулак на стой-
ност малко над 1,8 млн. лева.

Близо 90 % от капиталова-
та субсидия или 425 хил. лв. се 
предлагат да бъдат трансфор-
мирани в целеви трансфер за 
текущи ремонти на уличната 
мрежа в селата Крапец, Езе-
рец, Захари Стояново, текущ 
ремонт на улиците „Несебър“ 
и „Веслец“ в Шабла и подмяна 
на тротоарната настилка пред 
детската градина в града.

В списъка за текущ ремонт 
на общински обекти се пред-
вижда ремонт на кметството в 
село Пролез, ремонт на кмет-
ствата в селата Божаново и 
Смин. 100 хил. лв. са предвиде-
ни за ремонт на пътя Горичане 
– Пролез, а 25 хил. лв. за ремонт 
на ул. 20-та в с. Крапец. За ава-
риен ремонт на водопроводите  
по улиците „Мусала“, „Комсо-
молска“ и „Беласица“ са отделе-
ни 15 хил. лв. 

Очаква се Общината да из-
тегли два дългосрочни кредита 
от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД общо в 
размер на 700 хил. лв. за оси-
гуряване на оборотен ресурс, 
за мостово финансиране на 
проектите от ЕС, и един банков 
заем в размер на 250 хил. лв. с 
цел недопускане на сътресения 
в текущото бюджетно салдо на 
Общината.“

След като Росен Василев 
представи проекто-бюджета, 
гражданите зададоха въпроси 
по него, свързани с ремонта 
и асфалтирането на улиците, 
бюджета на спортните клубове 
и кадровото обезпечаване на 
младежкия център в с. Крапец. 
Г-н Василев отговори на тях с 
дати и цифри.

Изгрев
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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 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 14 г. 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.   до 26.02.2021 г.

Тел. 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.

ПОЕТИЧЕН КЪТ 
***

Такава ще ме помниш и обичаш – 
Щастлива, лекомислена и слаба,
Изобщо на светица неприличаща,
Безбожно твойте сънища ограбила.

Ще те прогаря моята усмивка – 
Под пепелта на дните ти – жарава,
И дълго все за мен ще пишеш стихове,
Макар на други да ги посвещаваш.

Целувката между две
Земетресения
Ще ти вгорчава ненадейно хляба
И ще ме търсиш в мъжкото си време – 
Щастлива, лекомислена и слаба.

Маргарита Петкова,  
из стихосбирката „Дива къпина“, 1983 г.

На 19 февруари, Кръстина и Живко Димитрови 
празнуват своя 60-годишен сватбен юбилей.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ РОДНИНИ!
Вие сте и ще бъдете нашата 

подкрепа и опора!
Бъдете ни живи и здрави!  

Все така ръка за ръка 
в радости и трудности още дълги 

години!
Обичаме ви!!!

От дъщери, зетьове, внуци и правнуци

ПЪТ КЪМ БЕЗСМЪРТИЕТО – ОЩЕ ЗА ЛЕВСКИ!
Великият Апостол завладя-

ва своите съвременници с все-
отдайността си към революци-
ята и свободата, с цялостната 
си дейност, с подвига на своя 
живот. За него над всичко е ос-
вобождението на българския 
народ и България.

Повече от едно столетие от-
мина от оня зловещ, злокобен 
ден, в който народът ни загуби 
свидния си син. От бесилото 
Апостолът вижда за последен 
път скъпата родна земя, пъте-
ките, по които е бродил, пла-
нините, които го приютяват. А 
сърцето е събрало толкова мно-
го обич и неизмерима робска 
мъка, бунтовен порив и съкровени мечти 
за национална свобода, за „чиста и свята 
република“.

Левски заслужи един от върховете в 
нашата история, защото пръв достигна до 
мисълта, че българският народ не бива да 
чака освобождението си отвън, а трябва да 
си го извоюва сам, като се вдигне на общо 
въстание. И което е забележително - той 
сам пристъпи към осъществяването на 
своята идея.

