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„Хората никога не са доволни от настоящето и, имайки малко надежди за бъдещето, украсяват невъзврати-
мото минало с всички цветове на въображението си.“

Александър Пушкин

МИСЪЛ НА БРОЯ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В навечерието на 

Възкресение Христо-
во, отправям към Вас 
най-сърдечни поже-
лания за благословени 
дни!

Великден е най- 
светлият празник за 
православните хрис-
тияни, празник – пос-
лание за силата и тър-
жеството на вярата и 
надеждата в човешки-
те добродетели.

Нека в тези дни, ко-
гато ще се поздравим с 
„Христос Воскресе“, да 
си припомним добри-
ните, които сме стори-
ли, любовта, която сме получили. И да ги умножим, за да ги има 
и утре, и в бъдните дни! Да съхраним добрите мисли и чувства в 
сърцата си! Да станем по-човеколюбиви, по-мъдри!

Нека се отнасяме с разбиране и уважение помежду си. И пос-
вещавайки се на непреходното, да бъдем на висотата на нашите 
достойни предци!

Пожелавам на всички Вас и Вашите семейства здраве и благо-
получие в очакване на Христовото Възкресение!

Светли празници!

МАРИЯН  ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ЕЛПРОМ  ЕМЗ  ООД град Шабла
ТЪРСИ  ДА НАЗНАЧИ  СПЕЦИАЛИСТ

на длъжност  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Условия: Постоянен трудов договор на 8 
часа, петдневна  работна седмица, стаж по 
специалността  3 години,
Заплащане по договаряне.
Кандидатите да представят диплома, СV и молба 
за работа. С предимство са с висше образование  
специалност  „Счетоводство  и контрол“.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат 
поканени на интервю.

Документи се подават в Елпром ЕМЗ ООД
от 8:00 ч. до 16:30 ч.  всеки работен ден или на 

E-mail: office@elpromemz.bg

Информация на тел.: 05743 45 68 0885 137 654

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
След броени дни ще 

посрещнем най-свет-
лия християнски праз-
ник – Възкресение 
Христово!

Пожелавам на всич- 
ки, в тези нелеки за 
света времена да запа-
зят доброто у себе си, 
да са здрави и опти-
мистично настроени! 
Далеч от нас да остане 
злобата и завистта!

През тези дни се 
случват чудеса, дано 
всеки човек преживее 
своя незабравим миг 
и да бъде изпълнено 
най-съкровеното му 
желание! Нека си по-
магаме и уважаваме взаимно!

С уважение,
Д-Р ЙОРДАНКА СТОЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО 
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  
„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2022“ 

За поредна година, Минис-
терството на околната среда и 
водите (МОСВ) и Предприяти-
ето за управление на дейност-
ите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) обявиха кон-
курс в рамките на Национална 
кампания „За чиста околна сре-
да – 2022 г.“ на тема „Обичам 
природата – и аз участвам“. На 
проведени заседания на коми-
сията по оценка на проектните 
предложения от постъпилите 
843 проекта на общини и кмет-

ства, одобрени за финансиране 
са 135. Сред тях е и проект на 
община Шабла с наименование 
„Облагородяване на кът за от-
дих в с. Езерец“ на обща стой-
ност 14 997,40 лв с ДДС. Про-
ектът предвижда обособяване 
на зона за отдих чрез доставка 
и монтаж на детско комбини-
рано съоръжение, декоративна 
ограда, беседка, паркови пейки, 
маси с пейки и осветителни 
тела в имота до кметството.

Изгрев

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА БЧК В ШАБЛА

ОРГАНИЗИРА СЪБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ ЗА НУЖДАЕЩИ 
СЕ БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА, КАКТО СЛЕДВА:

• Храни, годни за непосредствена консумация, със срок на 
годност не по-малко от 1 месец. Консерви или вакууми-
рани. (не се приемат варива, брашно и тестени изделия)

• бутилирана минерална вода. (най-необходими са стеко-
ве с 0.5 л. бутилки.) 

