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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Аз съм Васил Левски, мене казват Дяконът. Не съм хайдутин, както ме вие наричате, но човек като всичките ваши раи, с 
тая само разлика, че обичам народа си, което не е грях.“

Из книгата „Васил Левски – Дяконът“ на Захарий Стоянов

ВМЕСТО МИСЪЛ НА БРОЯ

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 22 февруари 2021 г., общият брой на диагностицираните 

лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 4 (четири). 
Всичките са на домашно лечение. Няма поставени под карантина 
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 мо-
жете да намерите в официалния уебсайт на община Шабла, в 
секция „Коронавирус“, подраздел „Важна информация“.

ЗАПОЧНА ВАКСИНАЦИЯТА 
СРЕЩУ COVID-19 В ШАБЛА

На 19 февруари (петък), в 
Шабла започна ваксинирането 
срещу COVID-19. Ваксинира-
ни бяха 9 човека, служители на 
ВиК Шабла, СУ „Асен Злата-
ров“ и Общинска администра-
ция Шабла. Ваксинацията беше 
извършена с ваксината „Астра 
Зенека“, от общопрактикува-
щия лекар, д-р Евгени Чобанов, 
управител на Медицински цен-
тър I – Каварна. От община Ша-
бла бяха подготвили кабинета 
за имунизация в Градска поли-
клиника, а д-р Чобанов сподели 

пред „Изгрев“, че ваксинацията 
е протекла в нормална обста-
новка, при спазване на всички 
предписания на РЗИ Добрич. 
Той каза още, че препоръчител-
ното време за реимунизация с 
тази ваксина е два месеца след 
първото ваксиниране.

Министерство на здравео-
пазването даде възможност на 
всички (не само на граждани-
те над 65-годишна възраст) да 
се ваксинират, като списъците 
на желаещите се изготвят при 
личните им лекари.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
НА ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА 
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА 
ЗОНА BG0000154  
„ЕЗЕРО ДУРАНКУЛАК“

Министерството на окол-
ната среда и водите съобщава, 
че съгласно разпоредбите на 
чл. 12, ал. 1 от Закона за био-
логичното разнообразие е из-
работен проект на заповед за 
обявяване на защитена зона за 
опазване на природните мес-
тообитания и на дивата флора 
и фауна BG0000154 „Езеро Ду-
ранкулак“. 

Защитената зона е разполо-
жена в землищата на с. Вакли-
но, с. Дуранкулак, с. Крапец, с. 
Смин, с. Стаевци, община Ша-
бла, област Добрич.

Пълният текст на проекта 
на заповед е публикуван на 
Интернет страницата на Ми-
нистерство на околната среда 

и водите - https://www.moew.
government.bg/, тема „При-
рода“, подтема „Обществени 
обсъждания“ и е на разпо-
ложение в административ-
ната сграда на Регионална 
инспекция по околната среда 
и водите Варна, както и в об-
щина Шабла и кметствата на 
посочените по-горе населени 
места.

В едномесечен срок, считано 
от 11.02.2021 г., заинтересова-
ните лица могат да представят 
на Министъра на околната сре-
да и водите мотивирани пис-
мени становища, възражения 
и предложения относно посо-
чените в проекта на заповед 
режими.

ВТОРИ СЪВМЕСТНИ ОБУЧЕНИЯ МЕЖДУ ДОБРОВОЛНИТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ОБЩИНА ШАБЛА И ОБЩИНА ОВИДИУ

Проект „Интегрирано 
управление на риска и ефек-
тивни реакции на органите 
за гражданска безопасност“ 
– ROBG-393,   се изпълнява в 
партньорство с община Ови-
диу, (Констанца, Румъния) и 
Фондация „Идеин Развитие“ 
от България. Проектът е съфи-
нансиран от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за ре-
гионално развитие по програ-
ма Interreg V-A Румъния - Бъл-
гария, Ос 3 „Безопасен регион“, 
Специфична цел 3.1 Подобря-
ване на съвместния риск упра-
вление в трансграничния ре-
гион, с общ бюджет 988 827,18 
евро, от които 840 503,09 евро 
се осигуряват от ЕС.

