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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„В морето ние винаги намираме себе си“
Едуард Естлин Къмингс

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЕЛПРОМ  ЕМЗ  ООД ГРАД ШАБЛА
ТЪРСИ  ДА НАЗНАЧИ 

РАБОТНИЦИ
НА ДЛЪЖНОСТ

 МОНТАЖНИК  ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ
Условия: Постоянен трудов договор на 8 часа, 

петдневна  работна седмица.
Кандидатите да представят диплома, СV и молба 

за работа. 
С предимство са с висше и средно-специално 

образование със специалност електротехника.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат 

поканени на интервю.
Документи се подават в “Елпром ЕМЗ” ООД

От 8:00 ч. до 16:30 ч.  всеки работен ден.
Информация на тел.: 

05743 45 68        0885 137 654

ПРЕДЛАГАМ
УСЛУГИ С МОТОКАР И  ТОВАРЕН МИКРОБУС 

(ТРИСТРАНЕН САМОСВАЛ).
Телефон: 0894 527 710

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

       Командването на военно формирование 36780 - гр.Шабла 
ви уведомява, че в изпълнение на плановете за подготовка на 

формированията за ПВО на Българска армия, на Зенитния 
полигон на ВВС - Шабла ще бъдат проведени бойни зенитни 

стрелби на  
07, 08, 09, 10 и 11.06.2021 г. и резервен ден 12.06.2021г.
      С цел осигуряване безопасността по време на стрелбите 

са въведени временни забрани за корабоплаването и 
въздухоплаването в морското и въздушно пространство, 

заключено между ивицата от нос „Карталборун“ 
(Дуранкулак) до нос „Калиакра“ и прилежащата акватория в 

Черно море.

Началник на Военно формирование 36780
Майор Цонко Цонков     

СЪОБЩЕНИЕ
Към 7 юни 2021 г., общият 

брой на диагностицираните 
лица с COVID-19 на терито-
рията на община Шабла е 3 
(три). Двама от тях се намират 
в болнично заведение, а по-
следният е на домашно лече-
ние. Под карантина има поста-
вени 3 (три) лица.

Настоящата информация 
се предоставя от разработе-
ната система COV.ID, която 
представлява национален 
централизиран регистър на 
случаите с COVID-19 в Бълга-
рия. Интегрираната платфор-
ма дигитализира събирането 
на лични и медицински дан-

ни от институции, работещи 
със случаи на COVID-19, като 
регионални здравни инспек-
ции, гранична полиция, МВР, 
общопрактикуващи лекари, 
болници, лаборатории и об-
щини. Платформата обработ-
ва данните по структуриран 
и сигурен начин, като дава на 
специализираните държавни 
институции информация в 
реално време.

Актуална информация от-
носно ситуацията с COVID-19 
можете да намерите в официал-
ния уебсайт на община Шабла, 
в секция „Коронавирус“, под-
раздел „Важна информация“.

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
От 7 септември до 3 октом-

ври  2021 година ще се проведе 
преброяване на населението и 
жилищния фонд.

В община Шабла е в ход кам-
пания по набиране на преброи-

тели и контрольори.
Желаещите могат да подадат 

документи по образец в ст. 106 в 
сградата на Общинска админи-
страция Шабла в срок до 10 юни. 

ОА Шабла

ПО 500 ЛВ. НА ОДОБРЕН УЧЕНИК ПО НП “ОТНОВО ЗАЕДНО“ 
Пътуване за шест дни през 

лятната ваканция, финансира-
но със средства от държавната 
хазна, ще помогне на ученици 
от първи до XI клас, както и на 
преподавателите, да възстано-
вят комуникацията помежду 
си, да обогатят културата си, да 
насърчи работата в екип, както 
и да спомогне за увеличаване 
на физическата активност на 
одобрените участници. Подбо-
рът ще се осъществява от Пе-
дагогическия съвет във всяко 
училище, на база специфични-
те за учебното заведение кри-
терии. Целта на вносителите е, 
селекцията да бъде съобразена 
със спецификата на конкрет-
ното училище, както и с интен-
зивността на дистанционния 
учебен процес през последните 
две учебни години.

Всичко това е записано в но-
вата Национална програма „От-

ново заедно“, която беше публи-
кувана за 14-дневно обществено 
обсъждане на 3 юни, 2021 г.

От възможността да летуват 
на пълна държавна издръжка 
могат да се възползват ученици 
от I до XI клас през настояща-
та учебна година в държавни 
и общински училища. Те ще 
бъдат разпределени в групи по 
10 до 15 души. Всяка група ще 
бъде придружавана от учител 
или друг педагогически спе-
циалист. 