• дрехи, постелно бельо и одеяла (нови, с оригинален ети-
кет на производителя)

Даренията ще се приемат  всеки работен ден,  
от 11.00 до 12.00 и от 14.00 до 15.00 ч. на входа на 

Ритуалната зала в сградата  
на Общинска администрация Шабла.

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

ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

На 13.04.2022 г. бяха пуб-
ликувани резултатите от 
извършената оценка на 
проектни предложения по 
Процедура „Енергийна ефек-
тивност в сгради“, Приоритет-
на ос „Подобрена енергийна 
ефективност в сградите, про-
мишлеността и общините“ 
към Оперативна програма 
„Възобновяема енергия, енер-
гийна ефективност, енергий-
на сигурност“, финансирана 
от Финансовия механизъм 
на Европейско икономическо 
пространство 2014-2021. През 
ноември 2021 г. община Ша-
бла кандидатства с проект № 
BGENERGY-2.002-0040 „Подо-
бряване на енергийната ефек-
тивност в сгради с обществено 
предназначение в град Шабла“. 
Проектът е класиран на 5-то 
място от общо 52 подадени 
проектни предложения по про-
цедурата, като одобрените са 
само 16.    

Проектното предложение 

включва въвеждането на мерки 
за енергийна ефективност в две 
административни сгради на 
територията на община Шабла 
– на Общинска администрация 
и Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на насе-
лението“ гр. Шабла. За изпъл-
нение са предвидени следни-
те енергоспестяващи мерки: 
топлоизолиране на външни 
стени, подмяна на дограма, 
топлоизолиране на покривни 
конструкции, топлоизолиране 
на подови конструкции, въ-
веждане на термо-помпена сис-
тема за охлаждане/отопление, 
подмяна на осветителни тела, 
изграждане на фотоволтаична 
система за собствена консума-
ция. След внедряването на сис-
темите в двете сгради ще се по-
стигнат следните подобрения:

Намаляване на закупувана-
та енергия от външен достав-
чик;

Оползотворяване на енер-
гия от възобновяем енергиен 

източник;
Осигуряване на енергийна 

независимост;
Високо ниво на енергийна 

ефективност.
Планираните дейности имат 

за цел да се повиши енергийна-
та ефективност чрез техноло-
гично обновление и модерни-
зиране на сградите. Основна 
цел на проекта е намаляване 
на въглеродната интензивност, 
както и постигане на следните 
резултати: 

* Подобряване на енергий-
ните характеристики на сгра-
дите и трансформацията им в 
сгради с близко до нулево по-
требление; 

*  Намаляване на емисиите 
на парникови газове; 

*  Намаляване на енергий-
ните разходи; 

*  Повишаване на производ-
ството на енергия от възобно-
вяеми източници; 

*  Повишаване на експерт-
ния капацитет на бенефици-

ента в областта на възобно-
вяемата енергия, енергийната 
ефективност и управлението 
на енергия. 

Освен намаляване на пре-
ките разходи за ел. енергия, от 
изпълнението на мерките се 
очакват и финансови иконо-
мии от намаляване на годиш-
ните разходи за експлоатация 
и поддръжка. Тези икономии 
се дължат на оптимизацията на 
осветлението и отоплението на 
сградата, като в т.ч. влизат раз-
ходи за труд и материали.  Ще 
се подобрят условията на труд 
в двете сгради и ще се повиши 
качеството на предлаганите ус-
луги, което ще допринесе до по-
добряване на благосъстоянието 
на общината и нейните жители. 

Срокът за реализация на 
проекта е 24 месеца, а об-
щата стойност е в размер на 
1  774  468,96 лв. с ДДС, пред-
ставляващи 100% безвъзмездна 
финансова помощ. 

Изгрев

„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА 

НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 
на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21
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ИЗКУПУВАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна, 
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и 

подготовка на документи.
 Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС“ – 2004
КУПУВА

земеделска земя и дворни места в общините 
Шабла, Каварна, Балчик и Генерал Тошево.