В рамките на дейност „Обо-
рудване и обучение на тран-
сгранични доброволчески 
екипи за намеса в рискови 

ситуации“ през периода 15-18 
февруари 2021 г. се проведоха 
вторите съвместни обучения 
между доброволните форми-
рования от Община Шабла и 
Община Овидиу. В онлайн обу-
чение взеха участие 18 добро-
волци – 10 от община Овидиу 
и 8 от община Шабла. Органи-
затор на събитието е един от 
партньорите по проекта – Фон-
дация „Идеин развитие“.

По предварително изгот-
вена програма, доброволците 
получиха знания в областта 
на ефективната превенция и 
управление на риска в тран-
сграничния регион, полезни 
съвети за това как да реагират 
в ситуация на пожар, наводне-
ния, земетресения и други при-
родни бедствия   и извънредни 
ситуации, предизвикани от 
човешка намеса. Програмата за 

обучение е разработена въз ос-
нова на оценка на спецификата 
на потенциалните опасности 
в двата целеви региона и бяха 
представени теми, предоставя-
щи информация за актуалната 
нормативна уредба в областта 
на превенцията и управление-
то на природните и техноло-
гичните рискове в Румъния и 
България, мерки по превенция, 
системи за наблюдение и ранно 
предупреждение, възможности 
за финансиране на мерките в 
общинските планове, органи-
те по превенцията на местно, 
областно и национално ниво, 
реакции при бедствия, органи-
зация и провеждане на евакуа-
ция, възстановителни дейнос-
ти след бедствието и др.

В края на обучението се про-
веде щабно учение, на което 
беше отработена ситуация, при 

която в резултат на силно земе-
тресение са настъпили разру-
шения на инфраструктурата, 
частни жилищни и обществе-
ни сгради в града, нарушено е 
електрозахранването и водо-
снабдяването в централната 
част на общинския център. 
Основните цели на учението 
бяха: проверка на готовността 
на щаба за изпълнение на об-
щинския план за защита при 
бедствия, да се усъвършенст-
ват знанията и практическите 
умения на органите за упра-
вление и силите от Единната 
спасителна система (ЕСС) и до-
броволците за провеждане на 
спасителни, аварийно-възста-
новителни и защитни дейнос-
ти. Лектори на обучението бяха 
доц. д-р инж. Стефко Бурджиев 
и д-р Георги Георгиев.

Изгрев

СВЕДОХМЕ ГЛАВИ ПРЕД ДЕЛОТО 
И САМОЖЕРТВАТА НА ЛЕВСКИ

Сутринта на мразовития 19 
февруари пред бюст-паметни-
ка на Васил Левски в центъра 
на Шабла, признателни граж-
дани и обществени организа-
ции се събраха, за да положат 
венци и свежи цветя.  148 го-
дини след обесването на Апос-

тола на българската свобода, 
пред паметника му бе изнесен 
литературно-музикален ре-
цитал. Водещите припомниха 
величието  и значението на де-
лото на Левски, както и  мисли 
на Апостола, знакови за всеки 
българин. Програмата по на-

татък продължи с рецитал на 
три поколения българи – дядо, 
майка и дете. Димитър Донев, 
Десислава Донева и Давид 
Марчев, рецитираха някои от 
най-силните стихотворения, 
посветени на Апостола на сво-
бодата. Освен с мерената реч, 

натовареното със символика 
родово трио  предаде мъдрост-
та, силата и вярата в бъдещето 
на България от посланията на 
Левски към бъдните поколе-
ния със самото решение реци-
талът да бъде поднесен така.

След това думата бе даде-

на на председателя 
на комисията по 
„Образование, кул-
тура, спорт, здра-
веопазване, соци-
ална политика и 
вероизповедания“ 
на Общински съвет 
Шабла, Мария Не-
дялова. Словото на 
г-жа Недялова пред 
паметника завърши 
така: „..Делото на 
Левски продължа-
ват мъчениците на 
Априлското въс-
тание, добровол-
ците при Гредетин, 
опълченците от 
Руско-турската ос-
вободителна война 
и всички борци за 
народни правдини. 
Васил Левски има 
последователи, но 
той е първият, неоспоримият, 
най-святият. Този, от когото 
имаме нужда, за да се чувства-
ме горди като народ.

