
Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Избрах да бъда щастлив, защото това е полезно за здравето ми.“  
 Франсоа Волтер

МИСЪЛ НА БРОЯ
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ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ – 
ТРИФОН ЗАРЕЗАН

ОБЩИНА ШАБЛА И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ЗОРА 1894“ – ГР. ШАБЛА

организират  
КОНКУРС 

за най-добро домашно вино от  реколта 
2021 година,

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ и 
ЧЕРВЕНИ ВИНА от реколта 2021 година.
2. До участие се допускат проби от вино -  местни 
добруджански сортове. 
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, 
като задължително писмено посочват сорта или сортовете, от 
които е произведено виното. 
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКАТ до участие ЗКУСТВЕНО 
АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА (ПЕЛИНИ). 
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, не по-малки 
от 1/2 литър ( всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) трябва да 
бъдат бистри. 
6. Конкурсът е анонимен.
7. Професионално жури ще определи най-добрите вина.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в 
двете категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.

Мострите за конкурса ще се приемат от 01 февруари 2022 
г. до 17 часа на 11 февруари 2022г. в Народно читалище 

„Зора1894“ – гр. Шабла.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на Трифон 
Зарезан – 14 февруари в сайта на Община Шабла, на 

страницата на НЧ”Зора1894” Шабла, както и  
на 15 февруари -  в общинския вестник „Изгрев”.

Празникът тази година ще бъде неприсъствен, без 
програма на открито. Наградените участници в конкурса 

ще получат наградите си в НЧ”Зора1894”- гр.Шабла

За справки: тел. 05743/40 28 
или при секретаря на читалище „Зора 1894“ – Шабла

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ШАБЛА 
уведомява, че  

ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА  
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И 

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ,  
както и данък върху превозните средства за 2022 

година.    
Плащането на тези задължения се извършва на 

две равни вноски в следните срокове:  
до 30 юни  и до 31 октомври на годината, за 

която са дължими. 
Ако платите цялата сума до 30 април,  

ползвате отстъпка от 5% .
Плащането става на каса в общината,  

стая 109, вкл. и с POS, във всички офиси на 
Български пощи, в касите на Easypay,  

както и по банков път.

На 10 февруари 2022 г. (четвъртък) се отбелязва 

ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК НА ЦЪРКВАТА 
„СВ. ХАРАЛАМПИЙ“ В ШАБЛА

Ще бъде отслужена Праз-
нична Света Литургия, 
след което ще бъде от-
служен празничен водос-
вет и според традицията 
ще бъде осветен пчелен 
мед. Празникът ще е с на-
чален час 9:00.
Миряните се призовават 
към спазване на всич-
ки противоепидемични 
мерки, въведени в дър-
жавата.

НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

На основание чл. 73 от АПК, чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Зако-
на за здравето, Решение № 826 на Министерския съвет от 25 
ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 
325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епи-
демична обстановка, поради достигната 14-дневна заболевае-
мост към 03.02.2022 год. от 1245,46%000 на територията на 
област Добрич, Решение на Областен координационен щаб към 
Областен съвет по здравеопазване от 04.02.2022 г., Заповед № 
РД-01-973/26.11.2021 г. и Заповед № РД-01- 968/26.11.2021 г. на 
Министъра на здравеопазването, както и след съгласуване с 
Главния държавен здравен инспектор, 

Н А Р Е Ж Д А М: 
I. Въвеждам следните вре-

менни противоепидемични 
мерки на територията на об-
ласт Добрич, считано от 00:00 
часа на 07.02.2022 г.: 

1. Преустановяване провеж-
дането на занимания по инте-
реси, с изключение на занима-
нията по интереси в рамките 
на целодневната организация, 
които се провеждат без смесва-
не на ученици от различни па-
ралелки в училищата от всички 
общини на област Добрич, с из-
ключение на община Крушари. 

2. Преустановяване при-

съствения учебен процес за 
учениците от пети, шести, 
осми, девети и единадесети 
клас в общини Добрич, Балчик, 
Каварна и Шабла. Обучение-
то от разстояние в електронна 
среда за тези ученици се орга-
низира със заповед на минис-
търа на образованието и нау-
ката. 