Училищата с по-малко от 
150 ученици и педагогически 
персонал могат да кандидат-
стват за включване в програма-
та с не повече от 12 участници, 
вкл. придружителя. По-голе-
мите училища могат да включат 
до 7% от общия брой ученици 
и педагози, но не повече от 165 
участници заедно с придружи-
телите. Ограничението в броя 

се налага от разпоредбите в За-
кона за обществените поръчки 
– той лимитира до определена 
граница размера на публични-
те средства, които могат да бъ-
дат разпределяни без отнемаща 
време конкурсна процедура.

Туристическият пакет за 
всеки участник в „Отново за-
едно“ е на стойност 500 лв. Той 
трябва да включва транспорт, 
настаняване, храна и култур-
на, спортна или друг вид со-
циална програма за шест дни. 
За да се включат в програмата, 
училищата трябва да изпратят 
в Министерството на образо-
ванието и науката (МОН) ми-
нимален набор от документи, 
включително три оферти от 
туроператори, както и моти-
вирано решение на педагоги-
ческия съвет за избор на една 
от тях. Заявки ще се приемат 
от одобряването на програмата 

от правителството до 1 септем-
ври 2021 г. или до изчерпване 
на предвидените финансови 
средства. Документите ще се 
проверяват от специална коми-
сия в МОН по реда на тяхното 
постъпване.

За „Отново заедно“ са заде-
лени 15 млн. лв. от държавния 
бюджет, които ще стигнат за 30 
000 ученици и придружаващи 
ги педагогически специалисти. 

Целта на новата национална 
програма е да насърчи възста-
новяването на комуникацията 
между учениците, да помогне 
за обогатяване на тяхната кул-
тура, да стимулира работата 
им в екип, да създаде условия 
за увеличаване на физическата 
им активност. Всичко това е от 
важно значение за присъстве-
ното започване и провеждане 
на образователния процес през 
следващата учебна година.

ПРОЕКТ "ЗДРАВЕТО И МОРЕТО"

Спортът е един от основ-
ните инструменти,  чрез който 
можем да овладеем проблемите  
свързани с нездравословния 
начин на живот при младите 
хора.

Основната цел на проекта е 
да активизира и развива мла-
дежите, чрез включването им 
в  занимания по ветроходство, 
гмуркане, начално водолаз-
но обучение  като алтернати-
ва за свободното време. Като 

допълнителен ефект за мла-
дите хора ще бъде придоби-
ването на умения и компетент-
ности в сферата на морските 
професии.

Проектът е насочен към 60 
младежи на възраст от 15 до 29 
г. и ще се реализира в рамките 
на три месеца (юни-август 2021 
г.) на три етапа:

- Неформални  обуче-
ния за насърчаване на здраво-
словен начин на живот и спор-

туване;
-  обучение и тренировки по 

ветроходството;
- тренировки по гмуркане и 

начално водолазна обучение.
Партньори при реализира-

не дейностите по проекта са 
СК „Черно Море Бриз“ - Варна, 
Морски клуб „Приятели на 
морето“ Варна и Морски клуб 
Шумен.

Проектът е финансиран от 
Министерство на младежта и 

спорта по Национална програ-
ма за изпълнение на младежки 
дейности по чл. 10а от закона за 
хазарта за 2021 година.

Желаещите да се включат 
младежи, могат да направят 
това до 30 юни 2021 г. на ел.ад-
рес: mcshabla@gmail.com

За допълнителна информа-
ция: Димитър Нанев:  +359 88 
8654754

 СНЦ ”Морски клуб  
Шабла» 

http://gmail.com/
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КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ЧАСТНО ЛИЦЕ 
КУПУВА ДИРЕКТНО ОТ ПРОДАВАЧ 

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

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

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  
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ –  85 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 95 лв. цепеници

Осигурен транспорт 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ИЗВЪРШВАМ

земеделска и строителна работа, 
почиствам парцели, кося трева.

Телефони за контакт - 
0896/49-71-40 ; 0895/810-491

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН „ПРИ ПОЛИ“
отвори врати за вас на 26.04.2021 г.

Салонът се намира на Градския пазар в Шабла  
(бившия магазин на Бабадалиева).

РАБОТНО ВРЕМЕ:  
от понеделник до петък – 08:00 – 17:00 часа.

събота – 08:00 – 14:00 часа.
Телефон за контакти и записвания: 0889/77-10-20

Моля, заповядайте!

ТЪРСЯ ДА НАЕМА
Двустаен  апартамент или част от 
къща в Шабла за периода юли-август.

Телефони за връзка – 0893/82-50-07 и 0879/400-368

ПРОДАВАМ
ДОМАШНИ ЯЙЦА, 

30 бр. на цена 5.00 лв.
Телефон:0898 620 496

ПОКАНА
УС НА ЗК „ЯНТАР” С. ПРОЛЕЗ, ОБЩ. ШАБЛА, ОБЛ. ДОБРИЧ, 

СВИКВА ГОДИШНО ОТЧЕТНО  СЪБРАНИЕ 
НА 19.06.2021 Г.(СЪБОТА)  ОТ 9:00  ЧАСА  

В ПЛЕНАРНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ШАБЛА, ЕТ.2 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.

