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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Перущице бедна, тнездо на гепои, 
слава! Вечна слава на чедата твои, 
на твоята пепел и на твоя гроб, 
дето храбро падна въстаналий роб!“

Иван Вазов из „Кочо“, „Епопея на забравените“

ВМЕСТО МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
28 април (сряда), от 13:00 часа 

ДАРЕНИЕ В ЦОП

На 16 април, собственичката 
на къща за гости „Персия“ в с. 
Дуранкулак, Аделина Бакхш, 
дари на Центъра за обществе-
на подкрепа в Шабла (ЦОП) 
дрехи и обувки. Дарението 
е предназначено за децата, 
потребители на Центъра и за 
техните родители. Колективът 

на ЦОП сърдечно благодари 
на г-жа Бакхш за дарението. 
На снимката – директорът 
на ЦОП, Христина Радева-
Стоицева и социалният 
работник в Центъра, 
Памела Димитрова, приемат 
дарението.

Изгрев

ПЕТИ 
НАЦИОНАЛЕН 

ТУРНИР ПО ЛЕКА 
АТЛЕТИКА  

„КОСТА ВАСИЛЕВ“ 
 

 
 

за деца, юноши,  девойки, мъже и 
жени 

   
24 април 2021 г.  

(събота) от 09:45 ч. 
Градски стадион 

„Шабла“             
 

 
Организатор СКЛА 

„Нефтяник 2014" със 
съдействието на 
БФЛА и община 

Шабла 
 

 

ПРОГРАМАТА
на турнира „Коста Василев“  с началните 

часове на отделните дисциплини в различните 
възрастови групи, четете на стр. 4

Общински детски комплекс Шабла представя

ВИРТУАЛЕН РЕЦИТАЛ  
«145 години Априлско въстание»  
с участието на ученици от град Шабла

На 20 април се навършват 145 години от избухването 
на Априлското въстание - акт на свободната воля на 

българския народ, избрал пред столетното примирение 
своето достойнство и горда саможертва с надеждата за 

различното, жизнеутвръждаващо бъдеще.

Във време, когато се налага да избираме да ограничаваме 
физическата си заедност, Общински детски комплекс - 

Шабла избра да отбележи годишнината от историческата 
ни светиня по един по-различен, „модерен“ начин. На 20 
април, каним всички свои приятели - ученици, техните 
родители и учители, шабленци и непознати от близо и 

далеч - да се присъединят към събитието,  
което организираме във Фейсбук:

https://www.facebook.com/events/1993525790790672
ОДК Шабла

СЪОБЩЕНИЕ

Към 19 април 2021 г., общият брой на диагностицираните 
лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 24 
(двадесет и четири). Двама от тях се намират в болнично 

заведение, а другите двадесет и двама са на домашно лечение. 
Под карантина са поставени 20 (двадесет) лица.

Настоящата информация се предоставя от разработената 
система COV.ID, която представлява национален 

централизиран регистър на случаите с COVID-19 в България. 
Интегрираната платформа 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 специализираните 

държавни институции информация в реално време.

Актуална информация относно ситуацията  
с COVID-19 можете да намерите в официалния уебсайт на 

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

145 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
Годината е 1876, денят 20 април – една 

паметна дата в българската история – на-
чалото на Априлското въстание. По вре-
ме на бунта близо 80 селища са изгорени 
и унищожени, убити са около 30 хиляди 
жени, деца, мъже.

През пролетта на 1876 г.  нашите предци 
се вдигат срещу цяла империя в името на 
едно – свободата. Макар действията им да 
не водят пряко до нея, те си остават един от 
най-ярките примери за себеотрицанието и 
храбростта, на която е способен българи-
нът в името на по-висше благо. 

Осъзнатата саможретва на героите в 
България намира широк отзвук в цивили-
зования свят. Той съчетава, от една страна, 
респекта и възхищението от страданията 
на българите в името на тяхната свобода, 
а от друга - съчувствието към пострадали-
те от репресиите, примесено с възмущение 
и порицание на палачите на българския 
народ. Извършените от турските власти 
жестокости скоро стават достояние на 
световната общественост чрез съоб-
щенията на английски, руски, аме-
рикански, френски, немски и други 
журналисти и дипломати. Из цяла 
Европа се организират  митинги и 
подписки в защита на българския 
народ, близо 3000 статии в европей-
ската преса са посветени на трагич-
ните събития. Важна роля за това 
имат дописките на американския 
протестантски мисионер Едуин 
Пиърс, на Дженюариъс Макгахан, 
Юджийн Скайлър, Жан дьо Вестин, 
княз Алексей Церетелев и др.

