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Народно читалище „Съгласие 1890”, гр. Каварна
Художествена галерия „Христо Градечлиев”, гр Каварна

организират
ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ НА АВТОРСКИ 

ТЕКСТОВЕ НА ТЕМА  

„ЛЮБОВ, НАЛЕЙ МИ ЧАША ВИНО”
Идеята тази година е автори от общините Каварна, 
Балчик и Шабла да представят свои оригинални, забавни, 
любовни тостове и наздравици. Произведенията ще бъдат 
с конкурсен характер.
  Всеки, който желае, може да изпрати до две авторски 
творби на електронна поща:  biblioteka_nch_saglasie@abv.
bg  до  08.02.2022 г., придружени със следната информа-
ция: име, възраст, населено място и телефон за връзка.

Тричленно жури ще разгледа, класира и оцени получените 
произведения. Най-добрите от тях ще бъдат наградени.

Събитието е традиционно и ще се проведе за четвърта 
поредна година на 11.02.2022 г. от 17:30 ч.  

в ХГ „Христо Градечлиев” в  Каварна.  
Тогава ще бъдат наградени и авторите,  

посочени от журито.

НОВ КАБИНЕТ ПО ИЗКУСТВАТА ЗА ДЕЦАТА НА ШАБЛА
Безценна нова придобивка 

ни радва в първите дни на Но-
вата 2022-ра година. Ние, еки-
път на ОДК - Шабла с радост 
можем да обявим завършване-
то на проекта, който разрабо-
тихме и спечелихме по Нацио-
нална програма “Предоставяне 
на съвременни условия за под-
крепа за личностно развитие на 
децата и учениците в системата 
на предучилищното и училищ-
ното образование - 2021”. Ре-
зултатът от неколкомесечните 
усилия е оборудването на нов, 
модерен кабинет по изкуства-
та. В него е предвидено да се 
развиват три направления - 
приложно, изобразително и те-
атрално изкуство, съобразено 
и с интереса на подрастващите 
към формите, развиващи се в 
детския комплекс.

Първите реакции на деца-
та, когато влизат в кабинета са 
повече от показателни. Според 
Ванеса от втори клас вътреш-
ната подредба, цветовете и 
организацията на простран-
ството напомнят на английско 
училище. Даная от трети клас 
казва, че жълтото и синьото, на 
които сме заложили, са същите 
като в нейната детска стая и се 
чувства като у дома си. Четвър-
токласничките Ивон и Ната-
лия пък са възхитени от кук-
лите-петрушки и театралните 
костюми и нямат търпение да 
влязат в образ, за да могат да ги 
използват и на сцена.

Всъщност някои от костю-
мите, закупени за нуждите на 
театралния състав вече имаха 

своята премиера - те бяха из-
ползвани в програмата по за-
палването на коледната елха и 
тържествата в ДГ “Дора Габе” 
предходния месец декември. 
Тогава Снежният човек, Праз-
ничната елха и Коледният елен 
оживяха пред зрителите благо-
дарение на обновения фонд на 
Комплекса.

Богати са възможностите за 
децата, които обичат да рабо-
тят с ръцете и въображението 

си. Материали за работа с по-
лимерна глина, за изработване 
на линогравюра, за декупаж, за 
плъстене на вълна, за квилинг, 
за рисуване върху стъкло и 
изработване на мозаечни пана 
са достъпни за всеки, който би 
имал интерес да се научи на 
традиционни и модерни при-
ложни техники. Дори широко 
популярното изобразително 
изкуство изглежда по-привле-
кателно при разнообразието 

от бои, пастели и моливи - тем-
пера, акрил, акварел, акрил, 
въглен. За най-напредналите 
художници са осигурени плат-
на, маслени бои и стативи. За 
да може рисуването да стане 
още по-достъпно и различни-
те графични техники да бъдат 
онагледени, по проекта е осигу-
рена и методична литература.

