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Спазвайте правилата: 
дисциплина, дистанция, 

дезинфекция.

„Видяха те, Боже, водите, видяха Те водите 
и се уплашиха, и бездните затрепераха.“

(Пс. 76:17)

ВМЕСТО  МИСЪЛ  НА БРОЯ СЪОБЩЕНИЕ
Към 10 януари 2022 г., общи-

ят брой на диагностицираните 
лица с COVID-19 на терито-
рията на община Шабла е 14 
(четиринадесет). Трима от тях 
се намират в болнично заведе-
ние, а останалите са на домаш-
но лечение. Под карантина са 
поставени 7 (седем) 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“.

ПОДАРЪК ЗА ЧИТАЛИЩЕТО 
В ЕЗЕРЕЦ

От социалните 
мрежи научихме, че 
на 9 януари (неделя), 
в Народно читалище 
„Отец Паисий 1901“ в 
с. Езерец са зарадвани 
с ценен подарък. Ор-
ганизаторът на стана-
лия вече традиционен 
фестивал „Джаз до 
морето“ в селото – 
Павлета Проданова е 
подарила своето пър-
во пиано на читали-
щето в Езерец.

Повече по темата 
четете в следващия 

ни брой.

ГАЛИН ГОСПОДИНОВ 
Е НОВИЯТ ОБЛАСТЕН 
УПРАВИТЕЛ НА ДОБРИЧ

Новият областен управител 
на област Добрич е Галин Гос-
подинов, който до скоро беше 
заместник.

Галин Господинов е роден на 
05.09.1983 г. Има магистърска 
степен по право от ВСУ „Черно-
ризец Храбър“ и магистърска 
степен „Счетоводство и одит в 
нефинансовите предприятия“ 
от СА „Д. Ценов. Работил е като 
юрисконсулт в „Пътно строител-

ство“ АД, „ВиК“. До назначава-
нето му за заместник областен 
управител е бил главен юрискон-
султ в РУО Добрич. Владее ан-
глийски език. Семеен с едно дете.

Правителството смени още 
8 областни управители – на 
Бургас, Благоевград, Велико 
Търново, Видин,  Пловдив, 
Смолян, София-област и Хас-
ково. Те са от квотите на БСП и 
„Демократична България”. 

БОГОЯВЛЕНИЕ В ОБЩИНА ШАБЛА
Богоявление или Йорда-

новден е един от най-големите 
християнски празници, който 
се чества на 6 януари. На този 
ден се провежда традиционно-
то ритуално хвърляне на кръ-
ста.

В община Шабла то се про-
веде на три места – в Дуранку-
лак, Шабла и Крапец.

Денят в Дуранкулак започна 
с празнична литургия и Бого-
явленски водосвет, отслужени 
от отец Атанасий и ритуално 
хвърляне на кръста в морето.

Гости на празника бяха кме-
та на община Шабла Мариян 
Жечев и заместникът му Петър 
Атанасов.

След празничната черков-
на служба свещеникът хвърли 
Светия кръст в морето. 

В надпреварата за изважда-
нето му се включиха 10 мъже. 

Най-младият участник -Дими-
тър Георгиев, а най-възрастни-
ят - Иван Пенев.

Пръв до кръста стигна Ди-
митър Георгиев на 12 години. 
На него зам.- кметът на общи-
ната Петър Атанасов връчи па-
рична награда и сувенири.

„Честит празник на всички 
именници! Здраве и благополу-
чие!“ – пожела Атанасов.

Ритуалите в Шабла и Крапец 
води отец Павел Максимов от 
храм „Св.свщмчк Харалампий“ 
в Шабла. 

И в Шабла десет бяха смел-
чаците, които се хвърлиха в 
морето. Най-младият участ-
ник в ритуала беше Мирослав 
Емилов на 17 години от Шабла, 
а най-възрастният - Николай 
Стоянов на 65 години, също от 
Шабла. Най-бърз се оказа Ста-

нислав Антонов на 20 години 
от Варна, който скача за втора 
поредна година. Той пожела 
здраве на своите приятели.

Десет бяха участниците и в 
Крапец. От тях - пет момчета от 
Добрич, един от с. Българево. 
Тук кръста извади Дани Йорда-
нов на 21 години от областния 
град. Той посвети победата си 
на своя баща, който е именик 
днес.