 В Русия глас надигат лично-
сти като Дмитрий Менделеев и Лев 
Толстой. По инициатива на руското 
правителство е създадена междуна-
родна анкетна комисия за обследва-
не на извършените престъпления. 
Активна роля в нея играят американският 
дипломат в Цариград Ю.Скайлър и руски-
ят консул в Одрин княз А.Церетелев. Към 
анкетьорите се присъединява и кореспон-
дентът на английския либерален вестник 
„Дейли нюз“ Дж.Макгахан, който обнарод-
ва серия вълнуващи статии. В резултат на 
тези информации в Англия се разгръща 
масово движение на солидарност с бъл-
гарите, насочено срещу консервативно-
то правителство на Бенджамин Дизрели 
(лорд Биконсфилд), най-изявения защит-

ник на Османската империя. Огромно 
впечатление правят брошурите на Уилям 
Гладстън, водач на английската либерална 
партия в опозицията – „Уроци по клане“ и 
„Българските ужаси и Източният въпрос“.  
В тях той заклеймява палачите на българ-
ския народ и порицава английското пра-
вителство като съучастник в извършените 
престъпления. В цяла Англия опозицията 
организира протестни събрания и митин-
ги, събират се помощи за пострадалите. В 
защита на българите пледират видни пред-
ставители на английската общественост 
като Чарлз Дарвин и Оскар Уайлд.

В полза на българската освободителна 
кауза се застъпва и големият френски писа-
тел Виктор Юго, който осъжда Османската 
империя със следните гневни думи: „Трябва 
да се сложи край на империите, които уби-
ват. Нека обуздаем фанатизма и деспотизма! 
Стига войни, убийства и кланета!“ Видният 
френски публицист Емил Жирарден също 
дава израз на вълненията си, породени от 

кървавите изстъпления в България. Широ-
ко движение на солидарност се разгръща и 
в Италия. В много италиански градове се 
организират митинги, създават се комите-
ти за оказване помощ на пострадалите от 
терора българи. Научавайки за жестокото 
потушаване на Априлското въстание у нас, 
видният италиански революционер Джузе-
пе Гарибалди изпраща писмо до Българско-
то централно благотворително общество в 
Букурещ. В него той пише: “Италианският 
народ храни към вашия народ заслужени 

симпатии поради неговите злощастия и по-
ради неговия героизъм. Скърбя, че не мога 
лично да участвам във вашите борби. По-
желавам ви постоянство във вашата света 
мисия и съм ваш: Джузепе Гарибалди.”  По 
великденските празници над Стария конти-
нент тревожно прогърмява гневния сонет 
на великия ирландски писател и драматург 
Оскар Уайлд: 
„Исусе, жив ли си или в земята
почиват още костите ти бели?
И твойте възкресение не бе ли 
сън само, сън на грешницата свята?
Тук стонове изпълват тишината
и твоите свещеници загиват.
Не чуваш ли как вопли се издигат
над труповете хладни на децата?
О, Сине Божи, слез сред тази злоба!
Връз твоя кръст в нощта беззвездно-черна
е плъзнал полумесецът проклет
Ако наистина си пръснал гроба,
о, Сине людски, слез със мощ безмерна
преди да те измести Мохамед.“

Априлското въстание в Бъл-
гария през 1876 г. светна сиг-
налната лампа за развиващата 
индустриална революция  Евро-
па, че в „задния й двор“ една им-
перия на друго цивилизационно 
ниво безчинства, както и че тя 
няма място там.

В крайна сметка Априлско-
то въстание и общественият 
отзвук от него доведоха до Ру-
ско-турската война и Освобож-
дението на България от петве-
ковния гнет.

На днешния ден българи-
те не посещават паметници, а 
мавзолеи-костници – в Батак и 
Копривщица, на Черпишкия и 
Дряновския манастири. 

Нека днес сведем глави пред 
вярата и подвига на Тодор Каблешков и Ге-
орги Бенковски, на Христо Ботев и Таньо 
Стоянов, на Кочо Чистеменски и Спас Ги-
нев, на поп Харитон Халачев и Стоил вой-
вода, на хилядите, чиято кръв начерта пътя 
към Освобождението.

Априлци бяха и са еманация на бъл-
гарския дух, който вярваме, че е жив в нас 
– техните наследници, за достойни дела в 
съвремието на XXI век. 

Поклон пред паметта на героите!
Йордан Енев

В църквата-костница „Света Неделя“ в Батак

file:///\\Izgrev2\324\br.%2016\%0dhttps:\www.facebook.com\events\1993525790790672%0d
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КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ЗЪРНОБАЗА ШАБЛА
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ КАНТАРДЖИЯ 
НА ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.

Молби се подават в счетоводството на място.
За повече подробности: 0885 55 01 40, 0888 69 63 70

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

Каварна, Балчик и Г.Тошево. 
Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 25 април 2021 година 

ще се навърши 
1 година от смъртта на

АТАНАС ПЕТРОВ БОЙЧЕВ 
починал на 75 години  

Вечно жив си остана човекът,
който честно се трудил и скромно живял,

тихо минал по своята пътека
и в сърцето на всеки обич посял.

Дълбок поклон пред светлата ти памет!

От семейството

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

ПРОДАВА СЕ КЪЩА 
в гр. Шабла с РЗП 93 кв.м.,  

и обща площ 699 кв.м Състои се от антре, хол, спалня, детска, 
кухня, баня с тоалетна. Отопление: локално парно на дърва. 

