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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

 „Природна интелигентност без образование е като дърво без плодове.“ 
 Теодор Рузвелт

МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
23 септември (четвъртък) 2021 година, 13:00 часа 

ПРОДАВАМ

Четири оранжерии, 
намиращи се в гр. Шабла. Може и поотделно.

Тел. за връзка: 0887/72-96-96

ИЗКУПУВАМЕ  
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в общините Шабла, 

Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 
Консултация и подготовка на документи.

Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

СЪОБЩЕНИЕ
Към 20 септември 2021 г., 

общият брой на диагностици-
раните лица с COVID-19 на те-
риторията на община Шабла е 
16 (шестнадесет). Трима от тях 
се намират в болнично заведе-
ние, а другите тринадесет са на 
домашно лечение. Под каран-
тина са поставени 17 (седемна-
десет) лица.

Настоящата информация се 
предоставя от разработената 
система COVID, която пред-
ставлява национален центра-
лизиран регистър на случаите 
с COVID-19 в България. Инте-
грираната платформа дигита-
лизира събирането на лични и 

медицински данни от инсти-
туции, работещи със случаи 
на COVID-19, като регионални 
здравни инспекции, гранична 
полиция, МВР, общопрактику-
ващи лекари, болници, лабора-
тории и общини. Платформата 
обработва данните по струк-
туриран и сигурен начин, като 
дава на специализираните дър-
жавни институции информа-
ция 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“.

На първия учебен ден, кметът на общината, Мариян Жечев  
преряза  лентата на новия STEM кабинет в СУ „Асен Златаров“.

КУПУВАМ 
ЗЕМЯ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон: 0878/263-071

ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ВИ КАНИ НА ИЗЛОЖБА ХУДОЖЕСТВЕНА 

ФОТОГРАФИЯ „КРАСОТИТЕ НА СЕВЕРНОТО 
ЧЕРНОМОРИЕ“ НА ДЖЕМАЛ АХМЕДОВ.

Изложбата ще се 
открие на 24.09. 

2021 г. (петък) от 
16:30 ч. в Зелен 
образователен 

център, гр. Шабла.

 ПОДПИСАН БЕ ДОГОВОР ЗА ОБНОВЯВАНЕ 
СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ШАБЛА

На 15.09.2021 г. бе подписан Договор за 
финансиране на  проектно предложение с 
наименование „Подобряване на енергий-
ната ефективност на територията на общи-
на Шабла чрез обновяване на системата за 
улично осветление в град Шабла“, с което 
община Шабла кандидатства по Процеду-
ра  BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и 
модернизация на общинската инфраструк-
тура – системи за външно изкуствено ос-
ветление на общините“, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейско 
икономическо пространство 2014-2021.

Процедурата цели да повиши енергий-
ната ефективност чрез технологично об-

новление и модернизиране на уличното 
осветление, собственост на българските 
общини и да подобри условията на живот 
на населението.

Проектното предложение предвижда 
изпълнението на мерки за енергоспестява-
не, предписани в изготвено обследване за 
енергийна ефективност на уличното освет-
ление в гр. Шабла, включващи: подмяна на 
осветители, въвеждане на система за упра-
вление на енергията и използване на ВЕИ, 
изграждане на система за мониторинг на 
енергопотреблението, изграждане на сис-
тема за автоматизация и управление на 
енергопотреблението, изграждане на фо-

товолтаична система и др. 
Планираните дейности имат за цел 

постигане на следните резултати: повиша-
ване на енергийната ефективност на улич-
ното осветление на територията на гр. Ша-
бла, намаляване на емисиите на парникови 
газове, намаляване на енергийните разхо-
ди на общината, подобряване на качество-
то на уличното осветление и др.

За осъществяване целите на проекта 
се предвижда сътрудничество с партньор 
от Норвегия. Проектът е със срок на ре-
ализация 18 месеца и е на обща стойност 
531 977,87 с ДДС.

Изгрев

ЗАПОЧНА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОБЩИНА ШАБЛА
При спазване на всички 

противоепидемични мерки, ре-
гламентирани със Заповед  на 
Министъра на здравеопазва-
нето и насоките на Министер-
ството на образованието и на-
уката,  се откри учебната 2021/ 
2022 година в СУ „Асен Злата-
ров“ Шабла и ОУ „Св. Климент 
Охридски“ с. Дуранкулак.

В 9.00 часа с ритуал по изди-
гане на националния флаг за-
почна празникът в двора на СУ 
„Асен Златаров“ Шабла.

Този ден е вълнуващ за 
всички, но най-трепетен и за-
помнящ се е за най-малките 
ученици, първокласниците, 
които тази година са 17. Техни 
учители по пътя към знанието 
ще бъдат Красимира Никифо-
рова и Елена Ставрева.

 Гости на тържеството в СУ 
„Асен Златаров“ бяха кметът на 
община Шабла Мариян Жечев, 
заместниците му Петър Атана-
сов и Цветелин Йорданов, се-
кретарят на общината Миглена 

Спирова, директорът на дирек-
ция „Хуманитарни дейности“ 
в общинската администрация 
Тодор Димитров, Таня Янаки-
ева – началник-отдел „Образо-
вание, култура, младежки дей-
ности и спорт“, Живко Славов 
и Йордан Михайлов – бивши 
директори на училището, ро-
дители, граждани.