Днес и винаги ще ни е не-
обходимо да говорим за ли-
чността и делото на най-изви-
сения духовно и нравствено 
български герой, да преос-
мисляме всяко негово пос-
лание, всяка негова мисъл, 
да търсим светлината в пътя 
му, за да осветяваме и своя. 

Щастливи сме, че го имаме в 
историята си, за да вървим с 
неговия пример към достой-
ното бъдеще.“

В ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“ с. Дуранкулак, поднесо-
ха своите цветя на паметника 
на Васил Левски в Шабла ден 
по-рано – на 18 февруари. Как 
в училището отбелязаха на 148 
години от гибелта на Апостола, 
четете на стр. 3

Продължава на стр. 3

Димитър, Десислава и Давид рецитират пред паметника на 
Апостола

Речта на г-жа Недялова също развълнува-
ха присъстващите
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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

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

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
24 февруари 2021 година (сряда),  

13:00 часа 

ТЪРСЯ
ПРОДАВАЧКА 

ЗА РИБЕН 
МАГАЗИН  
В ШАБЛА.

Телефон за контакт: 

0888/48-51-44

МИРГ„ШАБЛА- КАВАРНА-БАЛЧИК“С ДВА 
ОТВОРЕНИ ПРИЕМА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Местната инициативна ри-
барска група „Шабла – Каварна 
– Балчик” открива два приема 
на проектни предложения за 
инвестиции, допринасящи за 
разнообразяване на доходите 
на рибарите чрез инвестиции на 
борда на корабите, риболовен 
туризъм, ресторанти, свързани 
с риболова, екологични услу-
ги и образователни дейности. 
Финансова подкрепа могат 
да получат еднолични търго-
вци или юридически лица със 
седалище на територията на 
общините Шабла, Каварна и 
Балчик, регистрирани по Тър-
говския закон или Закона за 
кооперациите.Също така те 
трябва да имат и регистрация 
съгласно Закона за рибарство 
и аквакултури и да осъществя-

ват основна стопанска дейност 
в секторите рибарство и/или 
аквакултури. Общият бюджет 
е 800 000 лв.,а безвъзмездната 
финансова помощ е от 10 000 
лв. и може да достигне до 100 
000 лв. Съфинансирането е до 
50% от общите допустими раз-
ходи по проекта.

По процедурата ще се фи-
нансират разходи за изгражда-
не или подобрения на недви-
жимо имущество, закупуване, 
включително чрез лизинг на 
нови машини, оборудване и съ-
оръжения, плавателни съдове 
за туристически услуги, придо-
биване и създаване на компю-
търен софтуер, придобиване 
на патенти, лицензи, авторски 
права и марки, модернизира-
не на местата за настаняване 

и разходи за професионално 
обучение.

С бюджет от 150 000 лв. ще 
се финансират дейности за 
продуктивни инвестиции в ак-
вакултурите, диверсификация 
на продукцията на аквакулту-
рите и отглежданите видове, 
модернизация на аквакултур-
ните стопанства, повишаване 
на качеството на продуктите от 
аквакултури и други.

Размерът на безвъзмездна-
та финансова помощ за един 
проект е от 10 000 до 100 000лв., 
като съфинансирането е до 50% 
от общите допустими разходи 
по проекта. 

Допустими кандидати по 
процедурата са физически и 
юридически лица или едно-
лични търговци, регистрира-

ни по Търговския закон или 
Закона за кооперациите с ос-
новен предмет на дейност ри-
бовъдство или еквивалентен 
в областта на производството 
на аквакултури и отговарят 
на критериите за микро, мал-
ко или средно предприятие 
съгласно Закона за малките и 
средните предприятия

Крайният срок за подава-
не на проектни предложения 
по двете процедури  е до 17.00 
часа на 12.05.2021 г.,по елек-
тронен път чрез попълване на 
уеб базиран формуляр за кан-
дидатстване, с използването 
на квалифициран електронен 
подпис (КЕП), чрез модула 
„Е-кандидатстване“ в ИСУН на 
следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg.