Цена 60 000 лв.
За контакти: 0899 854 691

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ШАБЛА

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

ХОТЕЛ „НАВИ“ 
на к-г „Добруджа“, Шабла

търси да назначи камериерка за 
месеците юни, юли и август

Тел. за контакт: 0888/28-45-30

ПРОДАВАМ
Ситроен C4-2004 година.

Климатроник, платени сметки,  
в много добро състояние.

Цена: 2 500 лв.
Телефон за връзка: 0890 925 989

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ПОМЕЩЕНИЕ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА  

в с. Дуранкулак, на пътя за Румъния.

За контакти и договорка: 0999 999 393

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ 
И ПОЖАРИ В СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ШАБЛА

На  14.04.2021 г. от 11.30 ч. в  
СУ ”Асен Златаров” гр. Шабла 
се проведе практическо заня-
тие за отработване на схемата 
за евакуация при бедствия, 
аварии, катастрофи (БАК)  и 
пожари с личния състав.

Темата на занятието: ”От-
работване на  схемата на ева-
куация при бедствия, аварии, 
катастрофи и пожари на уче-
ниците, учителския колектив 
и помощния персонал при зе-
метресение, съпътствано от 
пожар”.

Целите на учебната евакуа-
ция бяха:

1. Да се проверят  на прак-
тика  знанията и уменията на 
учениците, учителите  и по-
мощния персонал за действие в 
сложна обстановка.

2.  Изграждане на практи-
чески навици и умения на уче-
ниците, учителите  и помощния 
персонал за организирано и без 
паника напускане сградата на 
училището при земетресение.

3. Провеждане на спаси-
телни операции и оказване на 
първа долекарска помощ на по-
страдалите.

4. Съгласуване действията 
на  училищното ръководство 
със специализираните органи 
при провеждане на спасителни  
операции.

Занятието  протече  на два 
етапа.

І. Оповестяване и събиране  
отговорниците на групи на ра-
ботното място.

След оповестяване на съ-
битието, чрез ЗДУЧ – замест-
ник-директор по учебната част 
и съгласно схемата за оповес-
тяване  при  БАК – бедствия, 
аварии и катастрофи и пожари  
се събраха групите за действие 
при бедствия.

Директорът  на училището  
описа създалата се обстанов-
ка:

Следствие на земетресение 
има паднала мазилка от та-
ваните в някои стаи, напука-
ни стени и счупени стъкла на 
прозорците на няколко. Има 

пострадали двама ученици. 
Председателите на отделните  
групи направиха предложение 
за действие. Директорът обяви 
незабавна евакуация на личния 
състав на училището и ликви-
диране на последиците от по-
жара.

Започна ІІ етап:
В 11.30 часа  бе подаден сиг-

нал за бедствие в сградата (про-
дължително биене на  механич-
ния звънец).

В 11.33 часа бе подаден сиг-
нал чрез механичен звънец за 
евакуация от сградата съгласно 
плана.

За около 3 мин. се извърши 
евакуацията  на личния състав. 

До 4 минути двамата постра-
дали ученици бяха изведени 
на безопасно място и им беше 
оказана първа долекарска по-
мощ от медицинското лице 
Златина Александрова и сани-
тарния пост в училище.

Екипът на пристигналата 
пожарна кола след подадения 
сигнал до РС ПБЗН  съвместно 
с гасаческата група на учили-
щето потуши възникналия в 
близост до физкултурния са-
лон пожар. 

Секретарят на Щаба за бед-
ствия, Душко Дуков, докладва 
на директора на училището 
обобщените данни за участни-
ците в занятието - 158 ученици, 
17 учители и 8 души от непеда-
гогическия персонал.                        

След приключване  на за-
нятието директорът на учи-
лището- г-жа П. Валентинова,  
направи разбор. Тя обясни на 
учениците какви наранявания 
са получили съучениците  им и 
каква долекарска помощ е ока-
зана. Препоръча на учениците 
да бъдат още по-отговорни при 
отработване на такива практи-
чески занятия.

Изводът е, че личният със-
тав и учениците имат готов-
ност да се справят при възник-
ване на екстремни ситуации.

Димитър  Михайлов –  
заместник-директор по 

учебната дейност

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Зако-

на за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НР-
ПУРОИ, Решение № 200/31.03.2021 г. на Общински съвет гр.Шабла и Запо-
вед № РД-04-169/16.04.2021 г. на Кмета на Общината, обявява публичен 
търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска 
собственост :

Решение 
на

Общин-
ски

съвет 
гр.Шабла

Имот Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева) 

без ДДС

Депозит 
на

вноска
(лева)

200/ 
31.03.2021 

ПИ 24102. 
501. 344 

УПИ ХII, 
кв.38

с. 
Дуранкулак

489 10 
214,00

2 042,80

Търгът   ще  се проведе на 13.05.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа в засе-
дателната зала на Общинска администрация гр. Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева и се за-
плаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 10.05.2021 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината 
от 22.04.2021 г. до 16:00 часа на 10.05.2021 г., след представяне на доку-
мент за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 22.04.2021 г. до 10.05.2021 г. от 
13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръж-
на 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 10.05.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 10.05.2021 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 Зако-