3. Преустановяване посеще-
нията на непълнолетни лица 
в търговските центрове тип 
МОЛ, кина, клубове, включи-
телно компютърни зали, заве-
дения за хранене и развлечения 
по смисъла на чл. 124 от Закона 

за туризма, включително и тези 
към местата за настаняване, 
без законен настойник (роди-
тел или друго лице, полагащо 
грижи за непълнолетния). 

4. Ограничение до 50% в ка-
пацитет (работна площ) брой 
лица в обектите и дейностите 
със значение за обществено-
то здраве (всички обекти с 
обществено предназначение, 
фитнес зали, игрални зали, 
зали за концерти и спортни ме-
роприятия, заведения за хра-
нене и развлечения и др.), при 
спазване на подхода със „Зелен 
сертификат“. 

5. Работно време до 22 часа 
за игралните зали, казината и 
заведенията за хранене и раз-
влечения по смисъла на чл. 124 
от Закона за туризма, вклю-
чително и тези към местата за 
настаняване, при спазване на 
подхода със „Зелен сертифи-
кат“.

 II. Временните противоепи-
демични мерки, определени с 

настоящата заповед, ще бъдат 
променени в зависимост от 
развитието на епидемичната 
ситуация на територията на 
област Добрич. 

III. Настоящата заповед да 
се публикува на интернет стра-
ницата на РЗИ- Добрич.

IV. Заповедта да се съобщи 
на областния управител на 
област Добрич – за създаване 
на необходимата организа-
ция за контрол по спазване на 
противоепидемичните мер-
ки на територията на област 
Добрич. Заповедта подлежи 
на обжалване в едномесе-
чен срок от публикуването 
й на интернет страницата на 
РЗИ-Добрич пред Админи-
стративен съд Добрич по реда 
на АПК. Административният 
акт подлежи на предварител-
но изпълнение, като обжалва-
нето не спира изпълнението 
на заповедта 

 Д-р Светла Ангелова 
Директор на РЗИ Добрич

СЪОБЩЕНИЕ
Към 7 февруари 2022 г., об-

щият брой на диагностицира-
ните лица с COVID-19 на тери-
торията на община Шабла е 17 
(седемнадесет). Двама от тях се 
намират в болнично заведение, 
а останалите са на домашно ле-
чение. Под карантина са поста-
вени 6 (шест) 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“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В  
МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯ  
ШАБЛА – ДОБРИЧ – ШАБЛА И КАВАРНА – ШАБЛА,  

СЧИТАНО ОТ 14.02.2022 Г.

Община Шабла, съобщава на заинтересованите граждани, 
че във връзка с актуализираните и утвърдени маршрут-
ните разписания от Областната транспортна схема и 
Заповед №РкД-20-11/20.01.2022 г. на Областния управител 
на област Добрич, разписанието на автобусните линии из-
пълнявани от община Шабла по направления Шабла – Доб-
рич – Шабла и Каварна - Шабла се променят както следва:

ШАБЛА – ДОБРИЧ - 8:30 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Горун,  П. Чунчево, Х. Димитър, автогара 
Каварна, Соколово, Сенокос.)

ШАБЛА – ДОБРИЧ - 16:00 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Горун; П. Чунчево, Х. Димитър, автогара 
Каварна, Божурец, Топола, автогара Балчик, Соколово, Сено-
кос.) 

ДОБРИЧ – ШАБЛА - 13:00 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик, ав-
тогара Каварна, Х. Димитър, П. Чунчево, Горун)

 ДОБРИЧ – ШАБЛА - 18:30 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик, ав-
тогара Каварна, Х. Димитър, П. Чунчево, Горун)

КАВАРНА – ШАБЛА – 7:20 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Х. Димитър, П. Чунчево, Горун) 

Всички останали автобусни линии ще се изпълняват  
без промяна. 

Бел. ред. - Актуализираното разписание на автобусните 
линии, изпълнявани от, до и преминаващи през автогара 

Шабла, ще поместим в пълния му вид в „Изгрев“, в 
следващия ни брой на 15.02. 2022 г.
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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

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

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!

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 10 февруари  2022 година  

ще се навършат
5 години от смъртта  

на 

АНАСТАСИЯ ДИМОВА  
ГЕОРГИЕВА

Напусна ни един безкрайно 
добър човек с любящо сърце.

Липсваш ни! 
Почивай в мир!

От семейството

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

ПРОДАВАМ ОРАНЖЕРИЯ  
50 КВ. М.