Според Раковски въстанието в Бълга-
рия  може да се вдигне с чети, организира-
ни на територията на някое от християн-
ските княжества – Сърбия или Румъния. 
Четническата идеология на Г.С.Раковски  
е приложена от Хаджи Димитър през 1867 
година и от Христо Ботев през 1876-а. По-
следствията са известни…

Едва ли има друг българин в нашата 
история, който да се е заемал с по-необ-
хватна, по-рискована,  да не кажем по-от-
чаяна задача от тази, която си е поставил 
и започнал да осъществява Левски в на-
чалото на 1869 година. Без ничия външна 
намеса, без никакви средства, само с две 

голи ръце и юнашко сърце. По 
това време той е на 34 години. 
Българският революционен 
централен комитет под ръко-
водството на Любен Каравелов 
„упълномощава“ Васил Левски 
за тази дейност. Четири години 
по-късно, в „заспалата“ според 
някои България, резултатът 
на „гиганската деятелност“ на 
Апостола са стотици тайно ор-
ганизирани революционни ко-
митети под върховенството на 
Ловешкия комитет – централен 
за вътрешната революцион-
на организация. Хиляди хора 
са посветени в „святото дело“. 
А Левски и в студ, и в мраз, в 

снежни бури, от село на село, от град на 
град, ходи и подготвя народа за въстание.

„Левски в бурята“ - така се нарича кар-
тина, изобразяваща Апостола в действие. 
Кой е авторът на тази много известна 
творба? Това е дипломната работа на ху-
дожника Жечко Попов. Когато споделя на 
Илия Петров темата, която е избрал, про-
фесорът не я одобрява - сигурно, защото 
самият той многократно е рисувал Левски. 
А може би темата за Апостола не се вписва 
много-много в тогавашните канони на со-
циалистическия реализъм – да се рисуват 
най-често герои на ТКЗС, строителството, 
заводите. Тогава Жечко Попов отива при 
проф. Дечко Узунов – ректор на Художест-
вената академия. Той му казва: „Залавяй се! 
Работи, моето момче! Не се отказвай!“

До края на живота си Жечко е благода-
рен на великия художник!

Интересна е последвалата съдба на кар-
тината след защитата й. Веднага я репроду-
цират на корицата на списание „Български 
войн“. Оттам я препечатват многократно 
къде ли не. Днес платното се съхранява в 
Историческия музей в гр. Пловдив.

Природата рядко влага в един човек 
много добродетели. Рядко храбрите и 
дръзките са най-благородни. Още по-ряд-
ко най-властните са и най-демократич-
ните. Не винаги най-умните са най-без-
користни, даровитите – най-скромни. А у 
Левски всички тези качества са съчетани 
по неповторим начин. Той притежава ре-
волюционна твърдост, но и душевна меко-
та. Мечтател е, но и човек на делото. Водач, 
който има смирението на мъдрец. Умее да 
заповядва, но е готов да се подчини, кога-
то се налага. Взискателен към другите, но 
най-много към самия себе си. Силен, но 
никога груб. Душевната му чистота е ог-
ледална и впечатлява всички, които са се 
докосвали до него. Само с това може да 
се обясни, че той става водач, без да има 
властния характер на Стамболов и Бенков-
ски, хайдушката слава на Хитов, огненото 
перо на Раковски, литературната дарба на 
Каравелов. Той, този Прометей на българ-
ската свобода, води хората чрез магията на 
своята цялостно завършена личност.

„Той не се боеше, под небето спеше,
ходеше замислен, сам-си, без другар.
Тая заран млад е, довечера стар, 
одеве търговец, сега просяк дрипав, 
когато беше нужно-хром, и сляп, и клипав;
днес в селото глухо, утре в някой град 
говореше тайно за ближний преврат, 
за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът 
и че време веч е да въстане робът…

/ Из одата „Левски“ от Иван Вазов /

Така Левски влезе в историята едновре-
менно като Апостол на свободата и Апос-
тол на нравствената чистота. А неговото 
име стана символ на човещината, на народ-
ната сила, на българския дух!...

