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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Морякът е художник, чието вдъхновение е вятърът“
 Уеб Чийлс

МИСЪЛ НА БРОЯ

СУПЕРМАРКЕТ ЗА 
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, 

 рибен магазин в него и автомивка на 
самообслужване

 ЩЕ ОТВОРИ НА 15 ЮЛИ 2021 ГОДИНА 
В СЕЛО ЕЗЕРЕЦ 

за жителите и гостите на община Шабла.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ПОВОД 184 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 

НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, 
на 16 юли (петък), от 9:00 

пред бюст-паметника на Апостола на свободата до сградата 
на общинска администрация Шабла 

ЩЕ СЕ СЪСТОИ ТЪРЖЕСТВО.

МОРСКИ КЛУБ „ПОРТУС КАРИА“
на 17 юли организира за 9-а по-
редна година турнир по подво-
ден риболов за купа „Шабла“ в 
с. Тюленово

Турнирът по подводен ри-
болов се организира за 9-та по-
редна година от СНЦ „Морски 
клуб Портус Кариа“, гр. Шабла, 
като IV-ти кръг от серията със-
тезания за купа „България“ на 
Българската федерация по под-
водни спортове (БФПС). 

Стартът ще бъде даден око-
ло 11 часа на 17.07.2021 г. (събо-
та) от площада на с. Тюленово 
над лодкостоянката. 

Любезен домакин на цере-
монията по откриване, мере-
не на улова, награждаване и 
закриване на състезанието е 
хотел-ресторант „Делфина“, 
откъдето ще сервират на със-
тезателите безплатни храна и 
напитки за възстановяване на 
силите, изразходвани в надпре-
варата.

Право на участие имат всич-

ки състезатели от клубовете, 
регистрирани към БФПС.

При нормални обстоятел-
ства и спазване на програмата, 
меренето на улова ще се състои 
в хотел-ресторант „Делфина“ 
около 17 ч., което е и основната 
атракция за посетителите.

Непосредствено след измер-
ването на улова ще бъдат обя-
вени и наградени победителите 
в надпреварата.

Всички желаещи да посетят 
събитието са добре дошли!

УС на СНЦ „Морски клуб 
Портус Кариа“

„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ ПЕЧЕЛИ 
ВОТА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ С 24.18%
Шабленци – отново най-активни в областта

В 20.30 ч. на 11.07. 2021 г. 
приключи изборния ден на 
Парламентарните избори в об-
ласт Добрич. В 7:30 на 12.07., 
при обработени 100% СИК 
протоколи, в РИК Добрич от-
четоха следните резултати:

ПП „Има такъв народ“ – 
24.18%; ГЕРБ-СДС – 21.88%; 
„БСП за България“ – 17.82%; 
ДПС – 10.85%; „Дeмократична 
България“ – 8.81%; „Изпра-
ви се! Мутри вън!“ – 4, 98%. 
Най-близки до 4-процентната 
граница резултати, отчитат 
от „Българските патриоти – 
ВМРО, Воля и НФСБ“ – 3.76% 
и ПП „Възраждане“ – 3.23%.

Парламентарните избори 
през изминалата неделя отбе-

лязаха отлив на гласоподава-
телите от урните в сравнение 
с изборите на 04.04.2021 г., 
както в национален, така и в 
областен план. В община Ша-
бла също гласуваха по-малко 
избиратели – 44.65% (1808 
гласували), спрямо 50,37% 
(1998 гласували) на изборите 
през пролетта. Въпреки това, 
в процентът на упражнилите 
правото си на вот в нашата 
община е най-голям област 
Добрич, значително по-голям, 
отколкото  този за областта – 
33.66%.

Подробности за изборите 
в община Шабла, очаквайте в 
следващия ни брой

Изгрев

СРЕЩИ ПО ПРОЕКТИ НА  
СНЦ „МОРСКИ КЛУБ ШАБЛА“

На 10.07.2021 г.(събота), в 
Зелен образователен център 
Шабла, Сдружение с нестопан-
ска цел „Морски клуб Шабла“, в 
качеството си на бенефициент 
по Проект  “Възстановяване 
и развитие на морското дело, 
природното и морското кул-
турно наследство чрез популя-
ризиране и разпространение 
на знания и умения по ветро-
ходство и опазване на околната 
среда на територията на общи-
на Шабла и рибарската общ-
ност“, проведе информационна 
среща, на която запозна граж-
данството на Шабла и немал-
ко гости на града с дейността 
си дотук по проекта, както и с 
планираните от клуба меро-
приятия до края на лятото.