Всичко това е разположено 
в среда от красива и функцио-
нална мебелировка с персо-
нални места за всеки от учас-
тниците във формите. Общата 
стойност на отпуснатите сред-
ства е 22 388 лв., от които 16 553 
лв. за обзавеждане и оборудва-
не (осигурено от каварненската 
фирма “Мира 2000”) и 5835 лв. 
за консумативи и материали.

Благодарим на всички фи-
зически и юридически лица, 
както и на административните 
служители, които съдействаха 
при реализацията на проек-
та. Вярваме, че доброто, което 
постигнахме с общи усилия, 
ще помогне да продължим да 
привличаме и мотивираме де-
цата за развитие на техните ин-
тереси и способности. Макар 
и от броени дни - убеждаваме 
се, че уютната обстановка на 
кабинета и подобрените усло-
вия за работа, са предпоставка 
за разгръщане на творческата 
енергия у най-малките.

И какво по-добро начало на 
една година от това - да успееш 
да дадеш на един невръстен ар-
тист крилете, с които въобра-
жението му да полети.

ОДК - Шабла

ОТМЕНЯТ СЕ ВСИЧКИ МЕРОПРИЯТИЯ СЪС 
СТРУПВАНЕ НА ХОРА -  РЕШИ НА ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЛАСТНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН ЩАБ

На 10.01.2022 г. се проведе заседание на 
Областния координационен щаб (ОКЩ) 
към Областен съвет по здравеопазване, 
председателствано от областния управител 
Галин Господинов, във връзка с увеличава-
щия се брой новорегистрирани случаи на 
коронавирус в областта. Пред членовете 
на ОКЩ директорът на РЗИ и секретар на 
щаба - д-р Светла Ангелова представи на-
кратко данни за разпространение на забо-
ляването. 

Към 10.01.2022 г., на 14-дневна база за-
боляемостта в област Добрич е  291,25 на 
хил. 100 жители, като по общини тя е както 
следва: 

– община град Добрич – 334,8 %000; 
община Добричка – 169,9%000; 
община Балчик – 322 %000; 
община Каварна – 283,2 %000; 
община Шабла – 368,9  %000; 
община Генерал Тошево – 334,4  %000; 
община Тервел – 278,2  %000; 
община Крушари 80,1  %000.
„С изключение на община Крушари във 

всички други общини отчитаме ежедневна 
тенденция на нарастване на новорегистри-
раните случаи като от 05.01.2022 г. средно 
дневният ръст за областта е над 100 %“ – 
посочи  секретарят на ОКЩ - д-р Ангелова.

Тя сподели, че поставените дози вакси-
на срещу коронавирус в областта от старта 
на ваксинационната кампания до момента 
са общо 82  921 дози, като със завършен 
ваксинационен курс са 43  119 лица. 6  433 
лица имат поставена бустерна доза. „Ако 
приемем, че населението на област Добрич 
е около 126 хил. души – то една трета са 
ваксинирани“ – обобщи д-р Ангелова. 

Ръководителите на лечебни заведения, 
в които има разкрити ваксинационни пун-
ктове препоръчват гражданите да записват 
предварително час и дата за ваксинация, за 
да се избегне струпване пред кабинетите. 
Директорът на РЗИ препоръча на кметове-
те на общини да прегледат и отменят меро-
приятия, при които има струпване на хора.

Единодушно членовете на Областния 
координационен щаб към Областния съ-

вет по здравеопазване решиха:
Преглед и отмяна на всички общински 

мероприятия със струпване на хора;
Извършване на учестени съвместни 

проверки от служители на МВР, общин-
ските администрации и другите територи-
ални администрации;

Засилване на противоепидемичния 
контрол в лечебните заведения;

Строг филтър в детските градини;
Удължено работно време на някои от 

ваксинационните пунктове с оглед поема-
не на по-големия брой желаещи;

Засилени проверки от служители на 
ОДБХ в заведенията за хранене и търгов-
ските обекти;

Проверки от служители на дирекция 
„Инспекция по труда“ за спазване на про-
тивоепидемичните мерки и допуска на 
работници и служители в организирани 
колективи, както и препоръка за органи-
зиране на работния процес от разстояние, 
там където това е възможно.