(докл.  Председателят на кооперацията)       
2. Отчет  на УС за дейността на ЗК ”Янтар” 

                                       (докл. Председателят на кооперацията)                                                   
3. Приемане на Годишния финансов отчет и Счетоводен баланс  на ЗК 
„Янтар”

                                            (докл.  Гл. счетоводител)                                                  
4. Отчет на КС на ЗК „Янтар”

(докл.  Председателят на КС)                                                 
5. Текущи
При липса на кворум събранието ще се проведе  1 час по- късно, 
независимо от броя на присъстващите.
Извозването на член-кооператорите от с. Пролез ще бъде на 19.06.2021 
г.  (събота)  от 9:00 часа пред Кметство с. Пролез.
Приканваме всички член-кооператори да присъстват на събранието!         

От Ръководството на ЗК „Янтар”

УС на ЗКПУ „ОБЕДИНЕНИЕ”
на основание чл.16, ал. 3 ,т. 1 от Закона за кооперациите, чл. 27, ал. 1 от 
Закона за кооперациите и чл.27,ал. 1 т. 1 от Устава на кооперацията  свиква 
Годишно отчетно събрание на 12.06.2021 г. /събота/от 9.00 часа в двора на 
кооперацията, (като се спазват всички мерки   в условията на пандемия) 
с. Горичане, общ. Шабла.

Събранието ще протече при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на чл. кооператори
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2020 год.
3. Годишен финансов отчет за 2020 год.
4. Отчет на К С за 2020 год.
5. Избор на К С. 
6. Разни.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за кооперациите, при липса на 
кворум, събранието ще се проведе 1  /един/ час по- късно/в 10 .00 часа, 
независимо от присъстващите.

С оглед усложнената епидемична обстановка събранието ще 
протече при спазване на противоепидемичните  мерки обявени в 
страната.

От Управителния съвет на кооперацията

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!

ПРЕДЛАГАМ ЦЯЛОСТНА ГРИЖА ЗА 
ВАШАТА ЦВЕТНА ГРАДИНА 

 в района на община Шабла:
Подрязване на овощни видове и храсти  

до 2,5 м. височина.
Професионално засяване на райграс, едногодишни и 

многогодишни растения. 
Телефон: 0887 60 76 73

ТЪРСЯ
ДА НАЕМА ЖИЛИЩЕ, ДЪЛГОСРОЧНО. 

По възможност срещу поддръжка 
или минимален наем.

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 10 юни, 2021 година се навършват
7 години от смъртта на 

ПЕТЪР ИВАНОВ МИНЧЕВ
починал на 71 години

С много обич и тъга пазим в сърцата си 
спомена за теб!
Почивай в мир!

От семейството

ЗАВЕДЕНИЕ 

ТЪРСИ ГОТВАЧИ И ШОФЬОР

Телефони: 0886 653 970, 0888 485 144

ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА ТОКА ОТ 1 ЮЛИ
Реорганизация на дейността 

по отчитането на средствата за 
търговско измерване планира 
ЕРП Север – Електроразпреде-
лителното дружество, обслуж-
ващо Североизточна България. 
От Енерго-Про информираха, 
че предстои промяна в графика 
за отчет на консумирана елек-
троенергия, считано от 1 юли 
2021 година.

За въвеждането на нов гра-
фик за отчет, от компанията 
съобщават, че са изпратени 
уведомителни писма до всички 
държавни и местни отговорни 
институции – Министерство на 
енергетиката, КЕВР, Омбудсман 
на Република България и кмето-
вете на общини на лицензион-
ната територия на Електрораз-
пределение „Север“.

„За реализацията на своя ма-
щабен проект Електроразпре-
деление „Север“ избра летния 
период, когато традиционно 
месечното потребление на елек-

трическа енергия е най-ниско и 
ефектът от промяната на датите 
на отчет би бил най-малък. Така 
реорганизацията на тази дей-
ност на дружеството ще се осъ-
ществи с възможно най-малко 
неудобства за клиентите”, ко-
ментираха от ръководството на 
компанията.

В преходния период (май-
юни) за голяма част от клиен-
тите на Електроразпределение 
„Север“ е предвиден и допъл-
нителен отчет на средствата 
за търговско измерване. Своя-
та нова индивидуална дата на 
отчет, както и датите за из-
вършване на междинен отчет 
всеки клиент може да провери 
на https://erpsever.bg/bg/e-uslugi/
grafik-za-otchitane, като въведе 
своя клиентски номер.