И ВИНО
Телефон за връзка: 0882/821-319

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ИЗКУПУВАМЕ НА ДОБРИ ЦЕНИ
военни значки, ордени, униформи, медали, 

стари монети и пощенски марки,  
часовници – ръчни и джобни.

Телефони: 0887 62 53 72, 0877 67 23 72

ДО 9 ФЕВРУАРИ  СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА УЛОВ НА КАЛКАН

До 9 февруари се приемат 
заявленията за улов на калкан, 
съобщиха от Изпълнителната 
агенция за рибарство и аква-
култури (ИАРА). Със заповед 
на изпълнителния директор на 
ИАРА са определени критерии-
те за допустимост на риболов-
ните кораби за участие в усво-
яването на националната квота 
калкан през 2022 година.

Българската квота се запаз-
ва като миналогодишната и е 
75 тона. Квотата бе увеличена 
през 2020 г. от 130 на 150 тона 
за европейските води на Черно 
море, което означава по 75 тона 
за България и Румъния.

Заявлението за участие и 
разпределяне на квота калкан 
през 2022 г. може да се изтег-
ли от интернет страницата на 
ИАРА. Документите се подават 
до изпълнителния директор на 
ИАРА на адрес град Бургас, ул. 
Княз Александър Батенберг № 
1. Заявленията, регистрирани в 
ИАРА след 9 февруари няма да 
бъдат взимани предвид.

80% от квотата се предоста-
вя на двете големи сдружения 
– „Черноморски изгрев” и „БГ 
Фиш”, което представлява 83 ин-
дивидуални квоти (риболовни 
съда) от общо 130. Останалите 
47 квоти отиват за рибари, които 

не са обхванати в сдружения.
Вече са определени приста-

нищата, на които рибарите ще 
могат да разтоварват уловения 
калкан. Това са Крапец, Шабла, 
Каварна, Балчик, Варна-Родопа 

1, Варна-Рибарско пристани-
ще, Пристанище Север-екс-
порт, Аспарухово-кея, Бяла, 
Несебър, Поморие, Созопол и 
Царево.

Про нюз Добрич

ПО-МАЛКО ПОЖАРИ, 
ПОСТРАДАЛИ И ФАЛШИВИ 
ПОВИКВАНИЯ В ОБЛАСТ 
ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

1 057 са произшествията, 
в ликвидирането на които са 
участвали през миналата годи-
на служителите на Регионална 
дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на население-
то” (РД „ПБЗН”) в Добрич, 
съобщи директорът й комисар 
Дарин Димитров. Той поясни, 
че става дума за пожари с и 
без материални загуби, ава-
рийно-спасителни и помощни 
операции, лъжливи повиква-
ния.

Пожарите с материални 
загуби през 2021-ва са 196. Те 
са с 32 по-малко в сравнение 
с предходната година. Нама-
ление има и при пожарите без 
материални щети – в сухи тре-
ви, отпадъци, стърнища, в ме-
тални контейнери. През 2021 
година те са 546, докато през 
предходната са били със 191 
повече. Комисар Димитров ко-
ментира, че намалението при 
пожарите без щети се дължи 
на факта, че в началото на ля-
тото миналата година времето 
бе продължително влажно.

Има увеличение по отноше-
ние на жертвите – през 2021 
година те са шест, докато през 
предходната са били пет. По-
страдалите пряко от пожар 

през миналата година са пети-
ма, а през предната – 12.

Отчита се намаление и при 
помощните операции. Дирек-
торът на РД “ПБЗН” обясни, 
че те са основно оказване на 
съдействие на Центъра за 
спешна медицинска помощ 
при пренасяне на тежко болни 
хора. За 2021 година помощни-
те операции са 253, през пре-
дходната година са били 326.

Огнеборците от област До-
брич са участвали в 12 аварий-
но-спасителни операции през 
миналата година. Директорът 
комисар Димитров ръково-
ди акцията по спасяването на 
екипажа на заседналия край 
Камен бряг кораб „Вера Су”, 
за което бе отличен от Главна 
дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението”. 
Сред останалите операции са 
отваряне на асансьорни врати, 
на апартаменти, висящи зара-
ди силните ветрове ламарини, 
паднали дървета и клони и 
други. 

През миналата година в РД 
„ПБЗН” са регистрирани 32 
лъжливи повиквания. Те са с 
шест по-малко в сравнение с 
2020 година.