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

Телефон за връзка: 0882 59 20 60

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

ЧАСТНО ЛИЦЕ 
купува къща или 

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

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

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

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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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
/населе-

но 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 заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща 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 документ 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 
начална 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 об-
служване 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 

О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, 
ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от 
НРПУРОИ, във връзка с Решение № 292/07.12.2021 г. по 
Протокол №36 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед 

№ РД-04-25/11.01.2022г. на Кмета на Общината, обявява 
търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя с 

идентификатор ПИ 83017.46.37 по кадастралната карта 
на гр.Шабла с площ 617 кв.м.

Началната тръжна цена на имота е в размер на 7 096.00 (седем 
хиляди деветдесет и шест 0.00) лева.
Търгът ще се проведе на 08.02.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в 
сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията за участие в търга е 60,00 лв. 
(шестдесет) лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 
17:00 ч. на 04.02.2022 г.
Получаването на документацията за участие в търга става в 
Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, 
след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 24.01.2022 г. до 04.02.2022 
г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от 
началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 
7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 04.02.2022 г. 
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 от 24.01.2022 г. до 17:00 часа на 
04.02.2022 г.

Допълнителна информация в служба 
 „Общинска собственост”, стая 108 или  

на тел. 05743/40-45, вътр.108.

ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.37, 
ал.1 от ЗОС; чл.56, ал.1, чл.93, ал.2  и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Об-
щински съвет гр. Шабла № 290/07.12.2022г. и Заповед № РД-04-24/07.12.2021г. на Кме-
та на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване на въз-
мездно право на строеж, върху имоти частна общинска собственост, както следва:
ПИ 83017.503.3073 по КК на гр.Шабла, УПИ XVIII, кв.14, целият с площ от 755 кв. м., 
с начална тръжна цена 7 643.00лв. без ДДС;
ПИ 83017.503.3074 по КК на гр.Шабла, УПИ XIX, кв.14, целият с площ от 791 кв. м., с 
начална тръжна цена 8 008.00лв. без ДДС;

Търгът ще се проведе на 08.02.2022 г. 
(вторник) от 10:00 часа в сградата на Об-
щинска администрация гр. Шабла.
Спечелилите търга участници се задължа-
ват да извършат строителство на масивна 
жилищна сграда за задоволяване на собст-
вени жилищни нужди в срок от 5 години 
от датата на подписване на договора, като 
в противен случай правото на строеж се 
погасява в полза на община Шабла и пла-
тената за него цена не се възстановява.
Приобретателите на правото на строеж се 
задължават да не продават, прехвърлят, 
заменят или даряват отстъпеното право на 
строеж и изградената сграда за срок от 10 
години.
Стойността на тръжната документация е 

10,00 (десет) лв. и се заплаща в Данъчна 
служба – стая 109 до 17:00 ч. на 04.02.2022 г.
Получаването на тръжната документация 
става в Центъра за обслужване на гражда-
ни, стая 106 на Общината, след представя-
не на документ за закупуване.
Оглед на имотите - всеки работен ден от 
24.01.2022 г. до 04.02.2022 г. от 13:00 ч. до 
15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в 
размер на 20% от началната тръжна цена 
на имота и се внася по сметка BG BG 30 
IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  
при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” 
АД до 17:00 часа на 04.02.2022 г. 
Предложенията за участие в търга се пода-
ват в работно време в Центъра за обслуж-

ване на граждани, стая 106 от 24.02.2022 г. 
до 15:00 часа на 04.02.2022 г.
При неявяване на кандидати на 
08.02.2022 г.  е насрочен втори търг на 
15.02.2022 г. от 10:00 ч. при същите ред и 
условия.
Депозитната вноска за участие във втория 
търг е в размер на 20% от началната тръжна 
цена на имота и се внася по сметка BG BG 
30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  
при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” 
АД до 17:00 часа на 14.02.2022 г. 
Стойността на тръжната документация 
е 20,00 лв. (двадесет) лева и се заплаща в 
Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 
14.02.2022 г.
Получаването на тръжната документация 
става в Центъра за обслужване на гражда-
ни, стая 106 на Общината, след представя-
не на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 
09.02.2022 г. до 14.02.2022 г. от 13:00 ч. до 
15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се пода-
ват в Центъра за обслужване на граждани, 
стая 106 от 09.02.2022 г. до 17:00 часа на 
14.02.2022 г.