За предприетата от Електро-
разпределение „Север“ промяна 
са уведомени всички търговци, 
които снабдяват с електроенер-
гия клиентите на територията 

на Североизточна България. 
Промяната в графика за 

отчет ще доведе и до промяна 
в графика за плащане на елек-
троенергията за клиентите на 
електроснабдителното друже-
ство от групата ЕНЕРГО-ПРО 
Варна.  ЕНЕРГО-ПРО Продаж-
би ще извърши промени в да-
тите за фактуриране, както и в 
сроковете за плащане на месеч-
ни задължения за консумирана 
електроенергия на битовите 
клиенти на дружеството, счи-
тано от 1 август 2021 година. В 
преходния период (юни-юли), 
с цел недопускане издаване на 
фактури за потребление над 31 
дни, голяма част от клиентите 
ще получат една или две меж-
динни фактури за потребената 
от тях електроенергия, които 
няма да доведат до увеличава-
не на  дължимата от клиенти-
те сума за периода и ще бъдат 
формирани на база реално 
консумираната електроенер-

гия. Своята нова индивидуална 
дата за плащане, както и сроко-
вете за плащане на междинни 
фактури всеки клиент може да 
провери на  https://energo-pro-
sales.bg/bg/za-klienta/klienti-
na-reguliran-pazar/grafik-za-
plashtane-na-elektroenergija, 
като въведе своя клиентски 
номер.

Промяната ще внесе мно-
жество подобрения в ор-
ганизационните процеси и 
същевременно ще доведе до оп-
тимизиране на периода между 
датата на отчет и датата на изда-
ване на фактура, което ще под-
помогне клиентите за по-ефек-
тивно планиране на разходите 
им за електроенергия.

Повече информация относ-
но предстоящата промяна 
клиентите могат да научат 
в Центровете за обслужване 
на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, 
на телефон 0700 800 61 или на 
имейл service@energo-pro.bg.

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ  
ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН

С настъпване на  летния 
сезон и повишаване на днев-
ните температури   ще започне 
почистване на населените мес-
та и териториите на различни 
обекти от горими отпадъци и 
суха тревна растителност. При 
почистването на стопанските 
дворове, земеделските земи, 
вилни имоти и териториите 
на складове с лесно запалими 
и горими материали, течности 
и газове в много случаи се из-
гарят отпадъци и сухи треви, 
без да се вземат необходимите 
мерки за противопожарна без-
опасност. 

Случва се така, че хората 
подценяват обстановката и за-
бравят за противопожарните 
правила. Това води до запалва-
ния, които трудно се контроли-
рат и често  прерастват в пожа-
ри. Пожарите се предизвикват 
и от небрежно захвърлена ци-
гара, умишлено опожаряване 
на сухите тревни площи или 
детска игра с огън.

Препоръчваме Ви: 
- горимите отпадъци по въз-

можност да се изхвърлят на 

сметища или др. определени за 
целта места;

- да се наблюдават посто-
янно местата за изгаряне на 
растителни отпадъци, като се 
осигурят с подръчни средства 
за гасене /съд с вода, лопати, 
мотики, тупалки  и др./;

- след изгаряне на отпадъци-
те, огнището да се загаси с вода 
или затрупа с пръст;

- да не се допускат деца да 
играят в близост до огъня, или 
с кибрит и др. запалителни 
средства;

- да не се изхвърлят неизга-
сени цигари в сухи треви, поле-
защитни пояси и треви; 

- надеждно да се загасят 
угарките и клечките от кибрит;

- да не се допуска умишлено 
опожаряване на сухи треви;

- да не се пали огън при вет-
ровито време;

- в горите и местата за отдих 
да се пали огън само на обозна-
чените и пожарообезопасени 
места;

- да не се оставя запален 
огън без наблюдение.

РС ПБЗН ШАБЛА
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ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи 
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателно 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

Най-вляво на снимката е учителката Милена Станева, след-
ва Ана Мария Маева, (която не е „абитуриентка“, а по-малка) 
Даниел Стоянов,  Любов Диянова  и  Орлин Руменов. Вдясно 
са учителката Дияна Димитрова и кметът на Дуранкулак – 
Веселин Йорданов.

И В ДУРАНКУЛАК ИЗПРАТИХМЕ 
МАЛКИТЕ „АБИТУРИЕНТИ“

На 31 май, изнесена разно-
възрастова група на ДГ „Дора 
Габе“ -  «Слънце» с. Дуранкулак 
изпрати своите малки абитури-
енти. Това са Даниел Стоянов, 
Любов Пеева и Орлин Руменов. 
Децата преминаха успешно 
своето пътешествие през „Гара 
Математика“, „Гара Български 
език и литература“ и отклю-
чиха входа на училището с па-
роли-въпроси по Околен свят. 
С песни децата показаха, че са 
научили азбуката и числата. 