Първи своите пожелания 
към учениците отправи дирек-
торът на училището Петранка 
Петрова.

„15 септември е денят, в кой-
то всички ние, учители, учени-
ци и родители се прекланяме 
пред духовното огнище на 
българина – училището, което 
винаги е било и ще бъде един 
неизчерпаем източник на по-
знания, сила и авторитет.“

Директорът пожела на пър-
вокласниците успешно обуче-
ние и вяра в учителите, с които 
ще бъдат заедно през следва-
щите 4 години.На учителите  - 
все така неуморно да създават 

и пазят богатството на българ-
ското училище – неговите въз-
питаници. На всички останали 
една истинска, успешна учебна 
година.

„Вървете напред смело и 
решително! Искайте, защото 
можете! Не се страхувайте  от 
трудностите, а ги побеждавай-
те!“ – пожела Петранка Петрова.

Кметът на общината също 
имаше честта да поздрави уче-
ниците и учителите.

„Всички знаем, че тази учеб-

на година няма да е лесна. Но 
след опита от миналата, вяр-
вам, че ще е успешна. Най-ин-
тересна и предизвикателна ще 
бъде за първокласниците. На 
вас пожелавам да не бързате да 
се разделяте с детството.

На всички желая спорна 
учебна година и хубави дни в 
училище.“ – завърши привет-
ствието си Мариян Жечев.

Директорът ливна менче с 
вода пред „буквара на знание-
то“, както повелява традицията 

на този ден.
След официалното открива-

не на учебната година най-мал-
ките ученици влязоха в класна-
та стая, където получиха своите 
първи учебници и се запознаха 
с учителките си.

Както вече в. „Изгрев“ писа 
от учебната 2021/2022 година 
шабленското училище ще бъде 
иновативно.

Кметът на общината и ди-
ректорът на училището пре-
рязаха официално лентата, с 
което беше открит STEM ка-
бинетът или творческата рабо-
тилница, която ще спомогне да 
се скъси границата между тео-
рията и практиката. Така обу-
чението ще бъде и атрактивно, 
и съобразено с образователни-
те стандарти. (Бел. ред. - повече 
за STEM кабинета в  в СУ „Асен 
Златаров“, четете в следващия 
ни брой).

Продължава на стр. 4

Директорът на СУ „Асен Зла-
таров“, Петранка Петрова

http://www.highviewart.com/teodor-ruzvelt-samo-edno-neshto-e-po-losho-ot-kamennoto-sartse-i-tova-e-techniyat-mozak-5745.html
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ИЗВЪРШВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА И СТРОИТЕЛНА РАБОТА, 
ПОЧИСТВАМ ПАРЦЕЛИ, КОСЯ ТРЕВА.

Телефони за контакт
0895/25-59-79; 0895/810-491

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 25 септември 2021 година се 

навършват
9 години 

от смъртта на 
АТАНАС ТОДОРОВ ЧОЛАКОВ

починал на 80 години

Не се изплаква мъката със сълзи, 
когато плачем повече боли

и все по-безнадеждни стават дните, 
че някога ще се завърнеш ти.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22 септември 2021 година  

се навършват
6 години

от смъртта на нашия скъп съпруг,  
баща и дядо

ДИМИТЪР ЕНЧЕВ РАШКОВ
починал на 72 години

Пазим спомените за теб
с много обич и тъга.
Липсваш ни много!

Почивай в мир!
Поклон!

От семейството

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25 септември, 2021 г. 

се навършват 
10 ГОДИНИ

от смъртта на

АТАНАС ИВАНОВ 
АТАНАСОВ

починал на 63 години

На 22 септември, 2021 г. 
се навършват

8 ГОДИНИ
от смъртта на

ТОДОРКА ХРИСТОВА 
ХАДЖИИВАНОВА

починала на 86 години

Времето е безсилно да заличи болката и тъгата ни!
С обич се прекланяме пред светлата ви памет!

От вечно скърбящите: Иван, Лиляна, Данаил и Томи

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛ В ЕЗЕРЕЦ - 2279 КВ. М., 

с къща в недобро състояние.
Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛ В ТЮЛЕНОВО

в регулация 3777 кв. м, 
на 230 м. от морето.
Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ ДЪРВА  
ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ  И ЦЕР – 115 лв. цепеници
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПРОДАВАМ 
лозе с грозде.

Телефон: 0889 230 043

КУПУВАМ „ЛАДА“
Модели – 2101, 1500, 1500S, 2105, 2107.

Телефон за контакт: 0878/709-653

КУПУВАМ
мотопед „Симсон“

Телефон за връзка: 0988/782-138

ПРОДАВАМ 
кадус за грозде 600 л., 

нераждаваем.
Телефон: 0877 22 28 46

ПРОДАВАМ
 лозе в  

с.Горичане и  
7 декара  

дворно място  
в селото.