СЪОБЩЕНИЕ 
ЗА ТРАСИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА НЕЛОВНАТА ЗОНА НА 

РАЗСТОЯНИЕ 350 М. 
ОТ СУХОЗЕМНИТЕ ГРАНИЦИ НА ДУРАНКУЛАШКО И 

ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Ва-

рна, стартира изпълнението  на Проект BG16M1OP002-3.015-
0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни 
зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро” , финансиран по 
процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на при-
оритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020 г.“

Една от заложените дейности е трасиране на 350 м. от бре-
говете на Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро и доставка 
и монтаж на маркировъчни колчета, с цел маркиране на не-
ловната зона на разстояние 350 м. от сухоземните граници на 
Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро. Дейностите са в съот-
ветствие с издадени заповеди на Министъра на околната среда 
и водите, с които се забранява лов до 350 м. от бреговете на 
Дуранкулашко езеро и Балтата (Дуранкулашка балта) и от бре-
говете на Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла 
в периода 1 декември – 31 януари. Заповедите са както следва:

Заповед РД №695/25.08.2020г. на Министъра на околната 
среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № 
РД-258/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите 
(ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона /ЗЗ/ за 
опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро“;

Заповед РД №698/25.08.2020г. на Министъра на околната 
среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № 
РД-259/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите 
(ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на /ЗЗ/ за опазване на дивите 
птици BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“.

РИОСВ-Варна ще уведоми допълнително собствениците на 
засегнатите имоти.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 28.02.2021 г.                                              На 06.02.2021 г. 

се навършват
9 ГОДИНИ

без 

НИКОЛА   СТЕФАН
СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
ОВЧАРОВ ОВЧАРОВ                

Дни, години минават,  
а споменът за вас е все така мил и незабравим. 
Винаги ще ви носим в сърцата си с много обич!    

Почивайте в мир!   

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 февруари 2021 година 

се навършват 
3 години 

от смъртта на 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАДЕВ
(Ферара)

починал на 61 години

Не можем да те върнем, туй е вярно,
смъртта не може никой да възпре,

но в паметта ни благодарна
навеки няма да умреш.

Почивай в мир!

От семейството и приятели

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 23 февруари 2021 година 
се навършват 

21 години
от смъртта на 

ТОДОР НЕДЕВ  
КОСТАДИНОВ  

Вечно жив си остана човекът, 
който честно се трудил  

и скромно живял, 
тихо минал своята пътека 

и в сърцето на всеки обич посял.
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 март 2021 година 

се навършват 
2 години от смъртта на

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ 
ФИЛЧЕВ

починал на 78 години  

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

Почивай в мир!
Поклон пред паметта ти!

От семейството

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.

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 формирование за защита при 
бедствия към община Шабла.
2. В съответствие с чл. 40, ал.1 от ЗЗБ, доброволец може да е всяко 
дееспособно лице навършило 18 години, и независимо от трудовото 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. 
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ОДОБРИХА ПЛАН-ПРИЕМА В 
УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Планирани са общо 57 паралелки след завършен 
7 клас, с осигурени места за 1368 ученици

На заседание на Областната 
комисия по заетостта на 17.02. 
т.г., беше приет план-приема в 
училищата на територията на 
областта. На срещата присъства-
ха на Регионално управление на 
образованието (РУО),  Регионал-
на дирекция „Социално подпо-
магане (РДСП), бюрата по труда, 
общините, работодателските ор-
ганизации и синдикатите 

Временно изпълняващата 
длъжността началник на РУО 
Добрич Светлана Василева пред-
стави предложението за дър-
жавен план прием за учебната 
2021/2022 г. в област Добрич. Тя 
подчерта, че зададените от Ми-
нистерството на образованието 
брой паралелки за план-прием 
през следващата учебна година 
за област Добрич е 57 и добави, 
че изготвеният проект е изцяло 
съобразен с насоките. Василе-
ва отбеляза, че 61 % от целевата 
стойност, посочена от МОН, е за 
паралелки с професионално об-
разование, и добави, че в пред-
ложението са постигнати 68,42%. 