Почетни гости ни бяха: кметът 
на с. Дуранкулак, г-н Веселин 
Йорданов; учителките, поели 
децата от I група - г-жа Мария 
Кирова и г-жа Анастасия Ге-
оргиева и бъдещата учителка, 
която ще поеме децата в I клас - 
г-жа Живка Йорданова. Кметът 
на селото връчи на всяко дете 
удостоверение за завършено 
предучилищно образование На 
добър час, мили деца!

Дияна Димитрова -  
учител

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ЧУВСТВО ЗА БАВНО ИЗЧЕЗВАНЕ
Слязохме в бара. Посрещна ни вяло
дансингът като вдовец.
Нямаше никой - ни келнер, ни дявол,
а отгоре се чуваха
гласове.
Магнитофонът, невидим, броеше
нашите и без това броени дни
и примигваха слепи прожектори
с ослепителни
светлини.
Те безшумно се сгромолясваха
в притъмнелите огледала.
Като кубчета лед разпиляха се
незащитените ни
тела.
Аз почувствах как изчезваме -
бавно,
всеки на своя стол,
как политаме, как се стопяваме
като подпалени
фигурки от станиол.
Изведнъж ми се стори, че ние сме призраци
с пуловери, с дънки, с палта
и смутено усещах под ризата
изплъзването на плътта.
В мен се наежваше
далечна
ултразвукова тишина
и гаменски търсих убежище
в твоите колена.
Може и да сме опитни зайци
с програмиран живот и смърт.
Много им здраве на цивилизациите
отвъд.
Аз просто исках да скрия в сянката
притъпените си сетива.
Нека ни мислят за всякакви.
А какви сме? И ние
не знаем това.
Ние танцувахме... С последни сили
обикаляхме дансинга в кръг.
Някъде долу се движеха нашите сухожилия,
кости,
мускули,
стави
и кръв.

Георги Рупчев (1957 – 2001)

ЗА „УЧИТЕЛЯТ И СЪВРЕМИЕТО“ НАКРАТКО
Много се писа за нас, учите-

лите – пенсионери от клуб „Бу-
дител“ гр. Шабла. Всички вече 
знаят за дейността и усилията 
на членовете. Въпреки това, ис-
кам да припомня как на 26 яну-
ари 2011 година се осъществи 
мечтата ни да имаме свой клуб, 
където да се срещаме, да споде-
ляме, да празнуваме.

Благодарим на Вас, г-н Ми-
хайлов (бел. ред – тогавашния 
директор на СУ „Асен Злата-
ров“, Йордан Михайлов)! Така 
неусетно изминаха 10 години! 
А те бяха пълни със срещи, ме-
роприятия, разходки, екскур-
зии. Какво повече може да иска 
един пенсионер..?

Разбира се, нищо повече от 
това!

Нещо, което да оставим след 
себе си!

Това ни доведе на мисълта 
да напишем книга за живота в 
клуба и връзката му с другите 
училища и учители, връзката 
му с обществеността в съвре-
менния начин на живот.

Започнахме работа по на-
писването на книгата „Учите-
лят и съвремието“ и ето я вече 
пред вас!

Чрез нея искахме да пока-
жем, че учителят независимо 
дали е в класната стая или вече 
е в напреднала възраст, той е 
част от просветното дело в гра-
да и общината. По традиция 
както в страната, така и при 
нас учителите обединяват уси-
лията си и заедно с родители 
и общественост се стараят да 
осъществят решаване на про-
блемите пред образованието и 
възпитанието на децата. Кни-
гата дава възможност да се 
усетят разнообразните форми, 
чрез които се задържа вни-
манието на учениците 
върху същественото и 
смисленото в живота, 
работата с по изграждане 
поглед върху полезното и 
перспективното, за да съ-
умеят в крайна сметка да 
направят свободен избор 
за бъдещето си.

Учителските колекти-
ви в община Шабла чрез 
програмите и планове-
те дават възможност на 
преподавателя в час да 
формира стил на под-
насяне на знанията на 
учениците, според кон-
кретните условия. Всич-
ко това променя и взаи-
моотношенията между 
учители и ученици.

Учителят в съвремен-
ния живот винаги се е 
стремял да гради нов тип 
мислене у децата и то да 
бъде нестандартно, аргу-
ментирано, позитивно, 
дори творческо.

За подготовката и напис-
ването на нашата книга, взеха 
участие със свои материали 
кметът на община Шабла – г-н 
Мариян Жечев, д-р Йорданка 

Стоева – председател на Об-
щински съвет Шабла и Мария 
Димитрова  - председател на 
„Съюза на пенсионерите – 2004 
г.“ Шабла.

Сърдечно им благодарим за 
отделеното време, през което са 
подготвили чудесни и полезни 
изказвания.