В началото, председателят 
на УС на СНЦ „Морски клуб 
Шабла“, Валентин Иванов из-
ложи пред аудиторията основ-
ните цели на Сдружението, в 
изпълнение на които проектът 
ще помогне. Присъстващите в 
залата разбраха, че съботното 
събитие е в рамките на първа-
та част на дейности по проекта, 
а именно – информационната 
кампания за приобщаване на 
обществеността към ветро-
ходството, както и че практи-
куването на този красив спорт 
е неразривно свързано с опаз-
ване на биоразнообразието в 
Черно Море и в частност – в 
акваторията на община Шабла. 
По-късно, по тази тема, Ива-
нов даде думата на еколожката 
Елен Сабатини, която съчетава 
тази си дейност на територията 
на нашата община с работата 

си като читалищен секретар 
на НЧ  „Отец Паисий 1901“ в 
с. Езерец. Втората, чисто прак-
тическа част от дейностите 
по проекта, която Вальо Ива-
нов изложи, е обучението на 6 
младежи на възраст 16-17 г. за 
инструктори по ветроходство. 
Иванов каза, че обучението 
сега е в ход на двете лодки, с 
които клубът в момента раз-
полага и че в края на август в  

„Морски клуб Шабла“,  очакват 
заложеното в проекта доста-
вяне на нови 6 специализира-
ни ветроходни лодки да стане 
факт. Той още изтъкна, че из-
граждането на базата за морски 
клуб на Фара Шабла, което сега 
е в ход, ще даде силен тласък и 
реален облик на възстановя-
ването на ветроходното дело 
в общината, което и „Морски 
клуб Шабла“ цели.

В изказването си, заместни-

кът на Валентин Иванов в ръ-
ководството на СНЦ „Морски 
клуб Шабла“ и един от основа-
телите на сдружението, Дими-
тър Нанев  подчерта важната 
роля на приемствеността във 
възстановяване на ветроход-
ството в Шабла. Неслучайно 
и в препълнената зала лича-
ха лицата на „старите морски 
вълци“ – Тодор Тодоров, Кирил 
Обретенов, Георги Тодоров…

Нанев каза, че в „МК Шабла“ 
ще направят всичко възможно 
да вдъхнат у младите ценно-
стите на хората от стария мор-
ски клуб. В емоционалната час 
на речта си, Митко Нанев обе-
ща на шабленци, че още през 
това лято „..ще виждате белите 
ни платна“. „Да се занимаваш с 
ветроходство е въпрос на жела-
ние и на сърце“ – завърши той.

На срещата присъства и ди-
ректорът на МИРГ „Шабла – 

Каварна – Балчик“, Нелко Йор-
данов. Той също отговаряше на 
въпросите на хората за детайли 
по проекта, които ги интересу-
ват.

Формалният повод, по кой-
то по-рано бе дадена думата 
на председателя на УС на СНЦ 
„Морски клуб Портус Кариа“, 
Димитър Франгов бе да разка-
же накратко за биоразнообра-
зието в нашата акватория. Като 
харпуджия, той обясни на при-
състващите за по неизвестните 
на широката публика видове 
риби, които се срещат тук. След 
това, Франгов каза, че поява-
та на „Морски клуб Шабла“ е 
част от естественото развитие 
на морското дело в нашата об-
щина, както и че сега вече двата 
клуба покриват най-широкия 
спектър морските занимания 
със спортен характер.

В самото начало на изми-
налата седмица, на 5 юли, 
отново в ЗОЦ Шабла, СНЦ 
„Морски клуб Шабла“ проведе 
среща по проект „Здравето и 
морето“. Срещата бе с 15 деца 
от Шабла, с които ще се про-
ведат занимания по ветроход-
ство и водолазно дело след 20 
юли, т.г., съвместно с морски 
клубове от Балчик, Варна и 
Шумен. На срещата, от„Мор-
ски клуб Шабла“  анонсираха 
други две техни инициативи.  
На 7 август ще се предста-
ви тренажор за обучение по 
ветроходство, а на следващия 
ден -  8 август ще се проведе 
беседа за историята на мор-
ското дело в Шабла.

Йордан Енев

ДЕЦАТА НА ОБЩИНАТА УКРАСИХА ЦЕНТЪРА НА ШАБЛА
В петък, 9 юли, в простран-

ството пред сградата на Об-
щинска администрация Шабла, 
бе експонирана изложбата на 
открито „Край мой роден - Де-
цата рисуват“.

На 29-те детски рисунки, 
разположени  върху 10 вини-
ла можете да видите любими 
и знакови кътчета от нашия 
край, пречупени през погледа 
на детето. Ще се насладете раз-
бира се и на безпределната сила 
на детския творчески порив.

Рисунките ще останат раз-
положени пред сградата на об-
щина Шабла до края на месец 
август и могат да бъдат разгле-
дани от всеки - местен или гост 
на района. Инициативата за 
осъществяването на красивото 
начинание е на Общински дет-
ски комплекс (ОДК) - Шабла.