Станислав Антонов и Дани 
Йорданов получиха парична 
награда и сувенири от кмета на 
общината Мариян Жечев.

По традиция на този ден се 
освещават и бойните знамена. 
След година прекъсване отец 
Павел освети знамената в поде-
ление 36  780 на зенитен поли-
гон Шабла.

Изгрев

Отец Павел Максимов поръси със светена вода за здраве  смел-
чаците, които след минути щяха да скочат за кръста в морето 
край Шабла.

Кметът на Общината, Мариян Жечев, награждава добричлия-
та Дани Йорданов в Крапец.

В Дуранкулак, както в Крапец и Шабла, 10 мъже скочиха за Бого-
явленския кръст.

Традицията на Йордановден да се освещават и бойните знаме-
на в шабленското поделение бе възстановена. 

Дани Йорданов извади кръста в Крапец.

При втория си опит, варнене-
цът Станислав Антонов изва-
ди кръста в Шабла.

Зам.- кметът на общината 
Петър Атанасов връчи па-
рична награда и сувенири на 
извадилия кръста в Дуранку-
лак,12-годишен Димитър Ге-
оргиев.
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ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛ В ТЮЛЕНОВО

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

ПРОДАВАМ
 лозе в с.Горичане и 7 декара дворно място в селото.

Телефон за връзка: 0882 59 20 60

ПРОДАВАМ 

парцел в Езерец – 2279 кв.м.
Телефон: 0899 53 83 09

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:

Телефон: 0886/22-85-99

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
и пренареждане на покриви.

Зидария и фугиране на камък. Лепене на камък-гнайс. 
Лепене на Фибран.

Телефони за контакт: 0895/25-59-79 и 0895/810-491

ЧАСТНО ЛИЦЕ 
купува къща или 

апартамент в Шабла.
Телефон за контакт: 0885/11-70-51

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС-2004“
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Във всички селища на община Шабла 
на най-добри цени. 

Изготвя безплатно документи за продажба.
Телефон за контакт: 0888/90-88-91

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи 
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателнa 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

ИЗКУПУВАМЕ  
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в общините Шабла, 

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

Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ДАВАМ ПОД АРЕНДА 
ОВОЩНА ГРАДИНА 10 ДКА  
в землището на с. Крапец. 

Телефон за връзка:  
0889 806 555 след 17.30 ч.

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

„ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД 
е официален вносител  

на иглолистни пелети от Украйна.
Разполагаме с количества.  

Разнос в рамките на града и общината.

За връзка: 0883/337-972, 0888/607-416

В ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР 
„СЕМИРАМИДА“, С. ЕЗЕРЕЦ

МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ:
овощни дръвчета, плодни храсти, лози;

есенни луковици;
декоративни дървета и храсти;
многогодишни градински цветя;

торопочвена смес, саксии;
семена за зеленчуци.

Работим целогодишно – 
понеделник-събота, от 9:00 до 17:30 ч.

Телефон за контакт:  
0887/53-27-19, Атанаска Букорова

www.semiramida-garden.com

КУПУВАМ 
ЗЕМЯ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон: 0878/263-071

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

Телефон за контакт: 0878/709-653

28-О ИЗДАНИЕ НА БОРСАТА 
ЗА СЕМЕНА В ДОБРИЧ

Борсата за семена и посадъ-
чен материал в Добрич ще от-
крие 28-ото си издание за пред-
стоящата пролетна сеитба“, 
съобщиха  „Добрички панаир“. 
Форумът, който традицион-
но слага началото на селско-
стопанските прояви в Бъл-
гария за годината, ще събере 
земеделските производители 
в дните между 2 и 5 февруари. 
В изложбените площи на 
спортния комплекс „Простор“ 
в областния център ще се пред-

лагат семена за слънчоглед, 
царевица и други пролетни 
полски култури, за  зеленчуци, 
както и овошки, торове, пре-
парати за растителна защита. 
Петнадесет изложители вече 
са потвърдили своето участие 
близо месец преди откриването 
на борсата, каза. 

От „Добрички панаир“ АД  
напомнят, че форумът ще се 
състои при спазване на проти-
воепидемичните мерки.