Про нюз Добрич

ДНЕВЕН РЕД
на редовно заседание на Общински съвет – Шабла, 
което ще се проведе  на   08.02.2022 г.  (вторник) от 

14.00  часа  в залата  на Общинския съвет 

1.  Докладна записка относно отчет за изпълнение 
на Програмата за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2021 година.  

2. Докладна записка относно  приемане Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка относно обявяване на търг за 
наем на имот – частна общинска собственост в с.Горун.

4. Докладна записка относно прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба частта на общината.

5. Докладна записка относно продажба на имот - 
частна общинска собственост.

6. Докладна записка относно продажба на имот - 
частна общинска собственост.

7. Докладна записка относно продажба на имот - 
частна общинска собственост.

8. Други.

ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ВИДИМ КАКВИ 
ДОБАВКИ ВЗИМАМЕ КЪМ ПЕНСИЯТА

От 7 февруари 2021 г., функ-
ционира нова електронна 
услуга на Националния оси-
гурителен институт (НОИ). 
Чрез „Справка за изплатени 
ковид добавки и разлики“   
пенсионерите могат да се за-
познаят с плащанията, които 
се извършват всеки месец за-
едно с пенсиите им. Прави се 
разграничаване на пенсиите 
от другите видове неосигури-
телни плащания, вкл. добавки 
и разлики, несвързани с пен-
сиите. Справката е достъпна с 
персонален идентификационен 
код (ПИК) на НОИ на сайта 
на института в раздел „Е-ус-
луги и справки“/ „Справки“/ 
„По ЕГН и ПИК на НОИ“/ 
„В услуга на пенсионера“. 
Към момента е видима справ-
ката за месец февруари, за коя-
то е важно да се отбележи, че в 
месечния размер на пенсията 
за януари 2022 г. не се включва 
еднократното доплащане, кое-
то се отнася за декември 2021 
г. (разликата за седемте дни от 
25 до 31 декември 2021 г. меж-
ду преизчисления и стария 

месечен размер на пенсията). 
От 1 февруари започна и из-
плащането на еднократната 
добавка от 75 лв. към пенси-
ите на пенсионерите, които 
отговарят на изискванията за 
завършен ваксинационен курс 
или имат поставена бустерна 
доза ваксина до края на 2021 
г. Въз основа на данните, пре-
доставени в НОИ от Минис-
терството на здравеопазване-
то (МЗ), това първо плащане 
обхваща 694 643 пенсионери. 
Допълнителните еднократни 75 
лева към пенсиите ще се изпла-
щат през месеца, следващ месе-
ца, през който осигурителният 
институт е получил информа-
ция за правоимащите. Така с 
пенсиите през март на правои-
мащите лица ще бъдат изплате-
ни 75 лева по данни на МЗ, по-
лучени в НОИ през февруари, 
за ваксинираните през януари 
пенсионери. Тази сума не е част 
от пенсията и също няма да 
фигурира в новата справка на 
НОИ, отнасяща се за март, по-
ради еднократния си характер.

Радио „Добруджа“
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ДЕТСКИ ОТДЕЛ ПРИ НЧ „ЗОРА 1894Г.“ ГР. ШАБЛА
ОРГАНИЗИРА

 конкурс на тема „Бели и Червени“. 

1) В конкурса могат да участват деца на възраст от 6 до 
15 години.

 2) Всяко изделие трябва да има етикет, който да съдържа 
информация за участника: име и фамилия; възраст; 
телефон за връзка. 

3) Тричленно жури ще отличи най-добрите творби в три 
категории: 

* За автентичност;
* Оригиналност;
* Техника на изработка.

 Всички участници ще получат грамоти. 
4) Конкурсът стартира на 01.02.2022г. Мястото където 

могат да се предават готовите творби е Детски отдел 
при НЧ „Зора 1894г.“ до 17:00 часа на 25.02. 2022 г. 

За допълнителна информация: 05743 40 28

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 
Конкурсът на тема  „Любов, налей ми чаша вино“ е организи-

ран от Народно читалище „Съгласие 1890“ гр. Каварна и Худо-
жествена галерия „Христо Градечлиев“ в Каварна. В това издание 
на конкурса са поканени за участие автори от общините Каварна, 
Балчик и Шабла. В рубриката си „Поетичен кът“, „Изгрев“ пуб-
ликува стихотворения на автори от литературния клуб при НЧ 
„Съгласие 1890“, участвали през годините  в мероприятия по по-
вод Трифон Зарезан и Свети Валентин. Творбите публикуваме с 
любезното съдействие на НЧ „Съгласие 1890“. В този си брой ви 
предлагаме едно стихотворение от ръководителя на литературния 
клуб - Керанка Далакманска. 