Телефон за връзка:
0882 59 20 60

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ШАБЛА”

Община Шабла, в качество-
то си на бенефициент по про-
ект BG05M9OP001-6.002-0183 
„Патронажна грижа + в общи-
на Шабла”, финансиран от Опе-
ративна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014 – 
2020 г. обявява, че от 20.09.2021 
г., в изпълнение на Дейност 
„Патронажна грижа +“ стар-
тира прием на документи от 
кандидати за потребители за 
предоставяне на почасови ин-
тегрирани здравно-социални 
услуги в домашна среда.

Целта на Дейност „Патро-
нажна грижа +“ е да се осигури 
здравна, социална и психоло-
гическа подкрепа на минимум 
19 лица с увреждания и лица 
в риск, във връзка с огранича-
ване разпространението и пре-
одоляване на последиците от 
COVID-19. Всеки потребител 
ще получава комплекс от ус-
луги до 2 часа на ден: помощ в 
дома (почистване, пране, соци-

ални контакти и др.); доставка 
на храна, хранителни продукти 
и продукти от първа необходи-
мост, вкл. лекарства, заплаща-
не на битови сметки, заявяване 
и получаване на неотложни 
административни и битови ус-
луги; медицински услуги, кои-
то не се предоставят по НЗОК 
в домашна среда като: мерене 
на кръвно, поставяне на ин-
жекции, смяна на превръзки, 
контрол върху приема на ле-
карства и др.; психологическа 
подкрепа с фокус към възста-
новяване на социалната инте-
грация на лицата в обществе-
ния живот.

Кандидатите за потребите-
ли следва да са от следните до-
пустими целеви групи: хора с 
увреждания, възрастни хора в 
невъзможност от самообслуж-
ване, лица над 54 г., други уяз-
вими групи, включително лица 
поставени под карантина във 
връзка с COVID-19, лица от 

рисковите групи за заразяване 
с COVID-19.

На кандидатите за потре-
бители, които отговарят на из-
искванията за допустимост, се 
изготвя индивидуална оценка 
на потребностите, след което 
се извършва подбор, на базата 
на компоненти, включени във 
формуляра за оценка. 

За предоставяните по про-
екта услуги в домашна среда не 
се заплаща месечна потреби-
телска такса. 

Проектът е с период на из-
пълнение до 13.11.2022 годи-
на. Заявления от кандидати 
за потребители се приемат в 
деловодството на Община Ша-
бла – ст. 106 на първия етаж в 
сградата на общината, до 1 ме-
сец преди изтичане на крайния 
срок за изпълнение на проекта, 
като първоначално ще бъдат 
разгледани и оценени тези, 
които са подадени до 22.10.2021 
година. Останалите ще бъдат 

включени в резервен списък.
Желаещите да бъдат включе-

ни в социалната услуга подават 
заявление по образец  с прило-
жени към него Декларация по 
Закона за защита на личните 
данни и медицински документи 
(експертно решение на ТЕЛК, 
актуална  епикриза, етапна 
епикриза и др.) лично или чрез 
законния си представител или 
изрично упълномощено лице, 
в деловодството на община Ша-
бла – ст. 106 на първия етаж в 
сградата на общината. 

Образци на заявления могат 
да бъдат получени на място, в 
деловодството на община Ша-
бла – ст. 106 или изтеглени от 
официалната интернет стра-
ница на Община Шабла – www.
shabla.bg. 

Телефон за контакти: 
05743/50 37 – Галя Камберова, 

ръководител проект 
и Виктория Момчева, 
координатор проект.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ 
ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ШАБЛА”

Община Шабла, в качеството си на бенефициент по про-
ект BG05M9OP001-6.002-0183 „Патронажна грижа + в об-
щина Шабла”, финансиран от Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. обявява, че от 
20.09.2021 г. до 08.10.2021 г. приема документи за подбор на 
персонал за предоставяне здравно-социални услуги, както 
следва:

1. По дейност „Патронажна 
грижа +“. 

1.1. Домашен санитар – 3 
лица. Изисквания относно 
придобито образование за 
заемане на длъжността – ми-
нимум начално завършено 
образование. Описание на 
длъжността: изпълнение на 
социално-битови дейности в 
помощ на потребителите по 
проекта: помощ в дома (по-
чистване, пране, социални 
контакти и др.); доставка на 
храна, хранителни продукти 
и продукти от първа необ-
ходимост, вкл. лекарства; за-
плащане на битови сметки; 
заявяване и получаване на 
неотложни административни 
и битови услуги.

1.2. Медицинско лице/ спе-
циалист по „Здравни грижи“ 
– 1 лице. Изисквания относно 
придобито образование за за-
емане на длъжността: профе-
сионална квалификация „ме-
дицинска сестра“, „фелдшер“ 
или „акушерка“. Описание на 
длъжността: изпълнява ме-
дицински услуги за потреби-
телите на проекта в домашна 
среда, които не се предоста-

вят по НЗОК: мерене на кръв-
но, поставяне на инжекции, 
смяна на превръзки, контрол 
върху приема на лекарства и 
др.