Книгата се състои от някол-
ко части:

Първа част: „Възвишено 
достойнство“. В нея се отбеляз-
ват по-интересните моменти в 
живота на клуба за периода от 
10 години. Поместени са мате-
риали за нашия дългогодишен, 
неуморен директор Живко 
Славов. По време на неговото 
ръководство в училището в гр. 
Шабла се изгради пълна каби-
нетна система и по такъв начин 
то стана модел на съвременно 
обучение. Учителят пак беше с 
основна задача да стабилизира 
и непрекъснато да бъде на гре-
бена на образователната вълна.

В тази част има място и за 
Донка Григорова – също бивш 

директор на СУ „Асен Злата-
ров“. Тук се описва време на 
усилена работа за опазването 
и развитието на постигнатото, 
за усвояване и оптималното 

включване на материално-тех-
ническата база в педагогиче-
ския процес. „Дълг на всеки 
учител е израстване в професи-
ята!“ -  тази мисъл на директо-
ра Донка Григорова става като 
нейна съдба,  нейна щастлива 
съдба на учител!

Йордан Михайлов също е 
един от нашите учители, ста-
нал директор в колектива. Той 
напълно осъзнава отговор-
ността, когато поема този пост. 
Поставя си като основна зада-
ча не само да запази челното 
име на училището в областта 
и страната, но да се множат за-
воюваните успехи в учението и 
спорта.

„Училището е моят живот!“ 
– с гордост заявява Йордан 
Михайлов. И това е самата ис-
тина!

Втора част: „В селенията на 
новия свят“.

Тук сме отделили внимание 
на работата на учителите: в СУ 
„Асен Златаров“ гр. Шабла, в 
ОУ „Св. Климент Охридски“ с. 
Дуранкулак и в ДГ „Дора Габе“ 
Шабла.

Ползвали сме материали 
от Маргарита Тодорова, която 
изпълнява тежката задача да 
ръководи училището в с. Ду-
ранкулак.

Работата в ДГ „Дора Габе“ е 
свързана с възпитанието и обу-
чението на добри и щастливи 

деца. Начело с директорката 
Ана Христова те правят всичко 

в името на децата.
В раздела „Днес на 

мода е знаещият човек“ 
са поместени мисли и 
разсъждания на съвре-
менни ученици в СУ 
„Асен Златаров“, които 
с много любов и уваже-
ние говорят за своите 
учители, за училището 
и ролята, която играят 
за формирането им като 
личности: Зорница Три-
фонова, Саня Цонкова, 
Петър Петров, Панчо Ге-
оргиев, Христина Хрис-
това, Памела Димитро-
ва, Ивет Красимирова.

Освен мислите и из-
казванията на сегаш-
ните ученици, ние сме 
отбелязали вълненията 
на вече бивши наши 
възпитаници. Какво се 
случва след последния 
училищен звънец? Как-
ва промяна настъпва в 
живота на младия човек 

като студент? 
От страниците на книгата 

това споделят: Мила Лозанова, 
Преслав Панайотов, Йорданка 
Трифонова, Луиза Карамилева, 

Десислава Георгиева, Валентин 
Арнаудов, Христина Иванова, 
Николета Ташева.

Трета част: Тя е по-специал-
на. Озаглавена е „Струи от жи-
вия извор на поезията“.

Тук искаме да покажем, че 
много учители не един, не два-
ма, имат активна творческа 
дейност и пишат стихове. Но 
поезията не се измерва с коли-
чесвени показатели. Тя е усе-
щане, излъчване, омая – пише 
се с думи, а толкова трудно, но 
е същевременно красиво да се 
разказва с тях!

Заслужено на първо място 
сме поместили стихове на Геор-
ги Давидов – бивш наш ученик 
от училище „Асен Златаров“, с 
когото се гордеем не само ние, 
учителите (и той беше учител), 
но и цялата шабленска общест-
веност. Поезията на Гошо е 
поезия, която те грабва, кара 
те да мислиш! С нея не можеш 
да скучаеш, да разсейваш вни-
манието си. Стиховете те при-
ковават и ангажират изцяло. 
Не можеш да ги прочетеш за 
отмора! Те карат читателя да 
открива красотата на словото, 
като прониква в същината на 
мислите на поета.

Стиховете на Стефан Же-
чев – наш колега, са написани с 
много откровеност, свойствена 
за човек с достойнство. Обик-
новени са като всекидневния 

живот – пълни с надежда, с 
уважение, преклонение, обич, 
победа. Това е победа на човеч-
ността!