на за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НР-
ПУРОИ, Решение № 198/31.03.2021 г. на Общински съвет гр.Шабла и Запо-
вед № РД-04-168/16.04.2021 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

Депо-
зит на
вноска
(лева)

198/31. 
03.2021 

ПИ 39493. 
501.703

УПИ VIII, 
кв.5

с.Крапец 627 28 230,00 5 646,00

Търгът   ще  се проведе на 13.05.2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в засе-
дателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева и се за-
плаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 10.05.2021 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината 
от 22.04.2021 г. до 16:00 часа на 10.05.2021 г., след представяне на доку-
мент за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 22.04.2021 г. до 10.05.2021 г. от 
13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръж-
на 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 10.05.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 10.05.2021 г.

Допълнителна информация - в служба „Общинска собственост”,  
стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 

ПРОДАВАМ  
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ –  85 лв. цепеници

ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 95 лв. цепеници

Осигурен транспорт 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ХОТЕЛ „НАВИ“
на к-г „Добруджа“ Шабла

търси да назначи от 15 юни  
готвач и сервитьор/ка.

За справки: 0893 02 20 48

ПРЕДЛАГАМ  РАЗСАД  
ДОМАТИ:

„Калина“, „Идеал“, „Рила“, „Розов гигант“, „Биволско 
сърце“ – 0,50 лв. за корен, пикирани.

„Рио Гранде“ (безколово) – 0,40 лв. за корен, пикирани и 
0,25 лв. за корен, наскубани.

КРАСТАВИЦИ:
Два сорта японски, корнишони и „Гергана“ – 0,50 лв. за 

корен, пикирани.
Тел за контакт: 

0898/71-14-50, Стойчо Захов

Душко Дуков докладва на директора, Петранка Валентинова 
данните от проведеното занятие.
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ПОЕТИЧЕН КЪТ 

БАЛАДА ЗА БЪЛГАРИЯ
Един разлистен орех ти не си ли
пред черквата на стария Батак?
Загребал от пръстта ти свята сили
и на легенда станал знак.
 
Когато отоманец ни посичал,
във шепата на лявата ръка
държало орехче едно момиче
и с него то загинало така.
 
Тя не могла на своя момък
туй орехче да подари поне,
защото идвал над Батак погрома,
започвало Баташкото клане.
 
Момичето зарили тайно в гроба
и с камъни затрупали го те,
до орехчето да не стига обич,
да не расте.
 
Но то пробивало тревата скрито,
изправяло полека стъбълце,
та никога, пред тази пръст зарито,
да не умре моминското сърце.
 
Растяло, както расне в канарите
над сиви пепелища буен дъб.
Растяло, както раснат упорито
априлските треви след дълга скръб.
 
Растяло, както ястребът нагоре
излита сам над кървави следи.
То бързало да стане просто орех
и орехчета нови да дари.
 
Бащите го нарекли с имената
на своите убити синове.
Вдовиците дочули под листата
познати мъжки гласове.
 
Сираците под клоните му стари
открили бащините ласки пак.
Накрая заприличал на България,
възкръснала от гроба на Батак!

Евтим Евтимов

СТУДИО ЗА КРАСОТА 
„FANTASY“

Работи 7 дни в седмицата със или 
без предварително записване.

За записване на час – телефони  
0886/22-85-99 и 0889/69-11-16.

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

ОБЩИНА  ШАБЛА
НАБИРА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ  
НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Община Шабла набира предложения за членове на Съвета на 
децата  до 24 май 2021 г.  Всички желаещи да кандидатстват 
могат да подадат документи на място или по пощата на адрес: 
град Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, както и по електронен път 
на  e-mail:  obshtina@ob-shabla.org. Кандидатите трябва да 
отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове 
на Съвета на децата.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя 
на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в 
изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на 
детето и Закона за закрила на детето.  Целта му е да насърчава 
детското участие в процесите на изработване на политики за 
децата и вземане на решения.
Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите за членове 
на Съвета:
	Активност;
	Креативност;
	Толерантност;
	Ангажираност към обща кауза;
	Умение за водене на преговори и участие в групови 

дискусии;
	Ориентираност към резултати;
	Организаторски умения;
	Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата;
	Умение за изказване на позиция от името на другите деца;
	Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за 

деца от уязвими групи,
	които имат нужда от подкрепа).

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор по 
следните направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 
171 на Закона за предучилищното и училищното образование, 
или на детски /младежки съвети, парламенти и др.;

2. Представители на детски и младежки инициативи и 
програми, финансирани от бизнеса;

3. Представители на неправителствени организации, работещи 
с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги 
за деца;

4. Индивидуални кандидатури.
Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо може да 

изтеглите от  сайта на Община Шабла.
В срок до 30 май 2021 г. комисия, назначена от кмета на Община 
Шабла, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор 
на членове на Съвета, съгласно посочените в Процедурата критерии 
и изготви предложение.

В срок до 15 юни 2021 г. одобрените предложения ще бъдат 
представени пред Областния управител.

Процедурата по подбор продължава на областно и национално ниво.