Екипът на ОДК - Шабла 
изказва благодарност за ен-

тусиазма на всички малки ху-
дожници, които се включиха в 
рисувателния маратон и на тех-
ните родители - за неизменната 

подкрепа. От ОДК благодарят 
и на учителите към ОУ „Св. 
Климент Охридски“ - с. Дуран-
кулак за това, че прегърнаха 

идеята като своя и съдействаха 
за обогатяването този шарен 
калейдоскоп. Включването 
в инициативата на деца и от 
двете училища в общината я 
направи наистина представи-
телна за община Шабла...

Разбира се, нищо от това 
нямаше да бъде възможно без 
ръката, подадена от Общинска 
администрация - Шабла, за да 
реализират от ОДК своя пър-
воначален замисъл и да го до-
ведат до успешен край.

Сега можем да твърдим, че 
лицето на една от най-актуал-
ните туристически дестинации 
в България в последно време 
– Шабла придоби по-красив и 
приветлив вид. Нашата общи-
на вече посреща своите гости 
със своята богата история и 
дейно настояще, отразени от 
четката на нейното бъдеще.

Изгрев

От ОДК поставят банерите с рисунките на децата пред 
общинската сграда.

Валентин Иванов говори пред препълнената зала
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КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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

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

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!

ПРОДАВАМ 

ПАРЦЕЛ 3 501 КВ.М В СЕЛО ТЮЛЕНОВО, 
В РЕГУЛАЦИЯ С ТОК И ВОДА. 

Цена по споразумение.

Телефон:0898 920 946

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

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

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, 

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 13 юли 2021 година се 

навършват
16 години 

от смъртта на

ПЕТЪР КИРОВ СОЛЕНКОВ
починал на 65 години

Добрите хора нивга не умират,
не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря

и честен път, по който да вървим.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17 юли 2021 година 

се навършват
40 дни 

от смъртта на 

АНГЕЛ РУСЕВ НЕНОВ
починал на 81 години

Със спомена за тебе ще живеем
ще помним скъпото лице

и сълзи винаги ще леем
за твоето добро сърце!

     Така обичаше живота…
     Безкрайно ни обичаше и нас…
     И колко трудно е да вярваме, 

     че няма да се върнеш тук, при нас.

От семейството

ЗАВЕДЕНИЕ 
ТЪРСИ ГОТВАЧИ И ШОФЬОР НА 
ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.

Телефони: 0886 653 970, 0888 485 144

ПОКАНА
Съобразно мерките по отношение на пандемичната обстановка в 

България и при спазване на всички заповеди и изисквания, 
Читалищното Настоятелство при „НЧ Отец Паисий 1901” село Езерец, 
община Шабла, област Добрич кани всички членове на редовно общо 
събрание на 14.07.2021(сряда) от 16:00 часа в сградата на читалището 

при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на членове на читалището.
2. Доклад за дейността за 2020 г..
3. Доклад на Проверителната комисия за 2020 г. .
4. Финансов отчет за 2020г..
5. Приемане бюджет на читалището за 2021 г..
6. План Програма  за 2021 г..
7. Текущи.

Приканваме всички членове да присъстват на събранието.
Задължително е носенето на маски и ръкавици.

При липсва на кворум събранието ще се проведе на същия ден и 
същото място с един час по-късно -17:00 часа.

Каним всички членове на читалището да си заплатят читалищния членски 
внос и да си получат поканите в оставащото време до събранието. 

Благодарим ви.

ПРОДАВАМ 

Волво 740- дизел. 
Телефон за контакт: 0888 197 638

ИЗВЪРШВАМ

земеделска и строителна работа, 
почиствам парцели, кося трева.

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА
На 7 юли 2021 година се 

проведе редовно заседание на 
Общинския съвет, на което 
присъстваха всички 11 общин-
ски съветници. Председателят 
на Общински съвет Шабла, 
д-р Йорданка Стоева прочете 
предварително обявения дне-
вен ред, към който бяха добаве-
ни още три докладни записки, 
които са срочни за изпълнение. 
Общинските съветници ре-
шиха община Шабла да склю-
чи договор за кредит от фонд 
ФЛАГ, като поеме дългосрочен 
общински дълг за осигурява-
не на мостово финансиране 
за реализацията на проект: 
„Възстановяване на уникално-
то общо културнонаследство 
и насърчаване на съвместния 
туристически продукт „Хаман-
джия – първа цивилизация на 
Стара Европа“, финансиран по 
програма за трансгранично съ-
трудничество ИНТЕРРЕГ V-A 
Румъния – България 2014-2020 
година. Максималния размер 
на дълга ще бъде до 400 хил.
лв. със срок на погасяване до 24 
месаца.

Тук кметът на общината, 
Мариян Жечев обясни, че пред-
стои финализиране на проекта 
за Големия остров в с.Дуран-

кулак, но остава най-важната 
част – изпълнение на строител-
но-монтажните работи. Очак-
ванията са строителството да 
започне средата на юли, т.г и до 
началото на зимния сезон да са 
приключили по-големите стро-
ителни дейности.