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 януари 2022 година  

ще се навърши 
1 година от смъртта 

на 

СТАНИМИР НИКОЛОВ  
ОВЧАРОВ

починал на 50 години

Не се изплаква мъката със сълзи, 
когато плачем повече боли.

И все по-безнадеждни стават дните, 
че никога не ще се върнеш ти.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 18 януари 2022 година 

се навършва 
1 година

от смъртта на 

ИВАН МАТЕЕВ ПЕТРОВ
починал на 69 години

Няма смърт за хората добри.
Всички от сърце за тях жалеят 

и преминали отвъд дори,
с пример и дела сред нас живеят.

Поклон!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 19 януари 2022 година  ще се навършат

2 години
без 

СТЕФАНКА ХАРАЛАНОВА 
ГЕРДЖИКОВА

починала на 83 години
Вечно жив си остана човекът, 

който честно се трудил и скромно живял,
 тихо минал по своята пътека

и в сърцето на всеки обич посял.
С много обич и тъга.

Дълбок поклон пред светлата ти памет!

От семейството
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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

ПОЕТИЧЕН КЪТ 
На стр. 1 в броя анонсираме литературния конкурс на тема  

„Любов, налей ми чаша вино“, организиран от Народно чи-
талище „Съгласие 1890“ гр. Каварна и Художествена галерия 
„Христо Градечлиев“ в Каварна. В това издание на конкурса са 
поканени за участие автори от общините Каварна, Балчик и 
Шабла. От днешния брой до бр. 7, в рубриката си „Поетичен 
кът“, „Изгрев“ ще публикува стихотворения на автори от 
Литературния клуб при НЧ „Съгласие 1890“, участвали през 
годините  в мероприятия по повод Трифон Зарезан и Свети Ва-
лентин. Творбите публикуваме с любезното съдействие на НЧ 
„Съгласие 1890“. 

ЛЮБОВ И ЧАША ВИНО
С наздравица по чаша и за двама
празнуват влюбените точно днес.
В сърцата им гори любов голяма,
познала безпогрешния адрес.

Като вълната морска тя прелива,
окъпала крайбрежната скала.
Разцъфва поетична и красива
с усмивката на хубава жена.

Изпепепляваща, главозамайна,
тя вечно стопля теб и мен.
Любов - необяснима, всеотдайна,
донесла светла радост в моя ден.

Поетите за нея пишат с вяра
как не умира тя и след смъртта.
Дори и каменни сърца разтваря
със своята кристална чистота..

Живее тя и в нашата епоха,
все тъй ефирна, нежна като бриз,
но и любови нови надойдоха
със странен и съмнителен реприз.

ТАНЬО БОЖКОВ

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 
ЗА ЗЕЛЕНИ ИНОВАТИВНИ ИДЕИ

Националният ученически 
конкурс за зелени иновативни 
идеи „Млад иноватор“ старти-
ра третото си издание.  За трета 
поредна година ученици от VII 
до XII клас имат възможност да 
бъдат част от преживяването 
„Млад иноватор“. 

Участвай със своя проект и 
получи възможност за финан-
сиране на идеята си на стой-
ност 5000 лв. Повече за конкур-
са и условията за участие тази 
година вижте в сайта. Успех на 
всички иноватори!

PostScriptum Ventures S.a.r.l. 
е инвестиционен фонд с фокус 
устойчиво развитие и инова-
ции. Компанията финансира 
бизнеси в сферата на енергети-
ката с иновативни идеи и биз-
нес модели, които допринасят 
за трансформацията на енер-
гийния сектор от изкопаеми 

горива към други ниско-ин-
тензивни на въглеродни еми-
сии източници на енергия. 
Освен в енергетиката, компа-
нията има интерес и към енер-
гийна ефективност, дигитална 
трансформация и социално 
значими решения, които водят 
до опазване на природните ре-

сурси и богатства, изгражда-
нето на общества и по-добро 
бъдеще за следващите поколе-
ния.