Г-жа Далакманска е журналист  и поет, автор на 7 стихосбир-
ки, носител на награди от национални  конкурси за поезия. Тя е 
член на Съюза на независимите български писатели,  Съюза на 
европейските писатели и писатели от други континенти, на Дру-
жеството на писателите – Добрич. Носител е на „Златно перо“ на 
Съюза на българските журналисти. 

 Керанка Далакманска е един от създателите на Националния 
музей на Радиото към Факултета по журналистика и масови ко-
муникации при СУ „Св. Климент Охридски“. 

БЕЗМЪЛВНИ
По дънера на старата лоза
кехлибарена сълза се стича.
Ще се превърне в руйно вино тя
и в любовта красива ще се врича.

Ще тръгне притча във нощта,
която ще целуне утрото,
и устните, окъпани с роса от вино,
ще търсят своята душа.

Смехът сребрист издига се
до слънчевата светлина. Ние с теб,
неуловими пеперуди, се реем,
омаяни от виното и любовта

край дънера на старата лоза,
по който кехлибарена сълза се стича…

Керанка ДАЛАКМАНСКА

ТЕОДОРА ВЪЛЧАНОВА - НОВИЯТ ДИРЕКТОР НА ДГ „ДОРА ГАБЕ“ ГР. ШАБЛА
С ИЗНЕСЕНИ ГРУПИ В С. ДУРАНКУЛАК И С. КРАПЕЦ: 

„ИМАМ АМБИЦИЯТА НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА ДА 
БЪДЕ ЗА ПРИМЕР, ДА БЪДЕМ ПЪРВИ В НОВОСТИТЕ“

От 1 декември 2021 година Теодора Вълчанова е новият 
директор на детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла с изнесени 
групи в с. Дуранкулак и с. Крапец след проведен за длъжността 
конкурс.

Завършила е Русенски уни-
верситет „Ангел Кънчев“ спе-
циалност „предучилищна и 
начална педагогика“, степен 
„бакалавър“ и специалност 
„социална педагогика“, степен 
„магистър“. 

Професионалният й път на 
учител започва в 2003 година 
в ОУ „Св. Климент Охридски“ 
с. Дуранкулак, където девет 
години е начален учител. От 
2012 година е детска учителка 
в ДГ „Дора Габе“ гр. Шабла с 
изнесени групи в с. Дуранку-
лак и с. Крапец. Основните й 
дейности и отговорности като 
педагог, свързани с планиране, 
подготовка и провеждане на 
възпитателно-образователния 
процес целят формирането на 
личността на детето.

„Изборът за работа с деца е 
призвание, но и приключение, 
за което се изискват героични 
качества като смелост, сърце и 
изключително добра подготов-
ка, защото се носи отговорност 
за бъдещето.“ В тази връзка 
Теодора Вълчанова развива 
своите лични компетенции и 

умения, като се квалифицира 
– има завършена пета, а мина-
лата  година и четвърта про-
фесионално-квалификационна 
степен.

Интересни са мотивите да 
участва в обявения конкурс за 
заемане длъжността „дирек-
тор“ на ДГ „Дора Габе“: „Пътят 
от учител към директор е осеян 
с много отговорности, бързи и 
навременни управленски реше-
ния, подкрепа на инициативи с 
посока сплотяване и обединя-
ване на целия колектив в името 
на децата. Чувствам се уверена 
в това. Стремя се постоянно да 
обогатявам познанията си, да 
усъвършенствам знанията си. 
Работата с децата, тяхното из-

растване ми носи огромно удо-
влетворение.

Решението да сменя длъж-
ността си в детската градина бе 
трудно. За мен е предизвика-
телство, имайки предвид тра-
дициите на предучилищното 
образование в общината, сега в 
осъвременената база на детска-
та градина да продължим за-
едно -педагогическите специа-
листи и помощния персонал, 
да развиваме постигнатото, да 
го надграждаме. А директорът 
трябва да умее и да мобилизи-
ра, и да ентусиазира.