Необходимостта от срочно 
финансиране наложи разглеж-
дането на докладната записка 
за актуализацията на бюджета 
ни за 2021 година.

Кметът Жечев обясни, че 
от месец юни община Шабла е 
собственик на имот с площ 7  
368 кв.м. на брега на морето, 
закупен за 168  500 лв. и това 
налага актуализацията на бю-
джета.

Промени се правят в 
план-сметката по чистото-
та. Завишава се стойността 
за ремонтите на водопроводи 
в града. Постъпило е иска-
не за временно предоставяне 
на средства на СНЦ „Морски 
клуб“ Шабла. Необходими са 

средства и за изграждане на 
мълниезащита на сградата на 
ДГ „Дора Габе“, която не е била 
предвидена в проекта по Про-
грамата за развитие на селските 
райони. На две новоназначени 
медицински лица във филиала 
на „Центъра за спешна меди-
цинска помощ“ Шабла ще бъ-
дат възстановявани разходите 
за транспорт.

Съветниците допълниха 

приетата Програма за разпо-
реждане с имоти общинска 
собственост, в частта „дадени 
под наем“. Отправено е искане 
за отдаване под наем на клуба 
на ул.“Втори юни“ в града, кой-
то вече не се използва за поме-
щаване  на изборна секция. 

„През последните години 
се наблюдава раздвижване на 
пазара на имоти общинска 
собственост в селата Езерец 
и Крапец за изграждането на 
места за настаняване от една 
страна и съответно искане от 
живущите там за поддържане 
на инфраструктурата по места“ 
– обясни г-н Жечев за постъпи-
лите искания за закупуване на 
имоти в тези села.

На НЧ „Победа 1941“ село 
Горичане ще бъде предоставен 
имот общинска собственост с 
площ 50 дка със срок на полз-
ване 5 години.

Кметът на общината, Ма-
риян Жечев бе определен за 
представител на община Шабла 
в редовното общо събрание на 
Многопрофилната болница за 
активно лечение –Добрич, кое-
то ще се състои на 6 август 2021 
година, а при липса на кворум 
на 23 същия месец.

Изгрев
ПРОДАВАМ

МОТОЦИКЛЕТ „СИМСОН-ХОНДА“
Цена – по споразумение

Телефон за връзка – 0885/83-36-41

ОБЯВА
Военно окръжие II степен – Добрич  Ви инфор-
мира, че  със заповед № ОХ – 574/29.06.2021г. 

на министъра на отбраната на Република 
България са обявени 155 (сто педесет и пет) 

вакантни длъжности за лица, завършили 
граждански, средни и висши училища в стра-

ната и в чужбина във военни формирования на 
Сухопътни войски. 

Срок  за подаване на документите 18.08.2021 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ 
ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ В ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ - ШАБЛА, 
на телефон 05743/50-37. 

Лице за контакт Калоян Георгиев – 
мл. експерт „КС и ОМП“ в ОбА, стая 308.

РС ПБЗН ШАБЛА НАПОМНЯ 
на юридическите и физически-
те лица, извършващи дейности 
в земеделски земи, че са длъж-
ни да изпълняват изисква-
нията на Наредба № 8121з-
968/10.12.2014 г. за правилата 
и нормите за пожарна безопас-
ност при извършване на дей-
ности в земеделските земи и  е 
необходимо: 

1.    Да уведомяват съответ-
ната пожарна служба преди за-
почване на жътва в площи над 
100 дка;

2.    Да парцелират и осигу-
ряват пожарозащитни ивици 
в земеделските земи, засети с 
житни култури, съгласно из-
искванията на чл. 16 от Наред-

бата;
3.    Да осигуряват земедел-

ската техника и площадките 
за зареждане с леснозапали-
ми течности (ЛЗТ) и горими 
течности (ГТ) с пожаротех-
нически средства съгласно 
приложение № 2 от Наредба-
та;

4.    Да поставят на видни 
места, покрай площите с жит-
ни култури, знаци за забрана на 
пушенето и паленето на открит 
огън в съответствие с Наредба 
№ РД-07/8 от 2008 г. за мини-
малните изисквания за знаци 
и сигнали за безопасност и/или 
здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 
2009 г.). 
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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!

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

НА ЕДИН ПОДОБЕН
И самотата е живот. Полу.
Любов? Къде, за Бога, да я дяна?
Нощта ми е развикана до лудост,
косата ми се сипе, разпиляна

под ножиците на една луна,
която много двойна ми изглежда.
И самотата е живот. Стена е
с един размазан кадър от надежда.

И самотата е живот. Едва.
Но аз съм я избрала за любима.
Животът носи своята глава
под мишница. Но някак си го има.