 От PostScriptum Ventures 
смятат, че светът се нуждае от 
млади, мислещи хора, които 
да допринесат за трансформа-
цията към по-зелено и устой-

чиво бъдеще чрез креативни и 
иновативни идеи и практични 
решения.

 Мисията на конкурса е да 
провокира мисленето на децата 
в посока опазване на околната 
среда, да ги стимуира да насо-
чат вниманието си върху реал-
ни и практични решения, кои-
то биха могли да допринесат 
за подобряване на условията и 
средата, в които живеем.

 Целта е да се даде възмож-
ност за по-нататъшна реали-
зация на проектите, но и да 
отключи любопитството на 
участниците към устойчиво-
то развитие като принцип на 
обединение на екологичното, 
социалното и икономическото.

Краен срок за участие 
31.01.2022 г. на сайта -   www.
mladinovator.bg.  

Изгрев

В НАВЕЧЕРИЕТО НА БАБИНДЕН…
През миналата година в общината са се родили 25 бебета

От 1951 година 21 януари 
е обявен за ден на родилната 
помощ, на акушерките и гине-
колозите. И днес в България на 
тази дата отбелязваме Деня 
на родилната помощ. 

През изминалата 2021 годи-
на в община Шабла са се родили 
25 бебета – 24 в Шабла и едно 
бебе в Дуранкулак. Момчетата 
са 15, а момичетата 10.

Статистиката за две годи-
ни назад сочи следното:

През 2020 година в община-
та са се родили 16 бебета, като 
в Шабла те са 13 и по едно в се-
лата Ваклино, Дуранкулак и Крапец. Момичетата са 9, а мом-
четата 7. През годината проплакват и двe двойки близнаци.

През 2019 година общият брой на родените е 17, от тях 14 в 
Шабла и по едно в селата Крапец, Дуранкулак и Захари Стоя-
ново. 

До редакционното приключване на броя няма бебе, родено 
през 2022 година.

Дни преди Бабинден разговаряме с Йорданка Добрева и Же-
лязка Ташева – акушерки съответно от Шабла и Ваклино.

„Изгрев“ – Г- жо Добрева, 
разкажете ни защо се спряхте 
точно на тази професия. 

Й. Добрева – Професия-
та на акушерката е хуманна и 
призната. „Бабата“ е уважавана 
в целия свят. След като завър-
ших средното си образование 
реших, че ще кандидатствам на 

много места. Първо се записах 
във Варна в тогавашното меди-
цинско училище, специалност 
„Акушерка“. Приеха ме трета 
и веднага се записах. Майка 
ми също харесваше тази про-
фесия. От 1970 година учих 
редовно две години и шест ме-
сеца, като половин година беше 
стажът. Практиката си я карах 
във Варна и Шумен. Имаше и 
„стаж на село“ – практикувах в 

Крушари.
„Изгрев“ – Спомняте ли си 

първия работен ден като аку-
шерка?

Й. Добрева – Започнах ра-
бота на 1 март 1973 година в 
Шабла и още сутринта имах 
раждане. И до днес си спомням 
името на детето  - Галин Васи-

лев от Шабла.
„Изгрев“ – Можете ли да 

кажете за 27 години трудов 
стаж колко бебета са пораст-
нали под Вашите грижи.

Й. Добрева – През месец 
ноември 1952 година е открит 
родилният дом в Шабла.

В родилното отделение 
в Шабла работих 6 години 
до закриването му на 1 юни 
1978 година, поради уедрява-

не на родилните заведения. 
Най-близкото беше в Каварна.

С умиление си спомням, че 
през 1974 година имахме 110 
раждания в общината.

До 1982 година бях акушер-
ка в женска консултация при 
филиална поликлиника Шабла. 
От 1989 година станах старша 
сестра и до 2000-та съвместя-
вах две длъжности – акушерка 
и старша сестра.