 Материалът е  събран и обработен от 
Веселина Букурова

Продължава в следващия брой

„Левски в бурята“ от 
Жечко Попов.

Малки и големи запалиха свещичка за 
здраве в храма.

Отец Павел Максимов по време на праз-
ничната света литургия.

Освещаването на меда. Жители и гости на града се причестиха за празника.

ЦЪРКВАТА В ШАБЛА ОТБЕЛЯЗА  
СВОЯ ХРАМОВ ПРАЗНИК

На 10 февруари, когато честваме па-
меттта на св.Харалампий - покровител на 
пчеларите, църквата в Шабла отбеляза своя 
храмов празник.

Отец Павел Максимов отслужи праз-
нична света литургия, заедно с архиманд-
рит Константин от манастира „Свети Пан-
телеймон“ (в местността Патлейна до град 

Велики Преслав), отец Василий от Каварна 
и отец Михаил от Варна. В празника се 
включиха и певци от София с ръководител 
доц.д-р Йордан Банев.

След празничната служба, бе извър-
шен празничен водосвет и осветен меда на 
местните пчелари.

На всички бе даден празничен оброк. 
Протойерей Павел Максимов се обърна 

към всички присъстващи с топли думи и 
ги поздрави с празника. Той благослови  на 
пчеларите и земеделците.

Изгрев
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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

ЗА КОРАБОКРУШЕНИЕТО НА ПАРАХОДА „МЕТЕОР“ 
ПРИ НОС ШАБЛА ПРЕЗ 1898 ГОДИНА

От Клайдбанк, Шотландия, 
до скалите при село Калъч кьой 
(днес село Тюленово), България 
– такава е съдбата на румън-
ския параход „Метеор“, като на 
всички кораби, претърпели ко-
рабокрушение – тъжна. 

„Метеор“ (Screw Steamer 
Meteor) е спуснат на вода на 
7 април 1887 г. Построен е от 
шотландската фирма „Джеймс 
и Джордж Томсън“, Клайдбанк, 
Глазгоу, Шотландия. Коръбът 
е товаро-пътнически, с тонаж 
– 1 221 grt (692 nrt) и размери: 
дължина – 79,25 м, ширина – 
9,8 м, газене – 5,13 м; скорост 
– 16 възела. „Метеор“ е с един 
двуцилиндров парен двигател с 
тройно разширение (2 660 к. с.), 
един винт и един комин. 

За първи път е регистри-
ран от “London and Edinburgh 
Shipping Company”, Ltd., в прис-
танището Лейт, Единбург. 

На 21 май 1895 г. „Метеор“ е 
купен от румънската държавна 
компания “Régie des Monopoles 
de l‘Etat de Roumanie” (Serviciul 
Maritim Român) от Джон Кар-
лайл, Лондон  за 800 000 леи. 
На 26 август 1895 г., корабът 
прави първото си търговско 
плаване под румънски флаг. 
Поддържа два пъти месечно, 
заедно с парахода „Медея“ пър-
вата румънска морска линия 
от Констанца до Константино-
пол (Истанбул), която прави 
връзка с влаковете „Ориент 
Експрес“  – от Истанбул до Па-
риж, и „Остенде Експрес“  – от 
Константинопол  през Виена до 
Остенде (Белгия).