Започвам във време, беляза-
но от пандемични обстоятел-
ства, ограничения, мерки – не-
познато до преди две, а вече и 
три години. Стриктно се спаз-
ват насоките на Министерство 
на образованието и Министер-
ство на здравеопазването. Про-
пускателният режим в сградата 
забранява влизането на роди-
тели и външни лица. Спазват 
се всички указания за дезин-
фекция – четири пъти дневно. 
Приемът на деца се извършва 
от медицинския специалист 

в детската градина и дежурен 
учител, като се приемат деца 
без грипоподобни симптоми.“

Г-жа Вълчанова поема 
функциите си на директор, 
чийто колектив има опит, а с 
годините и се обновява. Ко-
лектив, голяма част от който 
познава за времето, през което 
е учител в предучилищната ин-
ституция. „Нашият грижовен 
и висококвалифициран персо-
нал се грижи за пълноценното 
развитие на децата от 3 до 7 го-
дишна възраст. В момента в ДГ 
„Дора Габе“  се възпитават  и 
обучават 91 деца, разпределе-
ни в 5 групи, като 4 от групите 
са на възрастов принцип тук- в 
основната сграда и една разно-

възрастова група в изнесената 
група „Слънце“ в с. Дуранку-
лак. Възпитанието и обуче-
нието на децата се организира 

и провежда в съответствие с 
образователните изисквания 
на Министерството на образо-
ванието. Многообразието на 
кътове за игра и занимания по 
интереси дава възможност за 
развиване на наклонностите 
до равнище на способности и 
творческа изява. Екипът от 12 
специалисти по предучилищ-
на педагогика, преминали през 
различни квалификационни 
форми на обучение, работи 
пълноценно. Колегите са от-
говорни към прилагане на но-
вите технологии и иновативни 
методи. А обновената детска 
градина, отговаря на съвре-
менните изисквания - имаме 
компютри във всички групи, 
безжичен интернет, мултиме-
дийни екрани, което улеснява 
работата при провеждане на 
основни и допълнителни фор-
ми на педагогическо взаимо-
действие.

Дворът на детската гради-
на е с шест площадки, чиято 
противоударна настилка е съо-
бразена с изискванията на без-
опасност и сигурност. Изграде-
ни са велоалеи, има  модерни 

съоръжения и богати възмож-
ности за спортуване. Това по-
вишава усвояването на ключо-
ви компетентности от децата и 
осигурява тяхното пълноценно 
умствено и физическо разви-
тие като стимулира желанието 
им да учат, за да научават. Така 
ДГ „Дора Габе“ се утвържда-
ва като една детска градина за 
всички, в която всяко дете се 
чувства ценено, полезно за себе 
си и другите, прието, подкре-
пяно и включено в живота на 
останалите деца. Участието ни 
в различни проекти и програ-
ми допринася за създаване на 
условия, свързани с превръ-
щането на детската градина 
в  модерна и иновативна. Към 
настоящия момент работим 
по проект “Хубаво е в детска-
та градина’’ с първа група и се 

подготвяме за участие на деца 
от подготвителните групи за 
конкурс-рецитал „За да я има 
България“, посветен на Трети 
март – Националния празник 
на България“.

За г-жа Вълчанова детската 
градина е „дом за весели игри, 
щастливо и спокойно място за 
децата. Тук трябва да се създа-
ват условия за развитие на дет-
ската личност, да се подкрепят 
всички възможности за изява-
та й. Хоризонтът на работа да 
е: Висок образователен стан-
дарт в тясно сътрудничество 
и в подкрепа на родителите. 
Имам амбицията нашата дет-
ска градина да бъде за пример, 
да бъдем първи в новостите. 
Така ще привличаме децата, ще 
ги мотивираме да я посещават. 
А като формираме навици и 
умения, усвояване на системни 
знания ще им осигурим равен 
старт и отлична подготовка за 
училище.“

Пожелаваме на г-жа Теодора 
Вълчанова здраве и професио-
нални успехи в бъдещата си 
работа.

Изгрев

Теодора Вълчанова

За най-малките…

„По стъпките на Ботев и Левски“ – тържество в четвърта гру-
па, 2020 година.