1.3. Психолог – 1 лице. 
Изисквания относно придо-
бито образование за заема-
не на длъжността: – висше, 
образователно-квалифика-
ционна степен – „Бакалавър”/ 
„Магистър”, специалност 
„Психология“. Описание на 
длъжността: работи с потре-
бителите по проекта и семей-
ствата им, провежда консул-
тации с тях и техните близки 
и оказва психологическа под-
крепа, съдейства при възник-
нали трудности в общуването 
и в поведението с фокус към 
възстановяване на социална-
та интеграция на лицата в об-
ществения живот.

Кандидатите и за трите 
обявени позиции по дейност 
„Патронажна грижа +“ следва 
да са физически и психически 
здрави, без заболявания, оп-
ределени като противопоказ-
ни за заемане на съответната 
длъжност, да притежават пси-
хическа нагласа и желание за 

работа в домовете на потре-
бителите – болни и възрастни 
самотни хора, които не могат 
да се грижат сами за себе си. 
Опитът в упражняването на 
същата или подобна дейност 
ще се счита за предимство.

2. По дейност „Превенция 
на COVID-19 в социалните 
услуги, делегирани от дър-
жавата дейности“.

Хигиенист – 4 лица. Из-
исквания за заемане на длъж-
ността: минимум начално 
завършено образование; фи-
зически и психически здрави, 
без заболявания, определени 
като противопоказни за зае-
мане на длъжността; да при-
тежават психическа нагласа 
и желание за работа с деца и 
лица в неравностойно поло-
жение и с увреждания; оп-
итът в същата или подобна 
дейност ще се счита за пре-
димство. Описание на длъж-
ността: поддържа хигиената 
и извършва редовна дезин-
фекция на помещенията на 
ЦОП и ЦСРИ, следи за спаз-
ването на противоепидемич-
ните мерки и ползването на 
предпазни средства за пре-
венция на разпространението 
на COVID-19, периодично за-
режда помещенията на ЦОП 
и ЦСРИ с необходимите сани-
тарно–хигиенни и дезинфек-
ционни материали.

Кандидатите за обявените 
позиции подават заявление 

по образец с приложени към 
него Декларация по Закона за 
защита на личните данни, до-
кументи за придобита обра-
зователно-квалификационна 
степен и автобиография в де-
ловодството на Община Ша-
бла – ст. 106 на първия етаж в 
сградата на общината, в срок 
до 08.10.2021 г.

Образци на заявления могат 
да бъдат получени на място, в 
деловодството на община Ша-
бла – ст. 106 или изтеглени от 
официалната интернет стра-
ница на Община Шабла – www.
shabla.bg.

С кандидатите, които отго-
варят на изискванията за до-
пустимост, ще се проведе ин-
тервю. 

С одобрените кандидати за 
длъжностите „Домашен сани-
тар” и „Хигиенист” ще бъдат 
сключени трудови договори на 
8-часов работен ден, за срок от 
12 месеца.

С одобрените кандидати за 
длъжностите Психолог и Ме-
дицинско лице/ специалист по 
„Здравни грижи“ ще се склю-
чат договори за предоставяне 
на почасови услуги, за срок от 
12 месеца.

Телефон за контакти:  
05743/ 50-37 –  

Галя Камберова,  
ръководител проект 

и Виктория Момчева, 
координатор проект.

http://www.shabla.bg
http://www.shabla.bg
http://www.shabla.bg
http://www.shabla.bg
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От 1 октомври стартира
новия творчески сезон 2021/22

на ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ШАБЛА
ЗА   ВАС   ДЕЦА

предлагаме следните
КРЪЖОЦИ, КЛУБОВЕ И СЪСТАВИ

1. Английски език (ДГ “Дора Габе“)
2. Руски език (ДГ “Дора Габе“)
3. „Игрите на баба и дядо“ I клас
4. Английският – лесен и интересен I клас
5. Клуб „Четки и боички“ II клас
6. Куклено-театрален състав IІI - IVклас
7. Клуб „Палитра“ III клас
8. Мажоретен състав I-II клас
9. Мажоретен състав III-IV клас
10. Клуб „Природолюбител“ III-V клас
11. Еко-арт ателие IV-VI клас
 (изобразително и приложно изкуство)
12. „Пей с мен“ II-III клас
13. Клуб „Словотворчество” VI-IX клас
14. Клуб „Дърворезба“ V-VIII клас
15. Клуб „Млад огнеборец” V-ІX клас

ВСИЧКИ ФОРМИ СА БЕЗПЛАТНИ
Заявления за записване: ОДК тел: 05743/ 50-41

За втора  поредна година, НЧ „Изгрев“ село Тюленово организи-
раха импровизация на празника „Плодородие“. На техния отру-
пан щанд видяхме красиви обредни хлябове, плодове и зеленчуци 
от градините на тюленовци.

ПОЕТИЧЕН КЪТ 
На 22 септември не навършват 100 

години от смъртта на поета, писател и 
драматург, Патриарха на българската 
литература – Иван Вазов (9.07 1850 г. 
– 22. 09. 1921 г.)