От 2000 година до днес съм 
в екипа на д-р Александра Ко-
зарева.

„Изгрев“ - В България има 
недостиг на акушерки. Какво 
бихте посъветвали младите 
момичета? Защо да изберат 
тази професия?

Й. Добрева – За мен тази 
професия е хуманна и неповто-
рима. Посрещаш първи новия 
живот. Грижиш се за два жи-
вота. Неописуема е радостта, 
когато погледнеш майката в 
очите и видиш радостта й.

„Изгрев“ - Промени ли се 
работата на акушерката през 
последните години.

Й. Добрева – Определено 
има промяна – излиза нова 
апаратура, с която се просле-
дява бременността. Назначават 
се нови изследвания. Всичко е 
осъвременено в полза на май-
ката, на бебето и не на послед-
но място на екипа, който води 
определеното раждане. 

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете в навечерието на праз-
ника?

Й. Добрева – Здраве на 
всички. Младите да се завърнат 
в общината и раждаемостта да 
се увеличи.

Желязка Ташева е на 79 
години от Ваклино. Завършва 
образованието си за акушерка 

във Варна с отличие – трета по 
успех във випуска.

От 1964 година до 2000 годи-
на работи в Здравната служба в 
селото. 

Разказва, че е била акушерка 
в 6 села – Твърдица, Божаново, 
Смин, Черноморци, Ваклино и 
Крапец. С гордост си спомня, че 
през годините е нямала смъртен 
случай, в практиката ѝ има само 
едно мъртвородено бебе. Под 
нейните грижи са проплаквали 
и близнаци. Работила е повече 
сама - без подкрепата на лекар. 
Определя като хубава профе-
сията на акушерката, въпреки 
страха дали новороденото ще 
изплаче. В града при най-мал-
кото отклонение лекарят е при 
акушерката, но в селата отго-
ворността е само нейна.

Нашата събеседничка си 
спомня как някога са празнува-
ли Бабинден. Селото било ожи-
вено. Жени, които са станали 
майки са идвали в дома на Же-
лязка, да я поздравят и дарят за 
здраве. На работното й място 
около линейката са се извивали 
хора. Имало е много шеги, смях 
и веселие. Днес „нейните“ бебе-
та вече имат внуци.

Йорданка Радушева

Йорданка Добрева
Желязка Ташева

На последното празнуване на Бабинден от ЦСРИ (през 2019 г.). 
Колективът на Центъра, заедно с Йорданка Добрева (втората 
вляво).

Дипломата на Желязка за акушерка.
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КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ
изработени от децата от община Шабла за дарителската 

кампания „От дом на дом, от сърце на сърце“.

Елиза Пеева, 9 г. (Дуранкулак)

Сияна Димитрова, 8 г.

Божидар Пенков, 9 г. (Дуранкулак)

Стелияна Атанасова, 9 г. (Дуранкулак)

Симона Новакова, 4 г. (Граничар)

Стелияна Атанасова, 9 г. (Дуранкулак)

„…ДО БЯЛО – ЧЕРНО, ДО ДЪРВОТО – КОСТ.“
Заглавието на статията е част от описанието на пиано в 

стихотворението „Черно и бяло“ на Иван Тенев, текст на една 
от най-обичаните песни на Георги Христов.  Можем да твър-
дим, че трудът и любовта,  които  са вложени в направата на 
един клавирен музикален инструмент, като пианото, са съг-
радили и запазили през годините и Народно читалище „Отец 
Паисий 1901“ в село Езерец. Паралелите можете да търсите 
по-надолу в материала, където ви излагаме факти и мнения на 
други хора.

В началото на миналата 
седмица (а можем да кажем и 
„началото на новата година“), 
на 10.01.2022 г. читалището в 
Езерец вече имаше своето пи-
ано. То беше подарено на кул-
турната институция в селото от 
Павлета Проданова. 