Телефон: 0888 90 88 91

НОВООТКРИВАЩО СЕ ЗАВЕДЕНИЕ
на селищно образувание „Кария“

(бивше „При Бай Пешо“)
ТЪРСИ ЦЯЛОСТЕН ПЕРСОНАЛ

Телефон за връзка:0876/90-55-31

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ “ДЕЛФИНА”  
С. ТЮЛЕНОВО 

НАБИРА ПЕРСОНАЛ В КАТЕГОРИИТЕ: 
сервитьор, готвач и барман. 

За информация: 0885 095 931

ПРОДАВАМ
 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ) – 130 лв./куб. м. 
АКАЦИЯ (ЦЕПЕНИЦИ) – 120 лв./куб. м.

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА.

Телефон: 0885 298 172

ПОКАНА

УС на Кооперация „Граница” с.Граничар, общ.
Шабла, обл.Добрич, свиква годишно отчетно 

събрание на 30.04.2022 година (събота) от 
09.00 часа в залата на читалище „Свобода 1940” 

с.Граничар при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет за работата на УС на кооперацията.
3. Приемане на годишният финансов отчет.
4. Отчет на КС на кооперацията.
5. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе 
един час след обявеното време, независимо от 
броя на присъстващите.
Каним всички член-кооператори да присъстват на 
събранието.

От ръководството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20 април 2022 година 

се навършват 
8 години 

от смъртта  
на 

МАРИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
починал на 82 години

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

и честен път, по който да вървим.

От съпруга, дъщери,  
внуци и правнуци

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 15 април 2022 година  

се навършиха 
10 ГОДИНИ

от смъртта на 

МИРКО СТАВРЕВ ЖЕКОВ
починал на 66 години

Не можем да те забравим.
Скръбта ни е безкрайна.

Няма да забравим 
твоята добрина и благородство!

Поклон пред светлата ти памет!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 16 април 2022 година 

се навършиха
13 години

 от смъртта на 

ХРИСТАНА ГЕНОВА  
ПИСЕРОВСКА 

(починала на 83 години)

Времето лети, но сълзите и мъката, 
че теб те няма, не стихват.
Не се забравя човек, раздавал 

само добрини, топлина и обич.

От сестра й

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 8 април 2022 година се навършиха

40 дни от смъртта 
на 

АТАНАС ЛЕОНДИЕВ СТОЯНОВ
починал на 92 години

Живя, раздаваше се всеотдайно, 
обичаше ни всички от сърце, 

затова и мъката ни е безкрайна.
Прекланяме пред теб глави!
Поклон пред паметта ти!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 25 април 2022 година 

ще се навършат 
2 години от смъртта  

на

АТАНАС ПЕТРОВ БОЙЧЕВ 
починал на 75 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.

Дълбок поклон пред светлата ти памет!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 21 април 2022 година 

ще се навършат
 3 години от смъртта 

на 

АНГЕЛ АТАНАСОВ  
ПЕТРОВ

починал на 72 години

За един живот живян достойно.
За един човек прекрасен и обичан.
За едно сърце голямо, всеотдайно.

Никога забрава няма!

От семейството

РЕСТОРАНТ „ FISHE GRILL“ ШАБЛА
НАБИРА ПЕРСОНАЛ 

бармани, сервитьори и кухненски 
работници.

Телефон: 0894 34 28 26

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 № 319/29.03.2022 г. на Об-
щински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-196/14.04.2022 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

Депозитна
вноска
(лева)

319/ 
29.03.2022

ПИ 39493. 
501.361 УПИ 

VIII, кв. 28
с. Крапец 699 28 750,00 5 750,00

Търгът ще  се проведе на 17.05.2022 г. (вторник) от 10:00 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 13.05.2022 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 03.05.2022 г. до 16:00 часа на 13.05.2022 г., след 
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 03.05.2022 г. до 13.05.2022 
г. от 13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената на-
чална 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 13.05.2022 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 13.05.2022 г.

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

ПРЕДЛАГАМ
 РАЗСАД ДОМАТИ:

„Калина“, „Наслада“, „Биволско сърце“, „Розова магия“,  
„Ръгби“, „Идеал“ (едро червено);
РАЗСАД КРАСТАВИЦИ:

„Гергана“, „Саката“ (японски), „Мексикански крокодилки“  
(нов, най-крехък и за предпочитане сорт)

Телeфон: 0898 711 450, Стойчо Захов

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ 
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

Предстои честването на Ве-
ликденските празници. Това 
събитие е свързано със съби-
рането на големи групи хора в 
църковните храмове. 