НЕ СЕ ГАСИ ТУЙ,  
ЩО НЕ ГАСНЕ
За нас е радост, слънце златно
в навъсен ден когато бляска,
но лучът му грей по-приятно
през някоя тъмнична рязка.
 
Една звездица - и тя тоже
моряка води сред морето,
едничка искра нявга може
пожар да дигне до небето.
 
Огънят, в който Хус изчезна,
огря вселената по-ясно,
в нощ мрачна, бурна и беззвездна
светкавицата грей ужасно.
 
Тирани, всуе се морите!
Не се гаси туй, що не гасне!
Лучата, що я днес гасите,
тя на вулкан ще да порасне.
 
Тук всичко мре, изтлява, гние
и тез, що бдят, и тез, що падат,
престоли, царщини и вие
и червите, що вас изядат.
 
Едната светлина е вячна -
една във хаоса грамадни!
Със нея тоя свят се начна,
със нея няма да пропадне.
 
Във мрачен гроб фърлете нея -
тя повеч блясък ще се пръсне,
убийте я във Прометея -
тя във Волтера ще възкръсне.
 
И ако слънцето изчезне
от тия небеса приветни,
то някой в ада ще да влезне,
главня да вземе, да ни светне!

Иван Вазов, януари 1883

ТРЕНИРОВКА НА ДОБРОВОЛНОТО ФОРМИРОВАНИЕ
На 15.09.2021 г. от 14:30 ч. в 

сградата на Читалище „Зора“- 
гр. Шабла беше проведена съв-
местна тренировка между До-
броволно формирование 2017 
– гр. Шабла и РС „ПБЗН“ – гр. 
Шабла. От Доброволното фор-
мирование 2017 – гр. Шабла , 
участие взеха  Стоян Стоянов 
(ръководител на ДФ-2017), 
Ивелина Янакиева, Стоян Ива-
нов и Генчо Георгиев.Трениров-
ката протече по следния начин: 
Дежурния по ОбСС на община 
Шабла подаде сигнал към РС „ 
ПБЗН “ за възникнал пожар в 
сградата на читалище “Зора“ и 
пострадали граждани с обгаря-
ния, поради мащаба на пожара 

бяха призовани и добровол-
ците на общината. Служите-

лите на РС „ ПБЗН “ и добро-
волците реагираха мигновено 

след подаването на сигнала и 
пристигнаха за кратко време.
Пострадалият беше локализи-
ран и изведен на носилка от до-
броволците , бяха евакуирани 
хора от горящата сграда , като 
на пострадалия беше оказана 
долекарска помощ от Ивелина 
Янакиева. Тренировъчния про-
цес протече успешно. Благода-
рим на ДФ-2017 и РС „ ПБЗН“ 
за участието в проиграването 
на ситуацията и използваме 
възможността да поздравим 
служителите на РС ПБЗН по 
случай техния празник!

Калоян Стефанов,  
мл.експ. КС и ОМП в ОА 

Шабла

ИРИНА ПАПАНЧЕВА – МЕЖДУ БРЮКСЕЛ И БУРГАС
Срещата на 16 септември (четвъртък) 

в Шабла с писателката Ирина Папанче-
ва бе инициирана от нейната съученичка 
от средното училище в Бургас и настоящ 
библиотекар в НЧ „Зора 1894“, Аделина 
Божанова. Въпреки че всички издадени 
книги на писателката са налични в биб-
лиотеката на шабленското читалище (дет-
ската илюстрована книжка „Аз заеквам“ ( 
2005 г.); повестта „Почти интимно“ ( 2007 
г.); романите „Анабел“ ( 2010 г.), „Перо от 
пеликан“ ( 2013 г.) и „Тя, островът“ ( 2017 
г.); новелата „Добре дошъл, Натан!“ ( 2019 
г.)), няма да сгрешим, ако кажем, че твор-
чеството на Ирина Папанчева е непознато 
на шабленци. Затова и  накратко ще пред-
ставим  Ирина Папанчева:

„Ирина Папанчева е родена в гр. Бургас. 
Завършва паралелка с литературен профил 
в СEУ „Св. св. Кирил и Методий“, магис-
тратура по „Славянска филология – Чеш-
ки език и литература“ в СУ „Св. Климент 
Охридски“ и по „Европейска интеграция и 
развитие – Европейска политика и социал-
на интеграция“ в Свободния фламандски 
университет в Брюксел. Нейни творби са 
преведени и издадени на английски, френ-
ски, арабски и персийски. Тя е носител 
на наградата на участниците в конкурса 
„Южна пролет – 2008“ за повестта „Почти 
интимно“, а “Анабел“ е сред трите номини-
рани книги в конкурса на Фондация „Ели-
забет Костова“ и издателство Open Letter 
Books в Университета в Рочестър за Съвре-
менен български роман (2014). Ирина Па-
панчева живее в Брюксел, където ръково-
ди застъпничеството на фондация „Лумос“ 
към Европейския съюз.“

В четвъртък, авторката, с подкрепата на 
съгражданката и съученичката си Адели-
на, в откровен разговор открехнаха врата-
та към личността и книгите на Папанчева 
и четящите хора в града се възползваха от 
поканата.