Когато ме усетят да кръжа -
бял лешояд над черното си тяло,
ще дойдат свраки да ме уважат,
помислили, че вече е заспала

душата ми, разкъсана на пет
от четири посоки и от есен.
Ще кацна върху тънкия си лед
и ще попитам себе си къде съм.

Но още ми е рано за това.
И самотата е живот. Назаем.
Животът носи своята глава
под мишница. За да не я замая.

Eлена Денева

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗЕЛЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ШАБЛА

Летен сезон (юли-август):
Сряда-неделя: 9:00 – 19:00 ч.

Понеделник и вторник: почивни дни
Зимен сезон (септември-юни):
Понеделник-петък: 08:30 – 17:30 ч.

Събота: 10:00 – 16:00 ч.
Неделя: почивен ден

В деня на вота за народни представители, 11 юли 2021 година, 
Виктория Вълчева навърши пълнолетие, гласува за първи път и 
бе член на избирателна секция в село Смин.

ПОКАНА
Читалищно настоятелство при  
НЧ „Победа 1941“ с. Горичане

Ви кани най-учтиво  
да споделите с нас

честването на 80-годишнината от 
създаването 

на родолюбивата институция.
Тържеството ще се проведе  

на 06.08.2021г. (петък) от 18.30 часа
пред сградата на читалището в с. Горичане.

 Заповядайте да празнуваме заедно!

КАК СЕ ПРЕДСТАВИХА НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО 
ОЦЕНЯВАНЕ  УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII И X КЛАС ОТ ОБЩИНА ШАБЛА

Двата изпита от националното външно оценяване (НВО) 
– по математика и български език и литература (БЕЛ), за уче-
ниците от седми и десети клас се проведоха на 16 и 18 юни 2021 
година. От Министерството на образованието и науката ( 
МОН ) вече съобщиха, че резултатите на седмокласниците са 
най-високите за последните три години.

Тазгодишният формат на писмения изпит по БЕЛ в VII клас 
бе аналогичен на използвания през предходната 2019/2020 учеб-
на година. Разлика нямаше и в дидактическата задача на до-
пълнителния модул. От Регионално управление на образование-
то в Добрич коментираха, че за трети път се поставя задача 
на учениците да трансформират текст от името на неутра-
лен разказвач, слушайки текста от аудиофайл.

От „Изгрев“ помолихме за оценка и коментар на резултати-
те от НВО на техните възпитаници директорите на двете 
училища в община Шабла – г-жа Петранка Валентинова на СУ 
„Асен Златаров“ Шабла и г-жа Маргарита Тодорова на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ с. Дуранкулак:

Петранка Валентинова,  
директор на СУ „Асен Злата-
ров“ гр. Шабла -  Измина още 
една учебна година. И ако в на-
чалото си поставяме цели и за-
дачи, то в края имаме резултати 
и си правим равносметка.

В СУ „Асен Златаров“ тази 
година се проведоха 10 изпита. 

НВО VІ клас
БЕЛ - 27.05.2021г.
Математика – 28.05.2021г.
НВО VІІ клас
БЕЛ – 16.06.2021г.
АЕ – 17.06.2021г.
Математика – 18.06.2021г.
НВО Х клас
БЕЛ – 16.06.2021г.
Математика – 18.06.2021г.
ДЗИ ХІІ клас
БЕЛ – 19.05.2021г.
Държавни квалификацион-

ни изпити
Теория – 04.06.2021г.
Практика – 21.06.2021г.
Пролетта на 2020 година по-

стави началото на нова форма 
на обучение – дистанционно-
то. Причините са всеизвестни 
и нямат нужда от коментар. 
Учебната 2020/2021 година 
продължи с редуване на дис-
танционно и присъствено обу-
чение. Всеки може да прецени, 
че обичайното присъствено 
обучение дава много по-до-
бри резултати, изгражда и ут-
върждава навици за учебна ра-
бота. Въпреки всичко ученици, 
учители и родители положиха 
максимални усилия.

Тази година за първи път се 
проведе НВО по БЕЛ и матема-

тика в Х клас. Всички ученици 
се явиха на изпитите и положи-
ха усилия за успешното им по-
лагане. На НВО по математика 
учениците от Х клас постигна-
ха много ниски резултати. Те са 
съпоставими с текущите оцен-
ки и нивото на знания, които 
показват през учебната година. 
Математиката винаги е била 
препятствие, което се прео-
долява много трудно и много 
често се забелязва нежелание 
от страна на учениците за ус-
вояване на материала. Въпреки 
това, макар и с доста пропуски, 
натрупани през годините, десе-
токласниците се отнесоха сери-
озно към изпита и направиха 
всичко по силите си за положи-
телен резултат.