Накратко за Павлета Про-
данова: Тя е позната в музи-
калните среди като пианист, 
музикален педагог, корепети-
тор, организатор на „джаз-фест 
Джезерец“ (както стана попу-
лярен ежегодният  музикален 
фестивал в крайморското 
ни село „Джаз до море-
то“). Проданова завърш-
ва средното музикално 
училище във Варна, а след 
това и Музикална акаде-
мия в Пловдив. Изявява 
се като индивидуален из-
пълнител с концерти във 
Варна, Шумен, Добрич, 
Пловдив и др. Продано-
ва корепетира на хора 
на учителите в Добрич, 
преподава в музикални 
паралелки  и в езикова-
та гимназия в областния 
център, както и в София. 
Учи орган като гостуващ 
студент в Регенсбург (Гер-
мания).Участва в май-
сторски клас по пиано 
при проф.Кьолер в Гер-
мания. Работи в чужбина 
като изпълнител.  В момента 
работи по още един музикален 
проект освен „Джаз до морето“. 

Г-жа Проданова не жела-
еше нейното дарение да бъде 
оповестявано, но в днешната 
дигитална ера анонимността  
е невъзможна. А постъпки от 
такъв характер, даже според 

нас е задължително да при-
добиват публичност. Павлета 
Проданова склони да отговори 
на въпросите на „Изгрев“ -  не е 
ли скъпо за нея това пиано, за 
да се раздели тя с него, както и 
какво я е подтикнало да напра-
ви този подарък:

„Това е моят първи инстру-
мент, към който разбира се 
изпитвам любов и  носталгия. 
В бившия СССР е правено пиа-
ното - в Беларус. Това пиано ми 
даде първите стъпки в музика-
та, въведе ме в света на багри, 
ноти, въображение. Изобщо за 
мен беше едно вълшебство…
Същевременно пианото фор-
мира характер и дисциплина, 
защото трябва време и упори-
тост, за да изтръгнеш красива 

мелодия и музика от него. Цял 
живот ще съм  благодарна на 
моята първа учителка - Мария 
Ганева, а след това на Миряна 
Савова и на проф. Тодор Кю-
влиев. Затова ще се радвам да 
помогна децата да развият тези 
качества даже и в малко населе-
но място като Езерец…“. 

„Примерът, който искам да 
дам е всеки да допринесе със 
своя дан - кой с каквото може. 
Защото читалището е стожер 
на духовността и културата. 
Нека хората (не само децата) 

се събират, пеят, свирят, тан-
цуват. Да има беседи, да правят 
ръкоделия, литературни чете-
ния и т.н. И кой с каквото може 
да помага, за да запазим тради-
циите, българщината, култура-
та - много важна в тези трудни 
за всички времена! Благодаря 
още веднъж на всички, които 

се включиха в това благородно 
дело, а и на вас за интереса.“ – 
завърши Павлета Проданова.

Както знаем, за човека 
най-красноречиво говорят не-
говите дела. Както и другите 
хора – тези, които го познават. 
Обикновено пак за делата му. 
Затова дадохме думата на три 
дами, които пожелаха това:

Д-р Даниела Тодорова, ръ-
ководител на Зелен образова-
телен център Шабла: „За бо-
гатството и разнообразието на 
културния живот на община 
Шабла приносът на Павле-
та Проданова е безспорен. Аз 
приветствам нейното упорство 
и ентусиазъм да организира, 
вече три лета, музикалното 
събитие „Джаз до морето“ в 

с. Езерец. Прекрасно е, че тя 
успява да доведе в Шабла тол-
кова успешни и добри джаз 
музиканти. Още по-похвално 
е, че тя не пропусна и децата 

при тази организация и 
направи две детски музи-
кални ателиета в Зеления 
образователен център. 

Мисля, че всеки роди-
тел, който е довел детето 
си, може да оцени това 
неповторимо преживява-
не, което децата имат при 
срещата си с популярни 
и утвърдени музиканти. 
Първата среща на децата 
беше с немския саксофо-
нист Франк Нестлер, 
който им разказа за сак-
софона и им демонстри-
ра възможностите му за 
музициране и интерпре-
тиране. На втората среща 
децата се насладиха на 
общуването си с бас-ки-
тариста Веселин Весе-
линов - Еко и китариста 

Миро Иванов. Няма момченце, 
което да не имитира, че свири 
на китара и мисля, че тази сре-
ща именно поради това беше и 
още по-вълнуваща. 