Дарик Добрич

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

Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, 
ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 288/07.12.2021  г. на Общински съвет 

гр.Шабла и Заповед № РД-04-9/05.01.2022 г. на Кмета на Общината, 
обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния 

имот – частна общинска собственост :
Решение 

на
Общински

съвет 
гр.Шабла

Имот

Местона
хождение
/населено 

място/

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /

лева/ без 
ДДС

Депозит 
на

вноска
/лева/

288/07. 
12.2021

ПИ 83017. 
503.3351 гр.Шабла 574 14 527,00 2 906,00

Търгът   ще  се проведе на 27.01.2022 г. (четвъртък) от 11:00 часа в засе-
дателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева и се за-
плаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 26.01.2022 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината 
от 17.01.2022 г. до 16:00 часа на 26.01.2022 г., след представяне на доку-
мент за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 17.01.2022 г. до 26.01.2022 г. от 
13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начал-
на тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, 
BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 
26.01.2022 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на 
граждани, стая 106 до 17:00 часа на 26.01.2022 г.

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

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  
„ЗОРА 1894”- гр.ШАБЛА

  Търси да назначи  
ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ  

на пълен работен ден
І. Изисквания към кандидатите за длъжността:
1. Средно образование  
ІІ. Отговорности:
1. Почиства всички помещения намиращи се в сградата на чи-

талището и външните прилежащи части към сградата.
 ІІІ. Указания към кандидатите:
 1. Необходими документи за кандидатстване :

-  Молба в свободен текст до Председателя на НЧ 
”Зора1894” – гр.Шабла

-  Документ за завършено образование - копие
2. Документите за кандидатстване се подават в срок до 

31.01.2022 година в стаята на секретаря на НЧ „Зора 1894” 
- гр. Шабла.

 3. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени 
за интервю.

За повече информация - тел.: 05743/ 40-28

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СПАЗВАНЕТО НА ПРОТИВОПОЖАРНИЯ 
РЕЖИМ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН 
при използването на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения:

При използване на отопли-
телни печки с твърдо гориво 
под тях трябва да има негори-
ми подложки.Същата негори-
ма подложка трябва да излиза 
най- малко 0,5 м пред уреда и 
по 0,25м от останалите му стра-
ни. Минималното разстояние 
между печката, димоотводните 
й тръби и горимите конструк-
ции и материали да бъде над  
0,5м, като в случай на невъз-
можност да се спази е прието да 
се изграждат негорими топло-
отразяващи паравани. Не може 
да се използва друг вид гориво, 
освен предвиденото за опреде-
лен вид печки и не се допуска 
разпалването на печките с лес-
нозапалими или горими течно-
сти. Димоотводните тръби и 
комините трябва редовно да се 
почистват от натрупани сажди. 
Печката да не се зарежда от ве-
черта за другия ден.

Помещенията, в които се из-
ползват газови уреди за отопле-
ние, трябва да имат постоянна 
естествена вентилация с въз-
можност за проветряване и из-

тичане на газта от най-ниската 
точка на помещението. Подмя-
ната на празни бутилки с пъл-
ни се извършва при затворени 

редуцирвентили и при отсъст-
вие на огън и искри. Потреби-
телят няма право да прехвърля 
съдържанието на бутилките в 

други съдове. Не се разреша-
ва съхраняването на празни и 
пълни бутилки в помещения 
под нивото на околния терен, 
в складове и вентилационни 
шахти, близо до отоплителни 
устройства или в помещения с 
температура над 40 0С, както и 
в общи стълбища и тавани и по 
пътища за евакуация. 

При използване на електри-
чески уреди да се следи пред-
видената максимална консума-
тивна мощност да не води до 
претоварване на захранващата 
ги ел.мрежа. Под всички ел.печ-
ки да се поставят топлоизола-
ционни негорими подложки. 
Захранването на топлоакумули-
ращите печки се осъществява 
от самостоятелен токов кръг, 
защитен с автоматични предпа-
зители, а захранващият кабел се 
свързва в мрежата с неподвиж-
на контактна връзка. 

Включените отоплителни 
уреди и съоръжения непре-
къснато се наблюдават, а след 
приключване на работа се из-
ключват. 

РС ПБЗН ШАБЛА
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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!

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН 
„ПРИ ПОЛИ“

Ви очаква с
работно време: от понеделник до петък

08:30 – 18:00 часа.
събота – 09:00 – 14:00 часа.