След направен анализ в пред-
ставеното предложение за дър-

жавен план-прием за учебната 
2021/2022 г. в област Добрич 
от РУО Добрич, е видно, че са 
планирани общо 57 паралелки 
за прием, според броя места, на 
общо 1368 ученици, разпределе-
ни в училищата, осъществяващи 
прием по общини както следва: 
Балчик – 4 паралелки за общо 
96 ученици; Генерал Тошево – 4 
паралелки – 96 ученици; Добрич 
град – 34 паралелки – 816 учени-
ци; Добричка 3 паралелки – 72 
ученици; Каварна – 4 паралелки 
– 96 ученици; Крушари – 1 па-
ралелка – 24 ученици; Тервел – 6 
паралелки – 144 ученици; и Ша-
бла – 1 паралелка – 24 ученици. 

Анализът на РУО Добрич 
показва още, че завършващите 
7 клас ученици в края на учеб-
ната 2020/2021 г. на територията 
на областта са 1391 деца, по об-
щини съответно – Балчик – 113 
деца; Генерал Тошево – 107 деца; 
Добрич град – 792 деца; Добрич-
ка – 125 деца; Каварна – 91 деца; 
Крушари – 32 деца; Тервел – 99 
деца; и Шабла – 32 деца.

По материали от Добрич 
Онлайн

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

МИНУТА ЗА ПОКЛОН
Ден като другите, но не съвсем.
България скърби за тебе, Дяконе!
Бесило, бяла риза и перчем -
като светкавица пронизват мрака.

За кой ли път във лъвския ти скок
днес търсим жадно смисъл и опора...
А ти ни даде простичък урок -
до смърт да си останем честни хора.

Минута за поклон. Да помълчим.
Най-святата минута във живота ни.
Ще можем ли дълга си да платим,
Апостоле, пред твоята Голгота!

Светът е все така несъвършен,
животът ни - кръстосан от въпроси.
Притиснати от грижи, ден след ден
в душите си разпятието носим...

Поетите с пресипнал глас редят
куплети като въглени в жарава.
Ала остава глух и ням светът,
потънал в суета и мрачна слава.

И нещо все не ни достига днес,
небето слиза над главите ниско.
Кой още вярва в думичката „чест“,
къде са идеалите ти чисти?

Как кривиците в нас да заличим
и времето без страх да преобърнем!
Минута за поклон. Да помълчим.
Историята няма да те върне.

Орисани сме да живеем тук -
в земята на войводи и апостоли.
От нас единствено (от никой друг!),
зависи отговорът на въпросите!

Петранка Божкова

ПЪТ КЪМ БЕЗСМЪРТИЕТО – ОЩЕ ЗА ЛЕВСКИ!
Продължава от бр. 7

Левски е обесен!
Едно дванадесетгодишно 

момче на име Георги Потайни-
ков си спомня за онези дни на 
1873 година. По неговите думи 
се знае, че „тая нощ щял да бъде 
обесен най-баш комитата.“ За-
едно със своите приятелчета, 
той отишъл на обесването.

Георги Потайников описва 
физическия образ на обесения 
Левски. „Беше около 35 години, 
над тила на главата му има-
ше подутина. Главата му беше 
наклонена към лявото рамо, 
малко наведена напред; коси, 
вежди-черни; мустаци-черни, 
малки, редки; очите му-отворе-
ни; лицето му - обло, мургаво 
със строг израз!

Ужас ме обзе, като познах в 
лицето на този обесен – човек, 
който дохождаше при баща ми 
и слизаше  като пътник с черен 
кон, оседлан със самар, козиня-
ви дисаги, конски чул, винаги 
обут със селски цървули.“

Четем тези редове с леко 
смущение! Защо момчето оп-
исва веждите, мустаците и ко-
сите на Левски черни, а лицето 

му мургаво. За мургавото лице 
има обяснение, а що се отнася 
до косите на Левски, те са били 
към по-зрялата му възраст 
тъмнокестеняви.