СИМУЛАЦИЯ НА ИЗБОРИ 
В СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“

За младите граждани на 
Република България е много 
важно да знаят своите права и 
задължения, едно от които е из-
бирателното право. Какви из-
бори се провеждат в България, 
по каква избирателна система, 
какво е политическа партия, 
коалиция , какво е преферен-
циален вот, изборен процес, 

процедури и т.н. се изучават 
в XI клас в часовете по «Граж-
данско образование», които са 
в новата задължителната учеб-
на програма за XI и XII клас. 
Много е важно учениците да   
се включат и практически в по-
добна дейност, защото някои 
от тях   са навършили 18 годи-
ни и вече могат да изразяват 
своята гражданска позиция 
чрез участие в избори. Затова   
в продължение на няколко часа 
подготвихме симулация на из-
бори. За тази цел си избрахме 
трима ученици, които  създадо-
ха партии, представиха листа с 
по трима кандидати за народни 
представители и програма от 3 
точки за бъдещи политически 
намерения по предварително   
избрани сфери на живота. Цел-

та беше да се упражни пропор-
ционален вот и да се използват 
преференции. Други трима 
трябваше да се кандидатират 
за кметове на населено място, 
също с програма за действие, за 
да се упражни и мажоритарния 
вот. Самата симулация на из-
бори, в подготовката на която 
активно се включи тричленна 

СИК, направихме на 16.04.т.г. 
по време на часа по гражданско 
образование.   След изборите   
отворихме урните не толкова   
за резултатите, колкото да ви-
дим какви грешки и пропуски 
са допуснати и да си   обясним   
неясните положения. Младите 
хора се вълнуваха и от начина, 
по който се гласува машинно и 
изразиха мнение, че ще е добре 
да имат място в изборния про-
цес и новите информацион-
но-технологични   системи. На 
учениците от XI клас им беше 
изключително интересно, за-
бавно и надявам се, поучител-
но.

Сминка Филчева,  
ст.учител по история и 

философия в  
СУ „Асен Златаров“ Шабла

„НЕФТЯНИК“ – С ДВА МЕДАЛА 
ПРЕДИ „ДОМАШНИЯ“ ТУРНИР
От клуба канят всички шабленци на турнира „Коста Василев“ в събота

Две седмици преди V-ия турнир „Коста 
Василев“, младите лекоатлети от СКЛА 
„Нефтяник 2014“ Шабла имаха поредното 
си изпитание, този път във Варна. Това ста-
на на 11 април (неделя), на турнира „Ден на 
бягането“, организиран от СКЛА „ЕВЪР“ 
от морската ни столица. В надпреварата 
премериха сили 180 деца от 9 лекоатлети-
чески клуба от Североизточна България на 
възраст от 8 до 13 г.

Кремена Димитрова (р. 2008 г.) и Ка-
лоян Ялнъзов (р. 2010 г.) извоюваха по 
едно отличие във Варна. Креми – сребърен 
медал в лекоатлетическия трибой, а Коко – 
бронз в скока на дължина.

За регламента на трибоя, в който участ-

ва Кремена,  писахме в броя си от 2 март 
т.г., когато отразихме представянето на 
младите ни таланти на Националното 
първенство на България. На „Ден на бяга-
нето“, дисциплините в лекоатлетическия 
трибой бяха скок дължина, 60 м. спринт 
и бягане на 600 м. Резултатите на Креми: 
скок дължина – 4.51 м. (от трети опит); 60 
м. – 8.59 сек.; 600 м. – 2.07 мин. Борбата за 
първото място беше между Димитрова и 
представителка на домакините от „ЕВЪР“ 
. Максимата, че у дома и стените помагат 
се потвърди във Варна, като в случая „сте-
ните“ беше закръглянето при измерване 
на времето при бяганията, за да се получи 
в крайното класиране по точки – 163 т. за 
Кремена към 164 за нейната съперничка. 
Третата в класирането, представителката 
на най-новия лекоатлетически клуб в стра-
ната – „Виктория“ (Варна), остана далеч 
зад първите две атлетки със 145 т. В състе-
занието в лекоатлетическия трибой участ-
ваха 26 момичета (р. 2008 г.).

Коко Ялнъзов спечели бронзовия си ме-
дал в скока на дължина с резултат 3.58 м. 
Той се нареди 4-ти в другите две дисципли-
ни, в които (както и в скока) се надпревар-
ва с 18 свои връстници – на 60 м. с 9.32 сек. 
и на 200 м. с 31.80.

След турнира във Варна, председателят 
на УС на СКЛА „Нефтяник 2014“ Шабла 
и треньор в клуба, Веселин Василев каза 
пред „Изгрев“:

„Резултатите на Кремена и Калоян са 
задоволителни, предвид това, че през про-
летната ваканция една седмица тренирахме 
двуразово. Колегите от Варна ми се обадиха 
в последния момент с молба да участваме 

на техния турнир. Нямаше как да им отка-
жем и отидохме, въпреки че непосредствено 
след това интензивно натоварване на децата, 
участието на официално състезание крие 
рискове. Кремена получи крамп на 600 м., но 
благодарение на процедурите, извършени от 
масажистката Калина Ялнъзова, сега трени-
ра пълноценно. Г-жа Ялнъзова я възстанови 
за два дни, за което много й благодаря!