Госпожа Вълчанова води своите възпитаници да поднесат цве-
те на паметните плочи в центъра на града.
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Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
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ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

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

„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

ЗЛАТАРСКО АТЕЛИЕ „ЮВЕЛИР”  
ГР. ШАБЛА

(срещу банка ДСК)

ПРЕДЛАГА 
изработена на място златна и сребърна 

бижутерия - богат асортимент пръстени, 
гривни, колиета, обеци, медальони и други.

Цени на новоизработени бижута:
Злато 14 карата - от  85 до 90 лв. за грам
Сребро проба 925- от 4 до 7 лв. за грам 

Клиентът получава  от 10 до 15 %  отстъпка, 
която не е включена предварително в цената и е  

в зависимост от стойността на покупката. 
Камъните по бижутата са подарък за клиента.

Не се заплащат фири и изработки.
В ателието се извършва и обмяна, или изработка 
на бижута по идея на клиента, надписване и гра-
виране върху злато, сребро, всякакви други мета-

ли, и стъкло.
Телефони за контакти:  

0887/864-871, 0879/325-572  

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

Димитър Марчев: „ЗАПОЧВАМЕ РАБОТА ПО ПРОЕКТ ЗА РИБАРСКАТА 
ОБЩНОСТ В КРАПЕЦ, СЪЩО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОЩАТА.“

В бр. 4 от т.г. ви поместихме интервю с кмета на община 
Шабла, г-н Мариян Жечев. Според нас, в редакцията на „Из-
грев“, е добре този разговор да е начало на една наша своеоб-
разна рубрика -  да се обърнем и към кметовете и кметски 
наместници на селата в нашата Община. Ние мислим, че успе-
хите и радостите, болките и проблемите на нашите роднини 
и приятели, които живеят в по-малките населени места около 
Шабла не трябва да си остават само техни, а заслужават пуб-
личност.

Без всякакви претенции за някаква градация или степену-
ване „по важност“, в  настоящия си брой, „Изгрев“ разговаря с 
кметския наместник на село Крапец, г-н Димитър Марчев:

„Изгрев“ – Здравейте, г-н 
Марчев. Какво от случилото 
се в Крапец през миналата 
година заслужава да се отбе-
лежи? Успешна ли беше годи-
ната за жителите на Крапец, 
според Вас?

Димитър Марчев – Здра-
вейте. Общо взето през изми-
налата година,  най-важно за 
нас (както и за всички) беше 
да се опазят жителите на Кра-
пец живи и здрави...Иначе през 
2021 г. бяха подготвени два 
проекта, които ще изпълним 
през тази година. 

През миналата година се из-
върши цялостно асфалтиране 
на улици „Седемнадесета“ и 
„Двадесета“ в селото. Природа-
та също бе благосклонна за раз-
витие на земеделие и туризъм, 
така че мисля, че годината беше 
добра за жителите на Крапец.

„Изгрев“ – Ще разкриете 
ли за нашите читатели някои 
от плановете, свързани с Кра-
пец през настоящата година? 

Какво могат да очакват ваши-
те съселяни?

Димитър Марчев  – През 
тази година Общинска адми-
нистрация има готовност да 
кандидатства  по един дълго-
очакван проект за рибарската 
общност в селото, а именно ри-
барско селище, което ще бъде 
изградено на два етапа. Ще се 
кандидатства за изпълнение на 
първият етап. Той ще включва 
построяване на работилница 
за лодки с ниско температурна 
хладилна камера, санитарни 
помещения и изграждане на 
рампа с усилена настилка, коя-
то ще се използва достъп по 16 
броя нови установки за стацио-
ниране на лодки. Вторият етап 
включва поставянето на 6 броя 
стационарни модули с помеще-
ния за инвентар на рибарите. 
Около целия комплекс е пред-
видено изграждането на парко-
места, пешеходни алеи и зелени 
площи. Входиран е проект, кой-
то към момента е на етап оцен-

ка за основен ремонт на сграда-
та, в която се помещава пощата 
в Крапец и обхваща смяна на 
покрив, саниране, поставяне 
на дограма и оформяне на око-
лосградното пространство. 

Смятам, че ако успеем да 
изпълним това, което сме си 
възложили като дейности, тази 
година също ще бъде добра за 
нас.

„Изгрев“ – 2021 г. се отли-
чаваше с  анти-Ковид мерки, 
предприети не само у нас, а и 
в европейски план. Отразиха 
ли се рестрикционните мерки 
на туризма в селото? Какво 
беше положението през ми-
налата година, в сравнение 
с предходните туристически 
сезони?