Включени са също и стихове 
на Веселина Букурова и Елена 
Маринова…

Много се надяваме читате-
лите на книгата да усетят ува-
жението ни към тях и тяхното 
благородно дело. Дано разберат, 
че училищата в община Шабла 
полагат огромни усилия, за да 
бъдат здрава основа, върху коя-
то да продължи да стои устой-
чиво доброто образование. А 
то, доброто образование, е га-
рант за умножаване успехите 
на учениците и духовното им 
израстване, съответстващи на 
перспективите и предизвика-
телствата на новия свят. Учи-
телите са тези, които разкриват 
пред порастващите тайните на 
науката и в училище, и в детска-
та градина, и чрез дейността на 
учителите – пенсионери в десет-
годишния клуб „Будител“.

На добър час с книгата 
„Учителят и съвремието“!

Честит юбилей!
Веселина Букурова и 

Атанаска Банчева,  
съставители на книгата 

„Учителят и съвремието“

Откриването на клуб „Будител“ преди 10 години…

От празненството на 26 май на морския бряг, за което че-
тохте в бр. 21 на „Изгрев“, отляво-надясно на снимката: Мария 
Димитрова  - председател на „Съюза на пенсионерите – 2004 
г.“ Шабла; нашият съгражданин - оперният певец Живко Желев 
и един от съставителите на „Учителят и съвремието“ – Весе-
лина Букурова.

Корицата на „Учителят и съ-
времието“

Атанаска Банчева, председател на клуб „Бу-
дител“ и един от съставителите на „Учите-
лят и съвремието“
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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

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ 
ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ АВТОСПИРКА 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, ежедневно)
Шабла – Варна - 16:15 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно) – Временно не се 
изпълнява.
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) 
Варна – Шабла - 18:40 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево;  Горун, ежедневно)   -  Временно не 
се изпълнява.
Варна – Шабла - Граничар – 8:15 часа (межд. спирки - 
Балчик; Каварна; Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, Шабла 
в 10:16 часа – Езерец – Крапец – Ваклино – Дуранкулак -  
изпълнява се само в събота и неделя)
Граничар – Шабла -  Варна – 13:00 часа (Дуранкулак – 
Ваклино – Крапец – Езерец – Шабла в 13:53 часа – Горун – П. 
Чунчево – Х. Димитър – Каварна – Балчик – изпълнява се само 
в събота и неделя)

Уважаеми пътници, 
ОбА Шабла, не носи отговорност за неизпълнение или 
промени в изпълнението на автобусното разписание.

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

Шабла – София – тръгване в 21.00 часа, 
пристигане в София в 5.50 часа.

София – Шабла – тръгване в 10.30 часа, 
пристигане в Шабла в 19.05 часа.

Работно време ва офиса в Шабла в сградата 
на хостел „Шабла“ (откъдето тръгват и  където 
пристигат автобусите): 8.30 часа – 13.00 часа

Телефон за връзка: 0879 356 055

24 МАЙ В ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В СНИМКИ 

„Телевизионното предаване“ на VI и VII клас. На снимката – Женя 
представя „резултатите от анкетата“ за най-харесван учител.

Второкласниците изиграха на импровизираната сцена 
приказката „Който не работи, не трябва да яде“

От пети клас представиха  народната приказка - „Ученият син 
и неукият баща“

I и III клас – в драматизация на народната приказка „Дядовата 
питка“

Проф. д-р Румен Янков: „ОТТУК ЗАПОЧВА ВСИЧКО…“  
Проф. д-р Румен Янков е завършил ОУ „Св. Климент Охридски“ 

в с. Дуранкулак през 1974 г. Висшето си образование завършва в Со-
фийски университет  „Св. Климент Охридски , ГГФ, спец. „Геогра-
фия“ през 1985 г. От 1985 до1989 г. е учител по география в СОУ 
„Отец Паисий“, с. Люляково, обл. Бургас. От 1989 г. досега е препо-
давател във Великотърновския Университет  „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“. 

Асистент(ст. асистент, гл. асистент) по икономическа и соци-
ална география във ВТУ (1989-2006 г.) 

Доцент по икономическа и социална география във ВТУ (2006-
2014 г.)

Професор по икономическа и социална география във ВТУ (от 
2014 г. до днес)

Председател на Контролния съвет на ВТУ (мандат 2019-2023 г.)
Проф. д-р Янков е женен, с две отраснали деца и три внучета
„Изгрев“ – Здравейте, 

проф. Янков. Какво Ви даде 
ОУ „Св. Климент Охридски“ 
в Дуранкулак? Какво за Вас е 
първото Ви училище?

Проф. д-р Р. Янков - Пър-
вото ми училище, ОУ „Св. 
Климент Охридски“ в Дуран-
кулак, ми даде неща без които 
просто нямаше да бъда същия. 
Може да звучи като клише, но 
е истина и мисля, че не важи 
само за мен. Тук беше първият 
ми досег с науките, които и до-
сега ме интересуват най-много 
и определят професионалния 
ми път – географията и истори-
ята. Тук се зародиха най-дълги-
те и най-силните приятелства, 
тези от детството. Имам рес-
пекта от срещите с уважавани 
учители, а минаха 47 години, 
откакто излязох оттук... Жива 

в чувствата ми е и радостта от 
новото (тогава) училище и щу-
рата игра в училищния двор, 
от излетите до замръзналото 
блато, до паметника на бунта, 
и за 24-то майски божури край 
морския бряг. 