През цялата година учите-
лите даваха всичко от себе си 
за подготовка на учениците, 
правеха се тестове, проверки, 
направени бяха и пробни НВО 
и по двата предмета. Оказва 
се, че работата само в училище 

не е достатъчна. Необходима е 
по-задълбочена и качествена 
подготовка у дома и контрол от 
страна на родителите, за да има 
и по-добри резултати на НВО.

Използвам възможността 
да поздравя всички учители за 
упорития труд, подготовка и 
усилия за всички изпити, ор-
ганизирани и проведени в на-
шето училище. Благодаря ви, 
колеги!

Пожелавам на учениците ве-
сели и безгрижни ваканционни 
дни, а на всички учители - пъл-
ноценна и ползотворна почив-
ка!

До първия училищен звънец 
през септември!

Маргарита Тодорова, ди-
ректор на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ с. Дуранкулак - 

За поредна година предста-
вянето на НВО на учениците от 
седми клас от ОУ „Св. Кл. Ох-
ридски“ е успешно.

По БЕЛ успехът им е по-ви-
сок от средния за общината, за 
областта и за страната.  Няма-
ме слаби, средни, но нямаме и 
отлични оценки – всички са 
над 4,00. Учениците и учите-
лят по БЕЛ Петранка Алекси-
ева са доволни от резултатите. 
По неофициални данни сред 
училищата с под 20 ученици 
сме на трето място по успех в 
областта - след двете частни 
училища. По организация на 
работа и брой ученици нашето 
училище прилича на частните. 
Разликата е, че родителите не 
плащат такси. 

По математика успехът на 
седмокласниците ни е по-висок 
от този за общината и за облас-
тта, но по-нисък от този за стра-
ната. Учениците се радват, че 
успяха да се справят – нямаме 
слаби оценки, даже няма оцен-
ка 3,00. Учителят по математика 
Маруся Видолова обаче не е на-
пълно доволна от представяне-
то им – трябваше много повече. 

С родителите на седмоклас-
ниците също коментирахме 
резултатите от НВО. На едно 
и също мнение са с нас, учи-
телите - учениците можеха да 
постигнат по-висок успех. По 
БЕЛ можеше да има и отлична 

оценка, по двата предмета, но 
най-вече по математика всеки 
ученик можеше да има пове-
че точки. Още повече, че тес-
товете през тази година бяха 
по-лесни. Основната причина 
отново и двете страни вижда-
ме в обучението от разстояние. 
Учениците, особено след вто-
рото излизане в обучение от 
разстояние в електронна среда 
през месец март, се отпуснаха 
много и някак загубиха жела-
ние за работа и за добро пред-
ставяне. 

В заключение искам да из-
ползвам думите на един наш  
ученик, казани в предна годи-
на – и четвъртокласниците, и 
седмокласниците „не посрами-
ха училището“ на НВО. За това 
им благодаря. Къде е разковни-
чето за добрия успех – малки-
ят брой ученици позволява на 
учителите да работят индиви-
дуално с всеки ученик, многото 
проведени консултации, всеот-
дайността на учителите, под-
крепата на родителите.  Поже-
лавам на учениците от VІІ клас  
да бъдат по-амбициозни в учи-
лищата, в които ще продължат 
образованието си. Благодаря на 
учителите, преподаващи БЕЛ и 
математика за положения труд 
и то не само през настоящата 
година, а още от първия учебен 
час с учениците. За тях съм убе-
дена, че ще продължат все така 
отговорно да изпълняват свои-
те служебни задължения. Не на 
последно място благодарност 
заслужават и учителите, които 
са учили седмокласниците в на-
чален етап. На всички пожела-
вам здраве и хубава ваканция.

Екип на Изгрев

Петранка Валентинова

Маргарита Тодорова
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АВТОБУСНА ЛИНИЯ ДО КЪМПИНГ „ДОБРУДЖА“
Автогара Шабла – Къмпинг „Добруджа“ -  9:00 ч.; 10:00 ч.; 
11:00 ч.; 12:00 ч.;,13:00 ч.; 15:00 ч.; 16:00 ч.; 18:00 ч.

Къмпинг „Добруджа“ – Автогара Шабла - 9:30 ч.; 10:30 ч.; 
11:30 ч.; 12:30 ч.;,13:30 ч.; 15:30 ч.; 16:30 ч.; 18:30 ч.
Маршрут: автогара „Шабла” – спирка „Община” – спирка 
„Мелница” – спирка „Герана” – къмпинг „Добруджа и обратно

Цена на билета: 1.50 лв.
Автобусната линия ще се изпълнява ежедневно 

през месеците юли и август

АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ 
ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И 

ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ АВТОГАРА ШАБЛА

Автогара Шабла - Автогара Добрич  - 8:00 ч.; 16:00 
ч. - ежедневно (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. 
Димитър, Каварна, Балчик)

Автогара Добрич - Автогара Шабла - 13:00 ч.; 18:00 
ч. - ежедневно (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П. Чунчево; Горун)