Косите на Васил Левски! Той 
сам ги отрязва, когато снема 
монашеското си расо навръх 
Великден 1864 година в мест-
ността „Алтън чаир“, в покрай-
нините на Карлово. Дава ги на 
майка си със заръка да ги пази. 
Грижливо съхранени от Гина 
Кунчева, а след това от дъщеря 
й Яна, косите са предадени през 
1907 година на Министъра на 
просветата. Министерството 
ги предоставя на Етнографския 
музей, а през 1942 година, са 
предадени на тогавашния гла-
вен военен музей – днес На-
ционален военно-исторически 
музей. От 2000 година част от 
косите на Апостола се съхра-
няват в мемориалния параклис 
„Всех святих Болгарских“ в гр. 
Карлово.

Дяконското кръстче на Ва-
сил Левски е подарък от вуй-
чо му - архимандрит Василий, 
донесено през 1861 година от 
Божи гроб. Съхранява се в 

Националния военно-истори-
чески музей, предадено през 
1940 година от племенницата 
на Апостола – София Зидарова.

Сабята на Левски е с дължи-
на 870 мм , с дървена ножница 
с метален обков. До 1967 годи-
на се пази в скривалището на 
Левски в Троянския манастир. 
Сега е в музея в гр. Ловеч.

Камата, която Апостолът 
носи през цялото време на своя 
скитнически революционен 
живот, се съхранява в гр.Ловеч.

Револверът, марка „Гасер 
М1“ на Левски, е със сравни-
телно голям калибър и за бърза 
стрелба. Освен за пряко бойно 
действие, оръжието си Дяко-
нът използвал и при клетвите 
на комитетите. Намира се в 
Националния военно-истори-
чески музей.

Печатничката на Апостола е 
донесена в България от Ангел 
Кънчев. Пренесена в Ловеч, тя 
се пази в къщата на Мария и 
Никола Сиркови. През 1901 го-
дина д-р Петър Стоянов я пре-
дава в музея на читалището. 
Днес се намира в музея „Васил 
Левски“ гр. Ловеч.

Ще отминават годините, ще 
минат векове, цели епохи, но 
името на Васил Левски вечно 
ще се помни. Ще се продължи 
да се прекланя пред неговия 
подвиг един народ – народът 
на България, защото това са 
потомците на Апостола. Смел 
и безстрашен, чист като кап-
ка изворна вода, твърд като 
стомана, весел като слънчев 
пролетен ден, обаятелен като 
зората! Неуморимият Апостол 
стана знаме на народа, вдъхно-
ви и продължава да вдъхновява 
поети, писатели и художници.

В историята на България 
много нейни чеда се издиг-
наха до високите върхове на 
нравственото величие. Но 
най-високият връх принадле-
жи на Левски! Нашата свидна 
родина е откърмила не един 
герой – родолюбец. Но най-ис-
тинският от всички си остава 
Апостолът! Левски! – Символ 
на българския дух!

Левски!  - Гордостта и веч-
ността на България!

Материалът е  събран и 
обработен от  

Веселина Букурова

ЧЕСТВАНЕ 148 ГОДИНИ ОТ 
ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА 
НА СВОБОДАТА

В минута за поклон да помълчим
не е достатъчно, не може и не стига
онази почит днес да изразим
пред българската майчина обител – 
за нейния най-свят и свиден син,
обрекъл се на смърт, за да ни има!

През 2021 г. отбелязваме 148 
години от гибелта на най-вели-
кия син на България – Васил 
Левски. 

Поради епидемичната 
обстановка тази година чества-
нето в ОУ „Св. Кл. Охридски“ в 
Дуранкулак беше по-различно.

Всеки клас в часа на класа 
отдаде почит по свой начин 
пред делото на великия Апос-
тол на Свободата. Темите бяха 
различни, но подчинени на 
една: „Роди се и поведе ни в 
борба. Обесен бе, но нивга не 
умря!”

Учениците от началния етап 
четоха разкази за Васил Лев-
ски, направиха илюстрации 
към тях и се запознаха с инте-
ресни факти от живота му.