Християнската традиция 
изисква спазването на опреде-
лени ритуали при отбелязване-
то на празника, един от които 
е паленето и пренасянето на 
горящи свещи от църквите 
до домовете, което крие риск 
от повишаване на пожарната 
опасност и възникване на за-
палване и пожар.

РС ПБЗН Шабла  призо-
вава за внимателно боравене 
със свещите при посещение 
в църковните храмове. Всяка 
запалена свещ, е потенциална 
опасност, особено за хората с 
по-дълги и обемни коси, които 
само за миг могат да пламнат. 
Ако обаче всеки пази най-близ-
ко стоящите до него хора, ве-
роятността да пламне нечия 
дреха или коса намалява. За-

палените свещи, които множе-
ството граждани пренасят след 
църковните церемонии, създа-
ват сериозни предпоставки за 
възникване на пожари. Оста-
вени без надзор върху горими 
предмети може да предизвикат 
пожар. Опасност за запалване 
се крие и при пренасянето им 
в автомобилите. След прена-
сянето на запалените свещи в 
домовете си, не ги оставяйте да 
горят без надзор, дори ако сте 
в съседна стая. Пламъкът лесно 
се прехвърля от един предмет 
на друг, а последиците до кои-
то може да доведе един пожар 
са изключително сериозни. Не 
допускайте децата да си игра-
ят със свещите, а боравенето с 
тях да става само с родителски 
контрол.

При инцидент незабавно 
потърсете помощта на огне-
борците, като сигнализирате по 
най-бързия начин на 112! 

РСПБЗН-Шабла

ОБЯВА
Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и 
чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. 
Шабла № 318/29.03.2022 г. и Заповед № РД-04-204/15.04.2022 
г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на част от имот частна 
общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.505.452 
по КК на гр.Шабла, с площ 29.00 кв.м. – съгласно предварително 
изготвена схема за поставяне на преместваем обект.  
Търгът ще се проведе на 10.05.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в 
сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота  се отдава за срок от 5 (пет) години.
Началната тръжна цена е 43,50 (четиридесет и три, 0.50) лв. с 
ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00 (десет 0.00) лв. и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.05.2022г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна 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 05.05.2022 г. 
Оглед на имота всеки работен ден от 26.04.2022 г. до 05.05.2022 
г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време 
в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 26.04.2022г. 
до 17:00 часа на 05.05.2022 г.

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

ВЕЛИКДЕН
Във пролетната нощ, люляни
от зноен дъх и звезден звън,
сънувахме ний твоите рани
и тихо плакахме насън.
 
Ний плакахме за теб на кръста,
за себе си и за света,
за своите ястребови пръсти
и стари, каменни сърца.
 
И ето: утрото е свежо,
блестят грамади розов цвят,
във млечносинята безбрежност
ята от гълъби летят.
 
И бий в сърца ни нежна сила,
и ний простираме ръка —
със пръсти, жадни да помилват
децата, птиците, света.

Асен Разцветников

ОБРАЗОВАТЕЛНА РАЗХОДКА
На 15.4.2022 г. (петък), деца-

та от всички възрастови групи 
при ДГ „Дора Габе” посетиха 
пощенската служба в гр.Шабла. 
Пощенският служител Христи-
на Иванова  запозна децата с 
организацията в пощата. Алия 
Иванова и Дилян Здравков 
подготвиха пликове за изпра-
щане на писма, а Веселин То-
доров изпрати своето писмо 
като го пусна в пощенската ку-
тия. Христина Иванова показа 
на децата гишетата, от които 
се изпращат колети, където се 
плащат сметки и се закупуват 
пликове и марки за писма.

Децата заедно с учителките 
си: Галина Нанева, Сиана Ва-
силева и Розалия Богданова 
посетиха общинския пазар, за 
да видят откъде могат да си за-
купят екологически чисти пло-
дове и зеленчуци. Накрая раз-
ходката завърши с посещение 
на супермаркет „Бохем”. Там 
децата се запознаха с реда на 
закупуване на хранителни про-
дукти и стоки в голям магазин. 
След емоционално наситените 
наблюдения,  предиобедът на 
децата завърши с игра на дет-
ските площадки.