Автогара Шабла - Автогара Варна - 9:00 ч.; 12:20 ч.; 
16:15 ч.; 17:00 ч. - ежедневно;  13:54 ч. - само събота и 
неделя (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. Димитър, 
Каварна, Балчик) 

Автогара Варна - Автогара Шабла – 8:15 ч. - само 
събота и неделя; 8:50 ч. - понеделник - неделя; 12:30 ч. 
- ежедневно; 15:00 ч. - ежедневно; 18:40 ч. - ежедневно 
(межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. Димитър; П. Чунчево; 
Горун)

Автогара Шабла - Граничар – 10:16 (само събота и 
неделя) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Дуранкулак)

Граничар – Автогара Варна - 13:00 ч. (само събота и 
неделя) (межд. спирки - Дуранкулак; Крапец; Езерец; 
Шабла; Каварна; Балчик)

Автогара Шабла - Граничар - 6:50 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Ваклино; Смин; Черноморци; З. 
Стояново)

Граничар – Автогара Шабла - 7:20 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; разклона на 
с. Крапец)

Автогара Шабла – Граничар - 17:00 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Ваклино; Смин; 
Черноморци; З. Стояново)

Граничар–Автогара Шабла- 17:30 ч.(само в работни дни) 
(межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; Крапец; Езерец)

Билети се закупуват от автобусите.

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 в 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

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПОМОЩИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Горещото юлско време 
предполага и добре изсъхнали 
дърва за огрев на стоковите 
борси в региона.

От 1 юли започна приемът 
на заявления за отпускане на 
целева помощ за отопление 
за предстоящия зимен сезон 
2021/2022 г. Документите могат 
да се подават до 31 октомври в 
дирекциите „Социално подпо-
магане“ по настоящ адрес или 
в специално организирани за 
целта приемни.

Възможно е изпращането на 
заявления да се извърши и чрез 
Системата за сигурно електрон-
но връчване, като заявленията 
трябва да са подписани с пер-
сонален идентификационен код 
на Националния осигурителен 
институт или с квалифициран 
електронен подпис, както и чрез 
лицензиран пощенски оператор, 
напомният от Агенцията за со-
циално подпомагане.

Помощта за отопление се 
отпуска за периода от 1 ноем-
ври 2021 г. до 31 март 2022 г. 
Нейният актуален размер се 
определя от министъра на тру-
да и социалната политика, след 

като Комисията за енергийно и 
водно регулиране утвърди цена-
та на електроенергията за бита 
от 1 юли 2021 г. С министерска 
заповед предстои да бъде при-
ет и корекционен коефициент 
на пенсиите, за да не се допусне 
отпадане на пенсионери от този 
вид подпомагане заради пови-
шаване на доходите им.

Право на помощ за отопле-
ние имат хора и семейства:

със средномесечен доход за 
предходните 6 месеца, преди 
месеца на подаване на заяв-
лението, по-нисък или равен 
на индивидуално определена 
граница за достъп съобразно 

възрастта, семейното положе-
ние, здравословното състояние, 
наличието/липсата на съжи-
телство и други констатирани 
обстоятелства.

За да получат помощ, безра-
ботните в трудоспособна въз-
раст задължително трябва да 
са регистрирани в дирекциите 
“Бюро по труда” най-малко 6 
месеца преди подаване на заяв-
лението-декларация и да не са 
отказвали предлаганата им ра-
бота или включване в обучения.

Хората и семействата, които 
кандидатстват, трябва да отгова-
рят и на следните условия:

да не са регистрирани като 

еднолични търговци и да не са 
собственици на капитала на тър-
говско дружество

да нямат вземания, влогове, 
дялови участия и ценни книжа, 
чиято обща стойност за отдел-
ното лице или за всеки един от 
членовете на семейството да 
надхвърля 500 лв., с изключение 
на боновете или акциите от ма-
совата приватизация

да не притежават движима 
и недвижима собственост и/
или идеални части от нея, която 
може да бъде източник на дохо-
ди, с изключение на вещите, кои-
то служат за обичайно потребле-
ние на лицето или семейството 
и др.

Заявленията се обработват 
до 20 дни след тяхното подава-
не, а в 7-дневен срок след това 
дирекциите „Социално подпо-
магане“ издават заповед за от-
пускане или отказ на помощта.