Използвам възможността да поканя 
всички приятели на шабленския спорт и в 
частност тези, които обичат леката атлети-
ка на 24 април (събота) от 9:45 часа на Град-
ския стадион в града ни на V-ото издание 
на нашия турнир, „Коста Василев“, което 
отново ще бъде с международно участие. 
Моля, заповядайте!“  

Йордан Енев

Коко Ялнъзов (вдясно на снимката) – 
„бронзов“ във Варна.

Кремена Димитрова (вляво) – на 1 точка 
от „златото“.

По време на „изборите“…
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ЕНЕРГО-ПРО СЪОБЩАВА…
От 20.04.2021 г. до 30.04.2021 г.  
в часовете от 08:00 ч. до 17:00 ч.

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ДОСТАВКА НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, СА ВЪЗМОЖНИ СМУЩЕНИЯ НА 

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В РАЙОНИТЕ НА: 

- гр. Шабла: ул. „Банско“; ул. „Батак“; ул. „Беласи-
ца“; ул. „Боровец“; ул. „Бузлуджа“; ул. „Веслец“; ул. 
„Висла“; ул. „Витоша“; ул. „Вихрен“; ул. „Волга“; ул. 
„Възраждане“; ул. „ДЗС“; ул. „Добруджа“; ул. „До-
лина“; ул. „Дунав“; ул. „Елисейна“; ул. „Заводска“; 
ул. „Изгрев“; ул. „Искър“; ул. „Камчия“; ул. „Кло-
котница“; ул. „Ком“; ул. „Комсомолска“; ул. „Лозе-
нец“; ул. „Марица“; м-ст „Пердите“; ул. „Мургаш“; 
ул. „Нов Живот“; ул. „Несебър“; ул. „Опълченска“; 
ул. „П. Българанов“; ул. „Пионерска“; ул. „Пирин“; 
площад „Червено знаме“; ул. „Равно поле“; „Рибар-
ско селище“; ул. „Рила“; ул. „Ропотамо“; ул. „Руен“; 
ул. „Свобода“; ул. „Синчец“; ул. „Слънчев бряг“; ул. 
„Ср. гора“; ул. „Стара планина“; ул. „Струма“; ул. 
„Тузла“; ул. „Тунджа“; ул. „Търновска“; ул. „Урал“; 
ул. „Черно море“; ул. „Червено Армейска“; ул. „Чер-
ни връх“; ул. „Чипровска“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“.

* * *
На 21.04.2021 година от 8.30 до 16.00 часа

 - гр. Шабла: ул. Нефтяник, ул. Равно поле, ул. Добру-
джа, ул. Комсомолска, ул. Търновска и пресечките 
около тях; Общинска администрация, поликлиника 
Шабла, СУ «Асен Златаров», детска градина «Дора 
Габе», площад «Червено знаме».

* * *
На 26.04.2021 година от 8.30 до 16.30 часа

- гр. Шабла: СО Кария, Военни поделения и пред-
приятие за добив „Нефт и газ“.

Николай Колев: „КОЙТО Е УЧАСТВАЛ В НАШИ 
СЪБИТИЯ, ВИНАГИ СЕ Е ВРЪЩАЛ ЗА ОЩЕ.“

На 30 май т.г. Шабла 
ще посрещне желаещите 
да се включат в едно от  
най-красивите морски 
бягания – „Sunrise Cliffs“. 
Стартът, както и фина-
лът са на  най-източната 
точка на България - нос 
Шабла. Бягането е в две 
дистанции - 13 км и 28 км. 
Предвиден е и поход.

Стартирайки от фара  
на нос Шабла, любители-
те на 13-километровата 
дистанция,  достигнат до живописния скален бряг на Тюле-
ново и после бегачите се връщат обратно по същото трасе. 
Тези, които ще пробягат „майсторските“ 28 км, стартират 
от фара Шабла, преминавайки през живописния скален бряг 
на Тюленово, по маршрут достигат бреговете на Камен бряг 
и правят обръщане на крепостта в местността Яйлата. Връ-
щането им е  по същото трасе. 

Организатори на масовата спортна проява са платфор-
мата за любителски спортни мероприятия iRun.bg – Варна и 
община Шабла. „Виновник“ за това домакин на проявата да 
бъде община Шабла, е  шабленецът Николай Колев. Николай е 
съосновател на iRun.bg. В  платформата е отговорник за соф-
туерното и уеб обезпечаване, подбор и осигуряване на трасета. 
Той е бегач и запален спортист, практикува фитнес, кросфит 
и други спортове. 