ДГ ”Дора Габе”

Христина Иванова обяснява на децата как протича тяхната 
работа в пощата.

ИЗНЕСЕН УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА 

На 13 април, учениците от 
втори клас на СУ „Асен Злата-
ров“ Шабла, водени от тяхната 
класна ръководителка, г-жа 
Галина Александрова,  имаха 
един по-различен урок по лите-
ратура, изнесен в детския отдел 
на библиотека при НЧ „Зора 
1894“ в Шабла.

Мероприятието беше посве-
тено на Международния ден на 
детската книга, който се чества 
на 2 април.

В началото, Десислава Пет-
рова – библиотекар в детския 
отдел, приветства второклас-
ниците с „Добре дошли“ в 
обновената библиотека и им 
разказа, че от 1967 г. насам, на 
рождения ден на Ханс Кристи-
ан Андерсен, хората от цял свят 
празнуват Деня на детската 
книга, вдъхвайки любов към 
четенето и привличайки вни-

манието към детската литера-
тура.

Първата задача (след под-
готовка у дома) беше всеки да 
разкаже за любим приказен 
герой – прозучаха познати и не 
толкова истории от съкровищ-
ницата на приказките.

Урокът продължи с четене-
то на откъси от известни при-
казки на Х. К. Андерсен, Шарл 
Перо и Братя Грим. Послед-
ната част от мероприятието и 
най-забавна беше игра в която 
учениците със жестове тряб-
ваше да обяснят заглавията на 
прочетените приказки.

Като спомен от проявата 
децата получиха от библиоте-
карката на отдела цвете с обе-
щанието да се грижат за него и 
покана за участие в бъдещите 
изяви на читалището.

Изгрев

Елен Сабатини увлекателно разказа на децата за забележи-
телностите на България.

УРОК ПО ЕКОЛОГИЯ В 
ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

На 15 април, бе организи-
ран урок по екология в детския 
отдел на  библиотеката при НЧ 
„Зора 1894“ в Шабла. Урокът 
бе с ученици от III клас на СУ 
„Асен Златаров“  с класен ръ-
ководител Милена Тодорова. 
Поводът бе предстоящият Ден 
на земята, който се отбелязва 
всяка година на 22 април.

174 държави по света са на-
сочени към опазване на пла-
нетата Земя и съхраняване на 
живота върху нея. България се 
включва в отбелязването на да-
тата през 1993 г.

Елен Сабатини  - секретар на 
НЧ „Отец Паисий 1901“ с.Езе-
рец презентира на учениците 
известни забележителности от 
България и областта. Децата 
определяха дефинициите на ге-
ографските понятия – „лиман“, 
„езеро“, „скалист бряг“ и други. 
Смело и без притеснения, уче-
ниците отговориха  на въпроса: 
„Кой е идеалния плаж?“ Почис-
тен от пластмасата и оставе-

ните отпадъци, без паркирани 
превозни средства върху него, 
с обособени пътеки и велоалеи 
-  бяха предложенията на мал-
ките природозащитници.

Във втората част на урока, 
Десислава Петрова – библио-
текар в детския отдел на чита-
лищната библиотека, разказа 
на учениците за празниците 
Лазаровден и Цветница. Децата 
разбраха, как техните баби пре-
ди много години са ходели ла-
зарки – едни са наричали по до-
мовете, други по нивите, трети 
на мегдана в селото. Деси Пет-

рова също им припомни, че ден 
след Лазаровден празнуваме 
Цветница – именници са всич-
ки, които носят имена на цветя 
и дървета. Прочит на стихове 
за пролетни цветя беше по-
следната задача от урока.

На път за училище, учени-
ците посадиха цвете пред чи-
талището и обещаха, че ще се 
грижат за него.