Всеки кандидат може да по-
лучи заявление-декларация от 
регионален офис на ДСП или да 
го изтегли чрез електронен ад-
рес  https://asp.government.bg/bg/
deynosti/sotsialno-podpomagane/
sotsialni-pomoshti 

Георги Цветков е роден през 1985 г. в Каварна. Завършва ОУ 
„Св.Климент Охридски“, Дуранкулак през 1998 г. През 2003 г. 
завършва 33-та Езикова гимназия „Св.София“ в столицата 
(френски език). По нататък:

Политология (бакалавър), СУ „Св.Климент Охридски“, Со-
фия, 2003-2007

Национална сигурност и отбрана (магистър),   ВА „Г.С.Ра-
ковски“, София, 2007-2008 

Политически мениджмънт (магистър), СУ „Св.Климент Ох-
ридски“, София, 2007-2009

Управление на сигурността и отбраната (доктор), ВА 
„Г.С.Раковски“, София, 2011-2014, с дисертация „Формиране 
на отбранителната политика на Република България“ (1990-
2010).

Георги Цветков работи като доцент във Военна академия 
„Г.С. Раковски“  

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

Георги Цветков - На първо 
място бяха зададени високи 
стандарти. Както по отношение 
на работата на учителите, така 
и на оборудването и условията 
за учене. 90-те години бяха дос-
та трудни, но по-късно оцених, 
че условията, в които учехме 
бяха на високо равнище.

Сега си давам сметка, че 
през 1991 г. започна моята 30 
годишна връзка с образование-
то…

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

Георги Цветков - Трудно 
е да се върна към конкретен 
спомен. Седем години не само 
всеки учебен ден (тогава не си 
представяхме, че може да има 
отсъствия) преминаваше в 
училището, но и често в сво-
бодното ни време бяхме в учи-
лищния двор. Няколко такива 
спомена са подготовката за 
олимпиада по математика или 
участието ми на един рецитал с 
„Опълченците на Шипка“, или 

също така екскурзиите, които 
ни организираха до Военно-
морския музей във Варна, Яй-
лата и нос Калиакра. 

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

Георги Цветков - Не мога да 
си представя Дуранкулак без 
училището. Конкретно в тази 
сграда, построена по повод 
стогодишнината на училището, 
в един от първите класове е за-
почнал да учи и баща ми. 

Относно бъдещето му съм 
умерен оптимист, защото в 

страната, особено с масовото 
навлизане на нови технологии 
се забелязва тенденция все по-
вече млади хора да избират да 
работят дистанционно и да жи-
веят в по-малки населени мес-
та. А в това отношение Дуран-
кулак има предимството, че е 
едновременно отдалечено, с го-
лям туристически потенциал и 
в същото време с наличието на 
необходимите за съвременния 
живот условия. Важно е също, 
че хората се познават и могат да 
си имат доверие.

„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?

Георги Цветков - Да не за-
бравят, че в крайна сметка уси-
лията винаги имат резултат. 
Учителите и цялото общество 
преодоляха редица трудности. 
Това не беше напразно и ни 
дава възможност уверено да 
гледаме напред.  

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
този разговор.

Георги Цветков – И аз Ви 
благодаря за интереса.

Разговаря Йордан Енев

155 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В ДУРАНКУЛАК
Училището в с. Дуранкулак е открито през 1866 година. Ва-

жен е неговият принос за просветата в нашия край през епоха-
та на Възраждането и след Освобождението. През  1900 г. Йор-
дан Пекарев -  главният учител в дуранкулашкото училище, е 
един от вдъхновителите на бунта срещу десятъка, а сграда-
та на училището по време на събитията е превърната в ла-
зарет, в който се лекуват ранените. Училището устоява и на 
опитите за румънизация на българското население в периода 
1913 – 1940 г., когато нашата Южна Добруджа е окупирана от 
кралска Румъния. Непосредствено след Крайовската спогодба 
през 1940 г., училището в Дуранкулак преживява трудните го-
дини на бедност и лишения, но учителите в него с радост сеят 
българския дух у своите възпитаници, вече на територията на 
Майка България…155-годишната история на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ в Дуранкулак е богата и интересна, изпълнена с вър-

хове и превратности. Но едно в училището е било и си остава 
неизменно – високото качество на образованието, което то 
дава. Поредното доказателство за това са обявените преди 
по-малко от месец резултати от националното външно оценя-
ване на VII клас. В тях виждаме, че по български език и литера-
тура, учениците от ОУ „Св. Климент Охридски“са постигнали 
средно 56.67 точки, при 49.25 за област Добрич! Оценката на 
седмокласниците от училището е по-висока и от средната за 
страната, както е и по матеметика…

В „Изгрев“ продължаваме своята поредица от интервюта. 
В тях ние разговаряхме с някои от  възпитаниците на ОУ „Св. 
Климент Охридски“, които покоряват своите върхове. 

В настоящия си брой ще ви срещнем с още един млад човек, 
началото на чийто път в образованието и живота е поставе-
но в  ОУ „Св. Климент Охридски“, Георги Цветков.

Георги Цветков: „ПРЕЗ 1991 Г., В УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
ЗАПОЧНА МОЯТА 30-ГОДИШНА ВРЪЗКА С ОБРАЗОВАНИЕТО.“  
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