В началото на задушевната среща-раз-
говор, Ирина обясни на аудиторията какъв 

е генезисът на нейните литературни герои 
и пътят, по който те се самоизграждат и 
развиват. Както и че неслучайно литера-
турните й  персонажи  винаги се „случват“ 
край морето. Слушателите разбраха  за ро-
лята на морето за творческата енергия на 

авторката – „Вярвам, че човек черпи енер-
гия от мястото, където са корените му. Ко-
гато в чужбина съм имала трудни моменти, 
винаги съм се връщала в България…Море-
то тук ме успокоява и зарежда…“

Аделина Божанова прочете откъси от 
любимата си книга на Папанчева - „Анабел“.

На въпрос „с какво се занимава в мо-
мента“, Ирина разкри подробности за все 
още неиздадения й роман „Брюксел раз-
голен“. Хората на терасата пред читали-
щето разбраха, че произведението е в 12 
глави, всяка от които е озаглавена с името 
на квартал на космополитната белгийска 
столица, главите отразяват различните го-
дини от учредяването на Европейската ко-
мисия до Брекзит и са разказани от литера-

турни герои от различни нации, етноси и 
религии. „Това, което политиците често не 
провиждат е, че културата не е един мар-
гинален сектор, който  да ги обслужва, а е 
основата на всичко.“ – казва Ирина.

Отговорите на Ирина Папанчева на въ-

проси за работата й в брюкселския офис на 
„Лумос“ съвсем не бяха извън темата, ко-
гато присъстващите разбраха какво точно 
е делото на фондацията, която организира 
литературните конкурси, в които шаблен-
ските деца  печелят награди за своите есета. 

Ще завършим с покана към читателите 
на библиотеката в шабленското читалище 
да се запознаят с творчеството на Ирина 
Папанчева и с нещо, което младата писател-
ка сподели с шабленци на срещата си с тях:

„Харесвам си работата в Брюксел, как-
то и града, но камъкът си тежи на мястото. 
България ме зарежда и вдъхновява, въпре-
ки негативизма, неправенето на нищо и не-
спазването на правилата тук...“

Йордан Енев

НА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

15 септември е първият уче-
бен ден за всички деца и уче-
ници. По традиция в ДГ „Дора 
Габе“ подготвихме празник 
за откриване на учебната 
2021/ 2022 година. Новата 
ни естрада, пъстроцветна 
и богато украсена, създаде 
изключителен комфорт за 
нашите деца. Тържеството 

започна с изпълнение на 
химна на детската градина. 
После музика, песни, игри 
и забавления, редувани с 
майсторство и настроение от 
нашия съгражданин Димитър 
Ялнъзов, огласиха простран-
ството. Възпитаниците на 
детската градина от цялата 
община се веселиха до насита. 

Усмивки, радостни очи, 
детска глъчка…Такава беше 
атмосферата в първия учебен 
ден за децата от ДГ „Дора 
Габе“. Те получиха и специално 
внимание от кмета на общината 
Мариян Жечев, който дойде, за 
да ги поздрави с началото на 
учебната година. Тържеството 
премина  при спазване на 

противоепидемичните мерки 
в съответствие с насоките за 
работа на Министерството на 
образованието и науката.

Благодарим на всички, които 
съдействаха за реализацията 
на празника на децата. 

Ана Христова,  
директор на ДГ „Дора Габе“ 

Шабла 

Ирина Папанчева (вдясно) и Аделина Божанова.



4 Вторник, 21 септември 2021 г.

Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com 
интернет страница: www.shabla.bg 

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

ЗАПОЧНА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОБЩИНА ШАБЛА
Откриването на учебната година в ос-

новно училище „Св. Климент Охридски“ в 
Дуранкулак започна по традиция с посре-
щане знамето на училището и колективно 
изпълнение на училищния химн. След това 
водещият даде думата на  Маргарита Тодо-
рова - директор на училището. В привет-
ствието си директорът изтъкна успехите 
на колектива и възпитаниците на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ през годината, в която 
учебното заведение чества своята 155-го-
дишнина. Споменати бяха трите спечелени 
проекта – за училищните библиотеки, пло-
щадката по безопасност на движението и 
честването на патронния празник, както и 
предстоящото посещение на куклен театър 
и обучението на учениците от училището в 
кукловодство. В кратката си ретроспекция 
за изминалата учебна година директорът 
припомни за много доброто представяне 
на четвъртокласниците и седмокласниците 
от ОУ „Св. Климент Охридски“ на нацио-
налното външно оценяване по български 
език и литература. „Квалифицират ни като 
„селско“ и „малко“ училище, но ние еже-
годно доказваме, че не само можем да се 
мерим с „градските“ и „големи“ училища, 
но и ги изпреварваме по много показате-
ли.“- каза Тодорова. Относно годишни-
ната на училището Маргарита Тодорова 
сподели, че поради противоепидемичните 
мерки така и досега не е „намерена“ дата, 
на която да отбележат официално юбилея 
и затова в  ОУ „Св. Климент Охридски“ 

празнуват своята 155-годишнина на всеки 
празник. Директорът определи 15 септем-
ври като „най-хубавия празник“ и пожела 

на възпитаниците си здраве, ученолюбие и 
да продължават да прославят общината с 
успехите на училището. След като поздра-
ви колегите си и родителите на учениците, 
Тодорова направи мил жест, като подари 

по цвете на всички родители на пристъп-
ващите прага на ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“ деца , които са бивши възпитаници на 
училището.