В съчиненията в час по лите-
ратура на тема „Аз искам като 
Левски да бъда!” седмокласни-
ците написаха: „Безстрашен, 
смел, отговорен и мислещ за 
съдбата на народа си.“ „Изцяло 
отдаден на делото си – без кап-
ка колебание.“ „И в най-труд-
ните моменти не се отказва от 
поетия път.“ „Скромен, без-
скруполен и честен. Прям в от-
ношенията си с близки и при-
ятели, без егоистични чувства 
и немислещ за лична изгода.“ 

„Той е чиста и свята личност, 
затова ми харесва и бих искал 
да съм като него.“ 

Под портрета на Апостола 
във фоайето на втория етаж 
беше подреден кът с книги за 
живота и делото на Васил Лев-
ски, с рисунките на учениците 

от начален етап и с най-добри-
те съчинения на Женя Петрова 
и Христо Ангелов от VII клас. 
Пак там беше изложено и ро-
дословното дърво на рода на 
Апостола.

В ранното и студено утро на 
18 февруари, един от най-мрач-
ните дни в нашата история, 
денят, в който България губи 
един от най-смелите, най-про-
зорливите и най-безстрашните 
си синове, част от учениците и 
учителите от училището подне-
соха цветя пред паметника на 
Левски в град Шабла. С минута 
мълчание те почетоха паметта 
на Дякона. Малко по-късно в 
училищния двор ги посрещна 
снеговалеж и някои от тях въз-
кликнаха: „Точно както преди 
148 години, когато на бесилото 
е увиснал Апостолът!“ И когато 
всъщност той поема по пътя на 
безсмъртието…

Петранка Алексиева,  
ст. учител

СВЕДОХМЕ ГЛАВИ 
ПРЕД ДЕЛОТО И 
САМОЖЕРТВАТА 
НА ЛЕВСКИ

Следва от стр. 1
Хор „Патриот“ изпълни 

песента „Обесването на Васил 
Левски“ с текст – стихотворе-
нието на Христо Ботев.

Хората сведоха глави в ед-
номинутно мълчание в знак 
на почит към Апостола на 
свободата.  Венци и цветя 
на паметника положиха: Об-
щински съвет Шабла, Кметът 
на община Шабла, Общинска-
та организация на офицерите 
и сержантите от запаса и ре-
зерва, Средно училище „Асен 
Златаров“, Общинският дет-
ски комплекс, народно чита-
лище „Зора 1894“ Шабла, НЧ 

„Свобода 1940“ с. Граничар, 
Мотоклуб „Деца на изгрева“, 
политическа партия ГЕРБ  и 
граждани.

Изгрев

Хор „Патриот“
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова,  
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева
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ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

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 
заинтересовани, 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 и шах – посещения не 
се допускат.

Всички колективни и индивидуални спортни 
мероприятия с тренировъчен и  състезателен характер 

за всички възрастови групи на закрито  
се провеждат без публика.

ЧЕСТИТ 80-ти РОЖДЕН ДЕН!
на 

ЕНЧО ТОДОРОВ 
от с. Горичане - 27.02.2021 г.
На твоя щастлив юбилей,

ти пожелаваме безкрайна радост и
много спокойни старини!

Наслади се на всеки момент
и нека ти се случват само най-прекрасните 

неща!
кметство с.Горичане, НЧ „Победа 1941“

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ ДЕЦАТА
COVID - 19 повлия на цялото общество. 

Децата не останаха незасегнати от това. 
Като че ли най-потърпевши са те. Напре-
жението у дома заради работата или лип-
сата на такава се отразява не само върху 
нас, възрастните, но и върху тях. Когато 
сме нервни, това често рефлектира върху 
децата. Макар и малки те също имат своите 
тревоги и страхове. 

В началото на учебната година всички 
бяха в училище. После преминаха на дис-
танционно обучение. По-късно възстано-
виха присъственото обучение от първи до 
четвърти клас. Сега поетапно в училище се 
завръщат и останалите класове, а там, къ-
дето са малки училищата, както е в нашата 
община, се завръщат всички класове. Как 
това ще се отрази на децата? Замисляме ли 
се как се чувстват те, от какво имат нуж-
да? Дали са загубили нещо от обучението 
в електронна среда, осъществявано у дома?