В „Изгрев“ сме представяли Николай Колев още през 2015 
г., след негово участие на 100-километров ултрамаратон. От-
разявали сме и призовото му класиране в първото издание на 
трансграничния маратон Via Pontika година по-късно, провеж-
дано на територията на нашата община. Ето и разговора ни с 
39-годишния Николай Колев:

„Изгрев“ – Здравей, Нико-
лай. Преди 6 години разгово-
рът ти с колегата Деси Донева 
на страниците на нашия вест-
ник бе в рубриката „Непозна-
тите шабленци“. Чувстваш ли 
се сега „познат“ шабленец и 
доколко според теб масовите 
спортни прояви сред приро-
дата сближават хората?

Николай Колев – Дали съм 
„познат“ не знам, но определе-
но връзката ми с родния град 
се засилва с годините. Благода-
рение на всичките масови съ-
бития през последните години 
се създадоха цели общности от 
спортуващи хора, които про-
дължават комуникацията си 
дори извън тях. Така че – да, 
определено сплотяват. Колко-
то по-трудно е преживяването, 
толкова повече емоция генери-
ра то и толкова по-силни стават 
връзките между участниците, а 
нашите състезания определено 
генерират емоции…

„Изгрев“ – Откога у теб на-
зрява идеята iRun да направи 

състезание в родното ти мяс-
то? Кога и как плановете за 
организиране „Sunrise Cliffs“ 
придобиха реални измере-
ния?

Николай Колев – С Краси 
Маркович (другият основен 
организатор в iRun) от няколко 

години си говорим, че трябва 
да направим нещо в родния ми 
град. Преди две години посе-
тихме Шабла за един организи-
ран крос и там се срещнахме  с 
първия ми учител по физиче-
ско възпитание и шах -  Христо 
Жечев. От спомен на спомен и 
дума на дума постепенно за-
говорихме, че е вече крайно 
време да направим нещо в ра-
йона, за да може събитието да 
„зарази“ много подрастващи, а 
и възрастните да бъдат по-ак-
тивни. Е, отне ни малко време, 
а и събитията в световен мащаб 
малко забавиха нещата, но вече 
сме на път да реализираме един 
дългогодишен проект, който се 
надяваме да стане ежегоден.

„Изгрев“ - Разкажи мал-
ко повече „от кухнята“ за 
„Sunrise Cliffs“, нещо интерес-
но около подбора на трасето, 
например…

Николай Колев – Самото 
трасе трябва да е така напра-
вено, че да е предизвикателно, 
красиво и да тества възмож-

ностите на участниците „до 
ръба“ (без да го прекрачва). 
Така генерираме най-силен 
емоционален заряд. Нашето 
северно крайбрежие предлага 
много добри условия да „слу-
чим“ това. Самото то е изклю-
чително красиво, а бегачите ще 

трябва да преминават в някои 
части почти до ръба на ска-
лите по брега, което е свърза-
но с произвеждане на повече 
адреналин, а адреналинът се 
произвежда в тялото от един 
от най-мощните хормони на 
щастието – допамин. Получава 
се едно почти наркотично, ек-
залтирано усещане, което дори 
си има термин на английски 
език – runners high. Но има и 
множество други фактори, на 
които смятаме да наблегнем, за 
да направим събитието запом-
нящо се. Атмосферата преди 
старта, спомагателната програ-
ма, позитивното и усмихнато 
отношение на доброволците, 
а и някоя друга малка, хубава 
изненада, която не са очаквали 

участниците са друга основна 
част, които разграничават едно 
посредствено от едно незабра-
вимо мероприятие.

„Изгрев“ – Какво е ос-
новното предизвикателство, 
което стои пред теб като ша-
бленец и запален спортист 
в предстоящото „домашно“ 
състезание? 

Николай Колев – Не знам 
дали има основно, което се 
отличава с по-голяма тежест 
спрямо останалите. Може би 
един от най-трудните аспекти 
е да успеем да рекламираме и 
да привлечем достатъчно хора. 
За разлика от предишни годи-
ни в момента в България има 
много състезания, които дори 
се застъпват като дати, а коли-
чеството бегачи, макар и да се 
увеличава, не напредва със съ-
щия темп. За да изкушиш няко-
го да предпочете твоето съби-
тие пред друго, е вече не само 
въпрос на добра организация 
в деня на мероприятието, а и 
добър маркетинг. Не ни е лес-
но, защото не се занимаваме 
професионално с това, но с го-
дините набираме опит и резул-
татите се подобряват. В повече-
то случаи стартът на едно ново 
събитие е винаги най-труден и 
затова се надяваме да напипаме 
„бегаческия“ пулс и да се полу-
чи голямо събитие.

„Изгрев“ – Като спомена 
привличането на участници, 
не мога да не те попитам има 
ли шабленци, изявили жела-
ние за участие и мислиш ли, 
че младите хора в Шабла ще 
се „запалят“ по бягането сред 
природата след провеждането 
на „Sunrise Cliffs“?  (бел. ред. 
- Нашият разговор приблизи-

телно съвпада във времето с 
крайните срокове за записва-
не за участие в двете дистан-
ции)

Николай Колев – Силно се 
надяваме да видим представи-
тели на Шабла на старта, а дори 
и като доброволци по трасето. 
Ще прозвучи като клиширана 
реклама, но който е участвал 
в наши събития винаги се е 
връщал за още. Най-трудно е 
човек да започне и да се впусне 
в нещо ново. Някой се притес-
нява, че не е във форма, друг 
се притеснява как ще изглежда 
в очите на останалите, някои 
просто нямат достатъчно уве-
реност във възможностите си, 
но прескочиш ли тези стра-
хове, се променяш и ставаш 

друг човек – започваш да ос-
ъзнаваш, че вече не тревогите 
контролират посоката на пове-
дението ти, а твоето решение, 
воля и смелост са рулят, който 
направлява живота ти. Да, не е 
лесно, но, за да бъдеш сам геро-
ят на когото да се възхищаваш, 
трябва да постъпиш храбро в 
трудна ситуация.