Изброяването не ме за-
труднява …, но всичко това е 
пропито от спомена за майка 
ми, учителката по история и 
френски език Траяна Стойчева. 
Затова и отговаряйки на въ-
проса, какво ми даде ОУ „Св. 
Климент Охридски“, мога крат-
ко и изчерпателно да отговоря 
– най-важното!

„Изгрев“ - Разкажете ня-
кой свой спомен от дните си в 
училището, нещо, което нико-
га няма да забравите…

Проф. д-р Р. Янков - Ще за-
въртя колелото като забързан 

филм - усмивки от старите лен-
ти. Още ми топли първият и 
единствен шамар от началната 
ми учителка, другарката Мария 
Марчева. Получих го (съвсем 
заслужено) чак в четвърти клас, 
все пак бях послушен ученик. 
Помня пехливанските турнири 
във всяко междучасие, криене-
то зад гърба на съученика във 
всеки час по физика при друга-
ря Никола Славов, сутрешната 
гимнастика в строя от класове, 
настойчивостта, с която дру-
гаря Димитър Стефанов ме 
накара да науча как се прави 
челна стойка в пети клас (де да 
имахме подобен успех и по гра-
матика в седми клас!), абитури-
ентската ни раздяла в една юн-
ска вечер на 1974 г. на къмпинг 
„Космос“, и много, много други 
отрязъци-отблясъци, които все 

по-упорито идват в главата на 
човек, когато стане на години 
да не помни какво е закусвал 
сутринта.

„Изгрев“ - Как виждате 
мястото на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ в навечерието на 
честването на 155 години от 
създаването на училището?

Проф. д-р Р. Янков - Учили-
щето трябва да го има! ОУ „Св. 
Климент Охридски“ е инсти-
туция, емблема на Дуранкулак 
като исторически и естествен 
обединителен център на села-
та в най-северното българско 
Черноморие.

„Изгрев“ - Какво ще поже-
лаете на учителския колектив 
на ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“, на учениците и на жите-
лите на Дуранкулак дни преди 
годишнината

Проф. д-р Р. Янков - Поже-
лавам на учителския колектив, 
на учениците и на всички жи-
тели на „Изгрев“. Дуранкулак 
здраве, успехи във всички об-
разователни, културни и сто-
пански начинания за благо-
получието и въздигането на 
любимото ни село като привле-
кателно място за живеене.

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
този разговор.

Проф. д-р Р. Янков – И аз 
Ви благодаря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев

155 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В ДУРАНКУЛАК
Училището в с. Дуранкулак е открито 

през 1866 година. Важен е неговият принос 
за просветата в нашия край през епохата 
на Възраждането и след Освобождението. 
През  1900 г. Йордан Пекарев -  главният 
учител в дуранкулашкото училище, е един 
от вдъхновителите на бунта срещу деся-
тъка, а сградата на училището по време 
на събитията е превърната в лазарет, 
в който се лекуват ранените. Училище-
то устоява и на опитите за румъниза-
ция на българското население в периода 
1913 – 1940 г., когато нашата Южна До-
бруджа е окупирана от кралска Румъния. 

Непосредствено след Крайовската спогод-
ба през 1940 г., училището в Дуранкулак 
преживява трудните години на бедност 
и лишения, но учителите в него с радост 
сеят българския дух у своите възпитани-
ци, вече на територията на Майка Бълга-
рия…155-годишната история на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ в Дуранкулак е богата 
и интересна, изпълнена с върхове и пре-
вратности. Можете да се запознаете с нея 
в книгата „Светилището“ (изд. 2011 г.), с 
автори Недю Монев и настоящия дирек-
тор на училището - Маргарита Тодорова. 
Дни след като отбелязахме 24 май,  Деня на 

светите братя Кирил и Методий, на бъл-
гарската азбука, просвета и култура и на 
славянската книжовност, в. „Изгрев“ про-
дължава своята поредица от интервюта. 
В тях ние разговаряхме с някои от  възпи-
таниците на ОУ „Св. Климент Охридски“, 
които покоряват своите върхове. 

В книгата „Светилището“,  можете 
да прочетете и спомени от училищните 
дни на настоящия ни събеседник, един от 
най-възрастите бивши ученици на ОУ 
„Климент Охридски“, които се отзова-
ха на поканата на „Изгрев“ за разговор 
- Проф. д-р Румен Янков.
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