Много е важно да обръщаме 
внимание на децата, да прово-
кираме техните интереси и же-
лания да усвояват нови умения 
и да се развиват. Павлета в това 
отношение постига наистина 
много и вярвам, че нейното 
усърдие ще среща по-голяма 
подкрепа от страна на спон-
сорите, за да продължи още 
много лета да организира този 
джаз празник край морето в  
Езерец и в Зеления образовате-
лен център в  Шабла.“

Елен Сабатини, читалищен 
секретар на „НЧ „Отец Паисий 
1901“ с. Езерец: „Ние, в читали-

щето, от все сърце благодарим 
на Павлета Проданова, която 
ни подари първото си пиано, 
което стана и първото наше 
пиано! Благодарим също на 
тримата дарители, който пре-
върнаха идеята в реалност и 
петимата мъже, които помог-
наха пианото да стигне до нас, 

до своето новото място.
Ние мислим за бъдещето с 

надеждата, че това пиано ще 
звучи из селските ни улици, ще 
омагьосва младите мераклии 
музиканти, ще предизвиква 
артисти и творци да споделят 
с нас поезията на музиката! 
Може да се каже, че едно вре-
ме пианото е било сърцето  на 
всяко читалище. Сега искаме 
да поканим и срамежливите, 
и ексцентрични души  да ид-
ват да ни свирят - ей така за 
душата…   Читалището е едно 
духовно пространство, където 
всеки може да се чувства добре 
дошъл, където свободно може 
да развива идеите си, изкуство-
то си.

Тук в Езерец вече си мечта-
ем за камерни концерти, спон-
танни самодейни изяви  и как-
во или още не… Дали това ще 
стане, зависи от всички нас.“

Теофания Христова, музи-
кален педагог, водещ школа 
по пиано към НЧ „Зора 1894“ 
Шабла: „Преди години рабо-
тех в отдел „Култура“ в община 
Каварна и по-специално с чи-
талищата по селата. Познавам 
от „първа ръка“ проблемите 
и нуждите на тези храмове 
на тази най-българска инсти-
туция. До болка са ми ясни и  
необходимостта за приспосо-
бяване към новите реалии след 
1990 г. -  и бързо променящите 
се ценности, и потребности в 
обществото, и намалените дър-
жавни субсидии, и угрозата от 
закриване на читалищата по 
селата…Въпреки всички тези 
проблеми, духът на българ-
ските читалища се поддържа, 
огънят се подклажда от ентуси-
азма и отдадеността на хората! 
На хора като Павлета!

С Павлета Проданова се по-
знаваме от деца. Съученички 
сме от Националното училище 
по изкуствата „Добри Христов“ 
във Варна. Павлета е изключи-
телно добър човек, страхотен 
приятел и доказан професио-
налист. Поздравявам я и изказ-
вам своето възхищение от този 
неин жест! Дано да има повече 
такива хора, за да запазим този 
културен феномен, какъвто са 
българските читалища. Това е 
наша мисия!“

Започнахме този материал с 
цитат от „Черно и Бяло“ на Ге-
орги Христов. В песента има и 
пасаж: „..светът край мен е чер-
но-бял“. Ние в „Изгрев“, както 
и всички наши събеседници 

в тази статия, сме сигурни, че 
светът в НЧ „Отец Паисий“ в 
Езерец вече ще бъде цветен и 
красив, а българските читали-
ща ще продължават да са сре-
дища на българската духовност 
и в основата на нашата култура 
като нация.

Йордан Енев  

Павлета Проданова

Павлета е на пианото в Зеления център на изява от „Джаз до 
морето“.

На второто издание на „Джаз до морето“ в Езерец. Павлета 
Проданова е с микрофона.
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