Салонът се намира на Градския пазар в Шабла 
(срещу аптека „Вита-КА).
Моля, заповядайте!

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

БОГОЯВЛЕНИЕ
В зората на езическата красота на циганското лято,
с походка на богиня, върху килим от брезови листа,
вървеше най-желаната жена и тялото, от бронз излято,
трептеше под избелелия облак на светлосинята басма.

Тя носеше в ръцете си метла от върховете на тръстика,
пристегната с канап, със гривни от блестяща медна тел.
Край мъртвите щурчета, погребани в алеите с иглика,
минаваше на пръсти благоговейно, с поглед тъжно оросен.

Каква печална красота разсипваха косите на жената!
С каква наслада се издуваше басмата над дивните гърди!
С горчива жалост клоните на клена ронеха позлата
сред стъпките на тъмната богиня с босите, напукани пети.

Разпукваше ноември пъпките на закъснелите милувки.
Звънтеше в небесата сладката кантата на южни ветрове.
С отчаяна надежда възкръсналото лято просеше целувки.
От богинята, тръгнала в зората, есенния парк да помете.

И свела разпилените коси на люспиците влажно злато,
метачката преви колене под погледа на тъмния си бог.
А той, възседнал слънчевия кон, сред облаци димящо мляко,
изливаше последна милост от дъното на летния си рог.

Йордан Кръчмаров,  
1985, Шабла

КАК ОБЩУВАМЕ ДНЕС
„В началото бе словото; и Словото беше у Бога; Всичко чрез 

Него стана; и без Него не е станало нищо  от това, което е ста-
нало. В него беше животът  и животът беше светлината на хо-
рата”.

Евангелие на Йоан

Този евангелски текст дава 
ясно тълкувание за това как е 
поставено началото на всички 
начала. Той показва недвус-
мислено, че най-големият дар 
на Твореца и създател на всич-
ко „видимо и невидимо” към 
„венеца на неговото творение, 
наречено Човек“, е именно сло-
вото, т. е. разумната  и смис-
лена човешка реч. С нейна по-
мощ ние ежедневно общуваме  
със своите близки, познати и 
приятели. Словото и речта са 
най-голямата ценност на наша-
та цивилизация. Нещо повече, 
без тях не бихме могли да раз-
вием хилядолетната си култура 
и едва ли бихме могли да прес-
кочим еволюционния си праг 
на животинско съществуване. 

Ние хората сме индиви-
дуалисти по душа. Нашето 
собствено его ни кара непре-
къснато да се вглеждаме в себе 
си. И все пак ние сме живо-
тински вид със стадно чувство. 
Връзката между тези две страни 
на нашето битие  е именно в об-
щуването, то е ключът на наше-
то съществуване и просперитет.

Стотици години скоростта 
на предаване на информация е 
била бавна, мудна. Минавало е 
доста време, докато информа-
цията е стигала от източника 
до адресата. А днес, във века  на 
интернет и модерните телефо-
ни, тя се разпространява почти 
със скоростта на светлината. 
Стремителното развитие на 
технологиите изгради „светов-
ната мрежа”. Но не е ли точно 
мрежата онзи инструмент, с 
който хора и животни (напри-
мер паяци) ловуват, за да си 
набавят храна. Сега световната 
паяжина ни разкрива безброй 
нови възможност за развлече-
ние, получаване на знания и 
информация и общуване меж-
ду хората от различни точки на 
планетата. Нещо повече, светът 
като че ли се превърна в едно 
огромно село, с един необятен 
мегдан.

Но този медал има две стра-
ни. Като цяло хората станаха 
по-информирани и по-отво-
рени за нови идеи и възмож-
ности. В същото време увели-
чената скорост на предаване 
на данни, дава възможност за 

разпространение на „вирусна”, 
вредна и токсична за хората 
информация. Не е тайна, че 
начинът, по който възприе-
маме човека, активно влияе  и 
на начина, по който общуваме 
с него. Днес благодарение на 
новите технологии можем да 
узнаем много за личността на 
човека – например как и с кого 
прекарва свободното си време, 
какви са неговите интереси, с 
кого дружи и т.н.