Официални гости на тържеството по 
откриване на учебната година бяха кметът 
на общината Мариян Жечев и заместници-
те му Петър Атанасов и Цветелин Йорда-
нов. Приветствайки ги, кметът на общи-
ната не изрази съмнение, че трудностите 
отново ще бъдат превърнати в резултати в 
ОУ „Св. Климент Охридски“. На възпита-
ници и колектив на училището той пожела 
„успешна учебна година“.

Кметът на Дуранкулак Веселин Йорда-
нов се обърна към децата със съвет - да 
слушат преподавателите си. Пожела им да 
славят общината, както и досега.

Бяха прочетени и поздравителни адре-
си от председателя на ОбС Шабла д-р Йор-
данка Стоева и началника на РУО Добрич, 
Светлана Василева.

След кратката тематична програма, 
второкласниците връчиха символичния 
„ключ на знанието“ на петимата тазгодиш-
ни  първокласници. А класната ръководи-
телка на първолаците Живка Йорданова и 
директорът Маргарита Тодорова ги преве-
доха през „буквара на знанието“. После ги 
настаниха в импровизираната класна стая 
в двора на училището, откъдето по-ната-
тък ще започне техният и трънлив, и сла-
дък път към знанието…

Изгрев

Проф. д-р Петър Бойваленков: „УЧИЛИЩЕТО В ДУРАНКУЛАК 
РАЗПРЪСКВА СВЕТЛИНАТА НА ЗНАНИЕТО КАТО ФАР.“

Проф. д-р на математическите науки Петър Бойваленков е 
учил в ОУ «Св. Климент Охридски», Дуранкулак в периода 1971-
1978 г. След това:

1978-1982 г. - Математическа гимназия «Иван Вазов», Толбу-
хин (Добрич); 1984-1989 - Факултет по математика и информа-
тика в СУ «Св. Климент Охридски»; 1989-1993 - Координационен 
център по информатика и изчислителна техника (БАН) - аспи-
рантура (докторантура), защита на дисертация за кандидат на 
математическите науки; от 1993 г. 1993-досега - Институт по 
математика и информатика (БАН) - н.с. III-I степен; 1993-1997 
г., ст.н.с. II ст., 1997-2010, ст.н.с. I ст. (професор); от 2010 г. досега 
зам.-директор (2015-2021 г.), директор на Института (2021 г.) ; 
Доктор на математическите науки от 2004 г.

Специализации и кратки изследователски визити - Германия 
(1991-1992), Холандия (1998, 1999, 2001), Швеция (1996, 1998), САЩ 
(2014, 2015, 2016, 2017), гост-професор - САЩ (2018, 2020).

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

Проф. д-р П. Бойваленков 
- Първото училище и първи-
ят учител не се забравят. Учи-
лището в Дуранкулак, заедно 
с родителите ми, ме научиха 
да бъда дисциплиниран, да си 
поставям цели и да ги следвам. 
Попаднах на строги и взиска-
телни учители и това, погледна-
то от дистанцията на годините 
е било най-доброто нещо, кое-
то е могло да се случи. Благода-
рен съм на всичките си класни 
ръководители: Донка Митева 
(началната ми учителка в I-IV 
клас), Димитър Стефанов и 

Елена Димова за положените 
усилия за моето развитие. 

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

Проф. д-р П. Бойваленков 
- Спомням си за някои бели и 
премеждия, но не мисля, че ще 
са интересни. По-скоро тук бих 
отбелязал, че Олита Христова, 
учителката ми по математика от 
IV до VII клас, която видя по-
тенциал в мен, създаде кръжок 
по математика в училището, в 
който заедно със съучениците 
ми надграждахме наученото в 
редовните часове и се запоз-
навахме с нов материал, кой-
то поне за мен се оказа много 

ценен в следващите години. 
Всъщност създаването и редов-
ното провеждане на кръжок по 
математика, при това на високо 
ниво, е най-яркият ми спомен. 
Изключително съм благодарен 
на Олита, че направи това за 
мен и съучениците ми. 

„Изгрев“ - Как виждате 
мястото на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ в българската 
образователна система в го-
дината на честването на 155 
години от създаването на учи-
лището?

Проф. д-р П. Бойваленков 
- Училището в Дуранкулак е 
като фар на морския бряг. По-
вече от век и половина този 
фар разпръсква светлината 

на знанието сред поколенията 
свои възпитаници. Вярвам, че 
всички ние носим част от тази 
светлина, където и да се нами-
раме, колкото и далеч да сме от 
родния дом и бряг.

„Изгрев“ - Какво ще поже-
лаете на учителския колектив 
на ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“, на учениците и на жите-
лите на Дуранкулак на годиш-
нината?