„Изгрев“ – С каквото сте 
се захванали в iRun е става-
ло реалност, затова приемам  
„Sunrise Cliffs“  вече за факт 
и искам да те попитам – има 
ли, според теб шабленското 
бягане бъдеще и може ли да 
достигне мащаба на големите 
състезания като „Трявна Ул-
тра“ и „Коджа Кая“, които ор-
ганизирате?

Николай Колев – Силно се 
надяваме да достигнем тези 
размери. „Гравитационното“ 
влияние на събития от такъв 
ранг променят туризма в цели 
общини, а хора от България 
и чужбина си правят планове 
как да участват година преди 
самото събитие. Смятаме, че 
„Sunrise Cliffs“ има голям по-
тенциал – от нас се иска само да 
го реализираме.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаеш на шабленци и жителите 
на общината?

Николай Колев – Бъдете ак-
тивни - физически, психически 
и емоционално. Останалото е 
само въпрос на желание.

„Изгрев“ – Пожелавам ти 
„Sunrise Cliffs“ да протече  ус-
пешно! Благодаря ти  за това 
интервю.

Николай Колев – И аз, от 
името на целия iRun екип, сър-
дечно благодаря.

Разговаря Йордан Енев

Поглед към Централен Балкан, при 9-дневното, съвместно бяга-
не на Николай с Пламен Нойков по маршрута Ком-Емине (600 км)

Николай Колев - на връх Коджа Кая (Източна Стара планина) с 
6-годишната си дъщеря Сияна.

Час  Дисциплина  Пол  кръг
09:45  Откриване на Турнира

АТЛЕТИКА ЗА ДЕЦА
10:00  60 м.  Момичета 2012-2013 г.  Финал
10:15  60 м.  Момчета 2012-2013 г.  Финал
10:30  60 м.  Момчета 2008-2009 г.  Финал
10:20  Скок от място  Момичета 2012-2013 г.  2 опита
10:40  Скок от място  Момчета 2012-2013 г.  2 опита
11:00  Скок дължина  Момчета 2008-2009 г.  3 опита
11:30  Скок дължина  Момичета 2010 -2011 г.  3 опита
12:00  Скок дължина  Момчета 2010 -2011 г.  3 опита
12:00  Гюле  Девойки под 18 години  Финал
12:30  Скок дължина  Момичета 2009 г.  3 опита
12:35  200м.  Момичета 2010 -2011 г.  Финал
12:50  200 м.  Момчета 2010 -2011 г.  Финал
13:00  Скок дължина  Момичета 2008г.  3 опита
14:15  200 м.  Момичета 2008-2009 г.  Финал

5-ТИ ТУРНИР „КОСТА ВАСИЛЕВ” 2021 г.
12:30  Копие (600г.)  Девойки под 20 години Финал
13:00  Гюле (3кг.)  Момичета под 16 години  Финал
13:20  400 м.  Момичета под 16 години  Финал
13:30  Копие (500г.)  Момичета под 16 години  Финал
13:45  Скок дължина  Момичета под 16 години  3 опита
13:45  400 м.  Девойки под 18 години  Финал
13:45  Гюле (4кг.)  Момчета под 16 години  Финал
14:15  Копие (600г.)  Момчета под 16 години  Финал
14:30  Гюле (5 кг.)  Юноши под 18 години  Финал
14:30  Скок дължина  Момчета под 16 години  3 опита
14:45  200 м.  Момичета под 16 години  Финал
15:00  200 м.  Девойки под 18 години  Финал
15:00  Копие (500г.)  Девойки под 18 години  Финал
15:15  Гюле (4кг.)  Девойки под 20 години Финал
15:15  200 м.  Момчета под 16 години  Финал
15:45  Копие (700г.)  Юноши под 18 години  Финал
15:45  Щафета 4х100 м  Момичета под 16 години  Финал
15:55  Щафета 4х100 м  Момчета под 16 години  Финал
16:00  Гюле (6 кг.)  Юноши под 20 години  Финал
16:00  Щафета 4х100 м  Девойки под 18 години  Финал
16:30  Копие (600г.)  Жени  Финал
16:45  Гюле (7.260 кг.)  Мъже  Финал
17:15  Копие (800г.)  Мъже  Финал

Забележка: Организаторите си запазват правото за промяна на 
програмата  според участниците.

ПРОГРАМА НА ТУРНИРА 
„КОСТА ВАСИЛЕВ“:
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