Притежаването на тази ин-
формация може да бъде използ-
вано както за добро, така и за 
нанасяне на вреди. Достъпнос-
тта на информацията за даден 
човек го прави силно уязвим, 
предсказуем и податлив на 
всякакви атаки от недоброже-
латели. Например много деца 
стават жертви на извратени 
хора, които се прикриват зад  
фалшиви профили. Много пъти 
сме свидетели как престъпни-
ци осъществяват плановете си, 
използвайки за това нищо не-
подозиращи хора или техните 
електронни устройства.

Новите виртуални техно-
логии носят заряд като при 
ядрения разпад. Използван в 
атомна бомба, той е мега разру-
шителен, а използван в ядрени-
те реактори – мега съзидателен.  
Всичко зависи от това кой кое 
копче натиска.

Остротата на проблема в съ-

временното общуване идва от 
това, че много хора се отказват 
доброволно от лични срещи и 
предпочитат общуването във 
виртуална среда. Така възниква 
и логичният въпрос: Може ли 
социалните мрежи да заменят 
общуването на живо?

За мен това е сложен въ-
прос и трябва да се разглежда 
от различни позиции. От една 
страна, да намериш истински 
приятел в интернет е много 
трудно, защото с едно поства-
не  не можеш да видиш очите 
на човека, неговата усмивка, 
да оцениш неговите жестове 
и мимики. А също така да по-
чувстваш неговото настроение, 
да разпознаеш интонацията. 
Изследванията показват, че 
вербалните средства за общу-
ване са много важни и позво-
ляват на събеседника да полу-
чи до 35% повече информация 
за човека пред себе си. Може 
ли общуването във виртуално 
пространство да доведе до ис-
тинско приятелство? Аз смя-
там, че не. Философът Джеси 
Келерман подчертава: „ В наши 
дни дружбата е нещо евтино, 
което лесно може да замениш. 
Влизате в интернет  и може да 
намерите хиляди „приятели”. 
Могат ли обаче десет човека 
във „Фейсбук” да заменят един 
истински  стар приятел?”. Отго-
ворът е очевиден – не. Прияте-

лят е  човекът, с който можеш 
да споделиш най-съкровените 
си тайни, да споделиш про-
блеми, които те измъчват и да 
потърсиш съвет, или просто да 
поговориш. Приятелят винаги 
те разбира и изслушва, споде-
ля и съпреживява тревогите и 
щастливите ти мигове и никога 
не те предава. Той е рамото, на 
което можеш да поплачеш с ис-
тински сълзи или да получиш 
потупване за кураж, прегръд-
ка, с която споделя твоя успех. 
След истинска среща с прия-
тел, като че ли ти става по-леко 
на душата, ставаш по-уверен, 
по-сигурен. Общуването очи 
в очи  ни осигурява  чувства, 
емоции и преживявания, които 
ни зареждат с енергия  и сила 
да се справим с ежедневните 
си проблеми. Затова и в соци-
алните мрежи не можем да от-
крием истински приятел.

В крайна сметка общуването 
във виртуалната среда е въпрос 
на личен избор за всеки човек. 
Новите технологии ни дават 
нови възможности, но все пак 
към тях трябва да се подхож-
да внимателно и най-важното 
– информирано. Не можем на-
пълно да се отречем от общу-
ването „онлайн”, защото то ни 
носи и ценен, и полезен опит, 
но все пак не трябва и за миг 
дори да забравяме: нито един 
„смайллайк” не може да замени 
истинската усмивка и прегръд-
ка на живия човек.

Емил Емилов Стоев – 
IX кл., СУ „Асен Златаров“  

гр. Шабла

В навечерието на Коледа Мла-
дежки център Добрич обяви при-
зьорите от областния конкурс за 
есе на тема „Как общуваме днес?“. 
В   V-ото издание на конкурса се 
конкурираха 102 есета от облас-
тта и градовете Пазарджик, Ва-
рна, София, Плевен и Шумен. 
Според регламента участниците бяха 
разделени на две възрастови групи. В 
първа възрастова група (11-14 г.) постъ-

пиха 59 есета, а във втора възрастова 
група (15-19 г.) - 35 есета.  Творбите на 
младите автори се  оценяваха от жури в 
състав: председател - Сашо Серафимов 
(председател на Дружеството на писа-
телите в Добрич) и членове - Петранка 
Божкова (филолог, поет, член на Съюза 
на българските писатели и на Съюза на 
българските журналисти) и Мария Ме-
тодиева (филолог, председател на Фон-
дация „Св. Николай Чудотворец“).