 Димитър Марчев  – Вярно 
е, че анти-Ковид мерките вли-
яят негативно на всеки бизнес, 
както и на всеки един от нас 
в частност. Но, както знаем, 

пиковете на всяка вълна от 
пандемията са през зимните 
месеци. За наше щастие, през 
лятото нещата „се успокояват“, 
така че не забелязвам да има 
отлив от туристи в селото.

„Изгрев“ – Какви са 
най-наболелите проблеми за 
жителите на Крапец?

Димитър Марчев  – Основ-
ният проблем на жителите на 
селото е лошата инфраструк-
тура. Около 80% от улиците 
на Крапец не са асфалтирани, 
нямат тротоари, нямат и пеше-
ходни алеи. Аз лично не раз-
бирам, защо през изминалите 
години държавата не е инвес-
тирала в уличната мрежа на 
селото – тук имаше пионерски 
лагери, почивни станции, към-
пинг...Но вярвам, че с помощта 
на общинското ръководство, 
както и с приемането на Общ 
устройствен план на Община-
та, нещата ще се оправят и Кра-
пец ще промени своя облик.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете на жителите на Общи-
ната и конкретно на тези на 
Крапец?

Димитър Марчев  – Желая 
на жителите на Крапец и на 
тези в цялата община много 
здраве и късмет!

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
този разговор.

Димитър Марчев  – И аз 
благодаря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев

ДАРЕНИЕ ЗА ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА
Читалищната библиотека в 

Шабла получи ценно дарение – 
книги от „Ойрошпед“ и фонда-
ция „Будители“.

Това са фототипни издания 
на три книги на Георги Раков-
ски, които са били оставени в 
забвение повече от век. Те имат 
висока стойност и особено днес 
в тези интересни времена заслу-
жават да „възкръснат“ отново.

Списание „Българска стари-
на“ дава дълбоки научни позна-
ния за българската повестност, 
за старонародното ни вероизпо-
ведание, древността на българ-
ския език, както и преимущест-
вото  пред всички европейски 
езици, възникнали след старо-
българския и с кражби от него!

Втората книга „Ключ бъл-
гарскаго язика“ представлява 
полагане на основите на бъл-
гарското езикознание! Освен 
това Раковски доказва, че само 
чрез старобългарския език и до 
днес могат да се разчитат древ-
ните езици санскрит и зендски, 
защото те са сродни.

Третата книга „Показалец“ 
обяснява българския бит, оби-
чаи, честване на събития като 
годеж, сватба, раждане на чо-
век, кръщене, погребение и 
други. Създава за първи път 
на Балканите научната дисци-
плина етнография , въпреки че 
в други балкански държави са 
имали политическа свобода де-
сетилетия преди България. Той 

е първият, който анализира и 
съпоставя народната българска 
култура – духовна, социална и 
материална – с тази на съседни 
и далечни страни, чак до Индия.

В последната книга „Раков-
ски – 200 години безсмъртие“ 
авторът Иван Тренев е дал по-
яснение върху всяка една от 
книгите на Георги Раковски, 
неизвестни факти за живота и 
делото му, свое становище за 
значението на Раковски за бъл-
гарския народ, история и език, 
както и за огромния му принос 
към българщината на Балкани-

те. Дадени са много допълни-
телни материали, които осветя-
ват връзките на Георги Раковски 
с възрожденските дейци Лев-
ски, Ботев, дейци на Етерията“, 
дейци на младотурците, младо-
русите, младосърбите и т.н. Ге-
орги Раковски е излязъл далеч 
от българската рамка и е значим 
както за нашата история и съ-
ществуване, така и за европей-
ската култура, дори за далечна 
Индия, където е наречен На-
ционален герой на Индия!

„Ойрошпед“ и фондация 
„Будители“ работят съвместно 

в подкрепа на учителите за про-
фесионалното ориентиране на 
децата на България. Стремят се 
да вдъхнат увереност и гордост 
на младите хора в силните коре-
ни и гени на великия български 
народ.

Книгите могат да се ползват 
само в читалнята на библиоте-
ката.

Явор Панталеев
(председател на  

СД на Ойрошпед) 
Биляна Панталеева

(председател на  
УС на „Будители“)
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