Като човек, който работи ежедневно с 
деца и техните родители мога да кажа, че 
новото поколение има пропуски и липси 
в различни направления. Загуби знания и 
умения. Знанията, при желание и амбиция, 
предполагам, ще се наваксат. Но умени-
ята – по-трудно. Учителите се стараят да 
преподават уроците, да контролират при-
съствието на учениците във виртуалните 
стаи. Но децата, колкото и старателни са, 
не всички успяват да запомнят всичко. Ко-

гато разговарям с по-големите, те споделят, 
че имат затруднения да усвоят и разберат 
урока. Това е така, защото нагласата е раз-
лична. Те са у дома и колкото и усилия да 
полагат (а там, където липсват?!), самата 
обстановка не предразполага към изграж-
дане или утвърждаване на навици, както е 
в училище.

Навикът да се ходи на детска градина, 
на училище, а след това и на лекции в уни-
верситета е приучаване към отговорност, а 
така също и към социализация. В момента 
децата са на онлайн обучение и след това 

излизат с приятели. Подобна ситуация 
стеснява кръга. Няма ги новите предизви-
кателства, новите приятелства. Притесня-
ва ме това, че те губят отговорността към 
учебното място, към хората около тях. А 
оттук - доколко след време ще имат отго-
ворност към работното място и колектива?

По време на пандемията се забелязва 
ръст в агресивните прояви сред тиней-
джърите. Тук, в малкия град, това ниво 
не е така обезпокоително, но в големите 
градове ситуацията е друга. Необходимо 
е да се отворят училищата за всички деца 
и да започнат те отново своето нормално 
ежедневие. Трябва да се учат на търпимост, 
толерантност и съпричастност. На улицата 
тези качества е трудно да се възпитават и 
усвояват.

Че пандемията ще има отражение върху 
психиката на децата е сигурно, но се на-
дявам да е по-малко.  Ето защо в Центъра 
за обществена подкрепа ние се стараем да 
помагаме и на родителите с консултации. 
Все пак притесненията остават. На всички 
ни се иска да се завърнем към нормалния 
ритъм и начин на живот и живеем с надеж-
дата, че днешният ден ще е лош спомен, за 
който ще се говори в минало време.

Христина Радева 
Стоицева, директор и психолог в 
Цeнтър за обществена подкрепа,  

Шабла

Третокласниците…

Най-малките възпитаници на СУ „Асен Златоров“.

Във виртуалния концерт се включиха и учениците от IV клас.

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК  НА 
СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ШАБЛА

Тази година  традиционно 
отбелязахме патронния праз-
ник на СУ „Асен Златаров“ на 
16 февруари. Поради създалата 
се ситуация и обучението ни в 
електронна среда, у нас възник-
на идея за отбелязване на праз-
ника с виртуален концерт.

Предизвикателство беше не 
само за учениците, но и за учи-
телите, участващи в подготов-
ката му. 

Участие взеха следните 
ученици:

Денис Иванов, Велизара Кал-

чева, Димана Николова, Ралица 
Маринова, Стефан Минков, 
Петко Франгов от І клас.

Даная Казанлийска, Йоан 
Калчев от II клас

Георги Александров, Данис-
лав Демирев, Димана  Ташева, 
Димитър Ивелинов, Ивелин 

Николов, Ивон Великова, Ка-
лоян Керчев, Мартин Нико-
лов, Наталия Николаева, Ради 
Радев, Рая Станчева, Стефан 
Стефанов, Стефан Иванов - III 
клас

Елинор Колева, Симона Во-
дкаджиева, Никол Ки-
рилова, Рая Стефанова, 
Полина Овчарова, Ива-
нина Овчарова, Ивелин 
Дончев – ІV клас

Благодарим им за 
участието в концерта, за 
идеята и отговорност-
та на преподавателите: 
Даниела Димитрова, 
Красимира Никифоро-
ва, Силвия Вангелова, 
Виолета Балева, Галина 
Александрова,  Мария 
Недялова и видеомонта-
жа направен от госпожа 
Йорданка Атанасова. 

Връзка към кон-
церта - https://youtu.
be/0pfQQvaomTg

СУ „Асен Златаров“ 

Денис Иванов от първи клас и неговото клавирно изпълнение.

Второкласниците Даная Казанлийска 
и Йоан Калчев рецитираха пред порт-
рета на Асен Златаров.