На 10 / 22 февруари 1898 г., 
по време на рейс от Констан-
тинопол за Констанца, на юг от 

нос Шабла – край село Калъч 
кьой (днешно Тюленово), при 
силна буря, „Метеор“се удря 
в крайбрежните скали и зася-
да. Губи трима души – огняр и 
келнер от екипажа, една жена 
от пътниците, и целия си то-
вар. За инцидента с „Метеор“, 
Дирекцията на румънските 
държавни железници (C.F.R.) 
е известена с телеграма, из-
пратена от Каварна на 11 / 23 

февруари в 11,35 ч. На 12 / 24 
февруари Румънската мор-
ска служба (Serviciul Maritim 
Român) организира спасяване-
то на кораба. Към мястото на 
катастрофата от Констанца са 
изпратени параходите „Медея“ 
и „Добруджа“. При спасяване-
то на пасажерите на „Метеор“ 
участват двама младежи и 
кметът на близкото село Калъч 
кьой. Спасените пасажери са 
откарани до Констанца с ка-
руци, наети от румънските 
държавни железници. Бурята 
от 13 до 15 февруари 1898 г. из-
хвърля „Метеор“ на крайбреж-
ните скали, той се пълни с вода 
и потъва.

Въпреки разследването, 

проведено от комисия начело с 
майор Йоан Коанда  от Румън-
ската морска служба, капита-
нът на пристанище Констан-
ца и капитанът на парахода 
„Принцеса Мария“, Джордже-
ску, причините за корабокру-
шението остават неизвестни 
и до днес, но най-вероятно те 
са комбинация от екстремните 
условия на този ден (снежна 
буря) и навигационна грешка. 

Капитанът на „Метеор“ и три-
ма души от екипажа на кораба 
са подведени под съдебна отго-
ворност.

След катастрофата на „Ме-
теор“ става ясно, че корабът не 
е застрахован и щетата за Ру-
мънската морска служба е пъл-
на (потъналият кораб струва на 
компанията 800 000 леи, а пре-
возваните стоки са за повече от 
75 000 леи). Никому неизвест-
ното дотогава село Калъч кьой 
влиза в черната хроника, като 
място на първата румънска 
морска катастрофа, а злополуч-
ният нос получава от местното 
население името „Пампор бу-
рун“ (Корабният нос). 

Публикациите на Карел 

Шкорпил за пиратството по 
Северното Черноморие и пляч-
косаните вещи, най-вероятно 
се отнасят до останките на ру-
мънския параход „Метеор“.

В отчетите на Варненско-
то археологическо дружество, 
Шкорпил пише: 

„Пирати. Интересно е, че 
пиратството е било развито 
още преди 12 години на брега 
между с. Калъч кьой и румън-
ската граница. Със създаването 
на военната погранична стра-
жа пиратството е прекратено. 
Селяните от крайбрежието - за 
да примамват гемии и парахо-
ди към брега (в бурно вpеме) – 
клали огън и играли около него 
хоро, за да се наподобява с това 
прекъсвающия огън на Кали-
акренския фар. Така са при-
мамвали гемии, които вместо 
към фара, ударили в друга по-
сока и се разбили. Селяните 
после обрали разбитите гемии. 
Haвсякъде из крайбрежните 
села вий ще намерите по един 
предмет от такива гемии, като 
напр. плюшен стол, огледало, 
масички, въжета, синджири и 
др.“ 

Днес, от дистанцията на 
времето, можем да оневиним 
жителите на селата Калъч кьой 
и Кая бей кьой в приписва-
ното им от Карел Шкорпил 
пиратство. А и капитаните на 
корабите, плаващи в тази част 
на Черно море, добре знаят ха-
рактеристиките на двата фара 
– при нос Шабла и при нос 
Калиакра, и не насочват свои-
те кораби към крайбрежните 
скали при всяка нескопосана 
светлинна имитация.

Анастас Ангелов

Евгени Стоицев получава от Георги Стефанов наградата за 
„Цар на виното Шабла 2021“ , присъдена на „дядо“ му – Петър 
Рачев.

Изпълнилият „длъжността“ „Цар на виното Шабла 2020“, Иван 
Минчев (вдясно на снимката) заедно с „Царя“ от 2015 г. – Стой-
чо Захов.

Параходът „Метеор“.