За наша радост и на този облас-
тен конкурс  ученици от СУ „Асен 
Златаров“ гр. Шабла са сред награде-
ните. Деветокласниците в шаблен-
ското училище - Велизар Енчев  и 
Емил  Стоев, са отличени съответно 
с поощрителна и трета награда във 
втора възрастова група. Есето на Ве-
лизар публикувахме в „Изгрев“ в броя 
си преди седмица, а сега ще можете 
да прочетете и творбата на Емил. 

Непосредствено след награждаването им, Велизар Енчев и Емил Стоев с преподавателя си по 
български език и литература в СУ „Асен Златаров“ – Мария Недялова.
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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 шофьорите на автобусите.

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ 

ПО ЛИНИЯТА ШАБЛА-СОФИЯ

ШАБЛА-СОФИЯ:
Тръгване – 9:00 часа; Пристигане в София – 18:00 часа.

СОФИЯ-ШАБЛА:
Тръгване – 10:30 часа; Пристигане в Шабла – 19:05 часа.

Работно време на офиса на „Юнион Ивкони“ и „Етап 
Груп“ (в сградата на хостел „Шабла“), откъдето 

тръгват и където пристигат автобусите: 8:30 ч. – 
13:00 ч., ежедневно.

Телефон за контакт: 0879/ 356-055

Деница Стоянова, 9 г., (Дуранкулак) Сияна Димитрова, 8 г. Елиза Пеева, 9 г., (Дуранкулак)

Стелияна Атанасова, 9 г., (Дуранкулак) Деница Стоянова, 9 г., (Дуранкулак) Пламена Юлиянова, 6 г

КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ
изработени от децата от община Шабла за дарителската кампания „От дом на дом, от сърце на сърце“.

ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 
НА СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПОРТУС КАРИА“ - 

„ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО НА ЧЕРНО МОРЕ”
На 8-ми януари 2022г. (съ-

бота) от 11:00 часа в сградата 
на новопостроения Морски 
клуб в селищно образувание 
„Кария“ (в непосредствена бли-
зост, северно от фар Шабла), гр. 
Шабла се проведе конферен-
ция в изпълнение на проект 
на Сдружение „Морски клуб 
Портус Кариа“ - „Популяризи-
ране на наследството на Чер-
но море” и сключен договор 
МДР-ИП-01-56/ 23.04.2021г. по 
процедура за подбор на проек-
ти:  BG14MFOP001-4.025 МИРГ 
ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и 
подобряване на природното 
наследство, културата и спорта 
на рибарската територия“ от 
Стратегията за ВОМР на МИРГ 
Шабла-Каварна-Балчик, осъ-
ществяван с финансовата под-
крепа на Европейски фонд за 
морско дело и рибарство чрез 
Програма за морско дело и ри-
барство 2014-2020 година.

Събитието протече при 
засилен интерес от местната 
общност.

По време на конференция-
та заинтересованите страни и 
заявилите участие в курсовете 
участници, бяха запознати с 
целите на проекта, заложените 
в него дейности и начините за 
осъществяването им. На съ-
битието присъстваха предста-
вители на изпълнителите на 
конкретните обучения, които 
отговаряха на въпроси на учас-
тниците. Бяха раздадени ин-
формационни материали. 

Беше представен и раздаден 
иновативно изготвеният ката-
лог под названието „Символи 
на историческото, природното 
и морско културно наследство 
на територията на МИРГ Ша-
бла – Каварна – Балчик“, чия-
то цел е да повиши информи-
раността на обществеността, 
туроператорите и туристите, 
относно възможностите за кул-
турно – исторически туризъм в 
Североизточния черноморски 
район.

Освен книжно издание, ка-
талогът разполага и със диги-

тален вариант, който може да 
разгледате на следния интернет 
адрес: https://online.fliphtml5.
com/opxbw/nfzp или да скани-
рате специално създадения QR 
код.  

Тази публикация е създаде-
на с финансовата подкрепа на 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020, съфинан-
сирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за мор-

ско дело и рибарство.
Цялата отговорност за съ-

държанието на документа се 
носи от Сдружение Морски 
клуб Портус Кариа и при ни-
какви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ 
отразява официалното стано-
вище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 

УС на СНЦ „Морски клуб 
Портус Кариа“
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