Проф. д-р П. Бойваленков 
- Желая им здраве и издръж-
ливост. Отговорността, която 
са поели, е голяма, работата е 
пълна с предизвикателства и 
изпитания. Това се видя съвсем 
ясно през последната година и 
половина – време на световна 
и здравна криза, на криза на 
съзнанието и на обществата. 
Единствено хора със съзнание 
за изключителната важност на 
това, на което са се посветили, 
ще продължат да развиват и да 
издигат нивото на образова-
нието в България. И ние, като 
бивши техни възпитаници, 
като хора, поели щафетата от 
техните ръце, като общество – 
сме длъжни да им кажем едно 
голямо: „Благодаря!“

„Изгрев“ – И ние Ви благо-
дарим за това интервю.

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. Можете да се запознаете с нея в книгата 

„Светилището“ (изд. 2011 г.), с автори Недю Монев и настоящ-
ия директор на училището - Маргарита Тодорова.

Първото от поредицата интервюта с някои от  възпита-
ниците на ОУ „Св. Климент Охридски“, които днес покоряват 
своите върхове, „Изгрев“ помести в броя си, в който отрази 
честването в общината на  24 май - Деня на светите братя 
Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура 
и на славянската книжовност.  Тогава разговаряхме с Красно-
дара Николаева-Камерон, която сега се труди и развива в САЩ. 

„Изгрев“ завършва своята серия от  интервюта с хора, 
получили началния тласък в ОУ „Св. Климент Охридски“ не-
посредствено след друга знакова дата за българското образо-
вание – 15 септември. Предлагаме на вниманието на своите 
читатели  разговора си  с  настоящия  директор на Институ-
та по математика и информатика към БАН, проф. д-р Петър 
Бойваленков:

Кметът на общината, Мариян Жечев и 
директорът на ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“, Маргарита Тодорова на първия уче-
бен ден в училището. 

Първокласниците на ОУ „Св. Климент Охридски“  заедно с клас-
ната си ръководителка Живка Йорданова – в импровизираната 
класна стая в двора на училището.

Директорът посреща с „Добре дошли!“ току що преминалите 
през „буквара на знанието“ първокласници.

На 19 септември, на корта в Спортен комплекс „Шабла“, Женя 
Илиева спечели поредния турнир по тенис на корт за аматьори 
от веригата „Лятна тенис-лига Шабла 2021“. Подробности оч-
аквайте в следващия брой на „Изгрев“.

”ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ – ШАБЛА”
Стартира нов прием на заяв-

ления по проект ”Обществена 
трапезария – Шабла”. Проектът 
е на стойност 9 344,00 лева и се 
финансира от Фонд „Социална 
закрила” на Министерството 
на труда и социалната полити-
ка. Срок на изпълнението му е 
от 1 октомври до 31 декември 
2021 година.

Общата цел на проекта е 
намаляване на бедността чрез 
осигуряване на обяд на лица, 
живеещи във висока степен на 
бедност и социална изолация. 
След извършване на подбор 
на 20 представители на целе-
вите групи от Община Шабла 
ежедневно в работни дни ще се 
предоставя топла храна. Всеки 
от нуждаещите се ще получава 
супа, основно ястие, хляб и вед-
нъж седмично десерт. Топлият 
обяд ще се приготвя в Домаш-
ния социален патронаж в Ша-
бла.

Право да се възползват от 
услугата „Обществена трапеза-
рия“ имат:

Лица и семейства на месеч-
но подпомагане по реда и усло-
вията на чл. 9 от Правилника за 
прилагане на Закона за социал-
но подпомагане;

Лица с доказана липса на до-

ходи и близки, които да се гри-
жат за тях;

Самотно живеещи лица и 
семейства, получаващи мини-
мални пенсии (пенсии за осигу-
рителен стаж и възраст; пенсии 
за инвалидност; наследствени 
пенсии; пенсии, несвързани с 
трудова дейност);

Скитащи и бездомни деца и 
лица;

  Лица от уязвими групи – 
граждани на трети страни, по 
смисъла на § 1, т. 17 от допъл-
нителните разпоредби от Зако-
на за убежището и бежанците;

Лица, изпаднали в тежка 
ситуация в следствие на епи-
демичната обстановка – по-
ставени под карантина, лица 
завърнали се от други държа-
ви, останали без работа и без 
доход.

Заявления-декларации се 
приемат в работно време в де-
ловодството стая 106 на Об-
щина Шабла до 23 септември 
(четвъртък ). Заявления ще се 
приемат и след крайната дата, 
като лицата, подали документи, 
ще бъдат класирани и включе-
ни в списък с чакащи. Те ще бъ-
дат включвани в услугата след 
освобождаване на място.

ОА Шабла

ОТ РЕДАКЦИОННАТА НИ ПОЩА
От страниците на общинския 

вестник „Изгрев“ искам да 
поднеса благодарността  си 
към екипа на РУ „Полиция“ 
в Шабла, който на 13.09.2021 

година се отнесе компетентно 
и отзивчиво при инцидент с 
изгубени документи за самоли
чност.                                          

С уважение, адв. Величкова
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