НА ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ОБЩИНА ШАБЛА
86 годишния Петър Рачев от Шабла стана „Цар на виното“

Всяка година на 14 февру-
ари - Трифон Зарезан, общи-
на Шабла и НЧ „Зора 1894“ в 
града организират конкурс за 
най-добро домашно вино. 

Рано сутринта, по традиция, 
празникът започна на лозята за-
падно от града, където се извър-
ши зарязването - с пита, кокош-
ка и бъклица с вино. „За здраве, 
за наздраве и за берекет!“ – бе 
произнесено народното пожела-
ние в лозята.

След това, (поради отсъствие 
на царя на виното Шабла 2020 
година, Живко Янев)

Иван Минчев, отличен с тре-
та награда в миналогодишния 
конкурс заряза една лоза и бла-
гослови за здраве и берекет. 

На лозовият масив присъст-

ваше и 9-годишната Ани от Доб-
рич със своя баща, Христо Енчев 
- наследници на собственика на 
лозето.

В мразовитият февруарски 
ден, известният на шаблен-
ци винар Стойчо Захов по-
черпи присъстващите на 
ритуала с домашно греяно 
червено вино.

По-късно, празникът 
се пренесе във фоайето на 
НЧ  „Зора 1894“. Там са-
модейците от фолклорна 
група „Добруджанка“ към 
читалището, с ръководи-
тел Жана Рачева и коре-
петитор Галин Ганчев, поз-
дравиха присъстващите на 
празника.

Инж. Иван Иванов от 
Варна, екс-
перт-енолог, 
имаше не-
леката задача да 
оценява вината в 
конкурса.

В категорията 
„Бели вина“,  пър-
во място бе при-
съдено на Йордан 
Михайлов, второ 
място спечели 
една от дамите 
участнички в кон-
курса -  Таня Геор-
гиева , а третото 
място заслужи   
Стоян Стоянов. И 
тримата призьори 

в категорията са шабленци.
При червените вина, с първа 

награда бе отличен 86-годишни-
ят Петър Рачев от Шабла. Рачев 
повече от половин век е „в за-

наята“ и не за първи път става 
„баш винар“.Той бе коронясан 
и за Цар на виното, Шабла 2021 
година. 

Второто място в категория 
„червени вина“ отиде при Савко 
Петров от Шабла, а на трето се 
класира НЧ „Стефан Караджа“ 
от село Стражица.

Наградите връчи секретарят 
на НЧ „Зора 1894“ Шабла, Георги 
Стефанов.

В конкурса за най-добро до-

машно вино, реколта 2020 годи-
на се получиха 29 проби от 22 
любители на гроздовия елексир. 
Всички получиха грамоти за 
участие.

В. Дуранкулак също 
традиционно отпразнува-
ха Трифон Зарезан. Кме-
тът на селото,  Веселин 
Йорданов и най-възраст-
ният лозар, Васил Дими-
тров зарязаха лозите в 
по-тесен кръг жители на 
селото.

На събитието присъст-
ва и общинския съветник 
Живко Спасов.

В конкурса за най-до-
бър винопроизводител 
участваха Георги Велич-
ков, Пламен Дженев, Ва-
сил Иванов, Маргарита 
Иванова, Калчо Стоянов 
и Радостин Бориславов, а 

представените на конкурса вина 
бяха 10.

Първото място бе за Васил 
Димитров с бяло вино, на вто-
ро място се класира Маргарита 
Иванова с розе, а на третата по-
зиция се нареди Калчо Стоянов с 
червено вино.

Тази година награда получи 
и най-малкият участник, Радос-
тин Бориславов.

Изгрев

Бел.ред.: Повече за новия цар на виното, дядо Петър Рачев и 
неговата рецепта за хубаво вино, четете в следващия ни брой.

Пенсионираният директор на шабленското 
училище, Йордан Михайлов, вече е официално 
признат и за майстор на бялото вино.

След като заряза лозите заедно с кмета на 
Дуранкулак, Веселин Йорданов, бай Васил 
Димитров получи и наградата за най-добро 
бяло вино  от кмета.