Йорданка Радушева

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „АСЕН 
ЗЛАТАРОВ“ С ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БИЗНЕСА

На 11 април 2022 г. се про-
веде среща между ученици 
от ХII клас, обучаващи се в 
професия „Организатор на 
туристическа агентска дей-
ност“ в СУ „Асен Златаров“,  
гр. Шабла и г-жа Виолета 
Желева – собственик и уп-
равител на фирма „Ваканция 
М“, която е позиционирана 
на пазара като туроператор, 
специализиран в детски и 
ученически туризъм. С цел 
да се открои от останалите, 
фирмата насочва дейността 
си към по-тесен профил - об-
разователен туризъм за деца. 

Г-жа Желева запозна уче-
ниците със своята дейност - 
тя разграничи параметрите 
на видовете туризъм, обърна 
внимание на необходимата 
документация при планиране 
и изготвяне на туристически 
продукти, на взаимоотноше-
нията с клиенти, партньори и 
контрагенти. Зрелостниците  
имаха възможността за свобод-
но изразяване на идеи и пози-
ции чрез придобитите знания и 
умения в областта на туризма, 
допитваха се за мнение по каз-
уси, върху които са работели 
и дали взетите от тях решения 
са в правилната посока, като 
по този начин се стимулира 
и индивидуалният им опит и 
се задейства творческият им 
потенциал. Срещата премина 
креативно и ползотворно. 

В същия ден,  среща-диску-
сия с Виолета Желева се про-

веде и с ученици от IX клас от 
професия „Бизнес услуги“, като 
акцентът на разговора бе на-
сочен към предприемачество-
то и най-вече развиване на 
предприемаческо мислене сред 
младото поколение в училище.  
Споделяйки  своя опит, успехи 
и трудности, г-жа Желева на-
прави равносметка на няколко 
важни ресурса, които са от съ-
ществено значение за нея;

„Времето - най-важния ре-
сурс за мен. Никога не е дос-
татъчно. Трябва така да си 
разпределиш времето, за да ти 
е достатъчно да можеш да ра-
ботиш ЗА своя бизнес, а НЕ В 
него;

Контакти/информация - ва-

жен ресурс, за да заемеш пози-
ция на пазара и за да разшириш 
бизнеса;

Екип/ партньори - хармо-
нични отношения, добри про-
фесионалисти.“

Според нея, за да развива 
своята дейност, е важно   пред-
лагането  да се отличава. Затова 
се насочва към по-тясно на-
правление на предлагане. Вио-
лета Желева смята, че образова-
телният туризъм е ниша, която 
все още е свободна и предвид 
дълго продължилото обучение 
в онлайн среда е неформален 
метод за попълване на дефици-
ти в знанията на учениците.

За  успешното предприема-
чество, г-жа Желева споделя, че 

е нужна конкуренция, която   
помага за  развиване и усъ-
вършенстване на предприе-
мача. Тя акцентира и върху 
успешен подход в търсенето 
на обратна връзка, както от 
клиента, така и от партньор-
ите си.

В същото време, с добро-
то отношение към хората, с 
личния си пример и трудо-
любие, тя намира и коректни 
и искрени съмишленици, на 
които разчита. Внушаваше 
на учениците, че никога не 
бива да се отказват и да се 
предават заради трудности-
те, с които ще се сблъскват 
и винаги трябва да следват 
мечтите и сърцето си.

Учениците разказаха за 
свои проекти, върху които са 

работели, задаваха въпроси, на 
които търсиха отговор от опи-
тен предприемач. Г-жа Желева 
им обясни, че се е стремила да 
се учи от най-добрите в профе-
сията и все още продължава да 
учи и да търси информация.

В заключение тя разказа за 
новите идеи, които има за раз-
витие на бизнеса си. Изказа 
благодарност за поканата и из-
рази надежда, че е посяла в тях 
зрънце от магията на предпри-
емачеството.

Йорданка Атанасова,  
учител по 

информационни технологии, 
икономически  

дисциплини и туризъм  
в СУ „Асен Златаров“ Шабла
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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

ШЕСТИ 
НАЦИОНАЛЕН 

ТУРНИР ПО ЛЕКА 
АТЛЕТИКА  

„КОСТА ВАСИЛЕВ“ 
 

 
 
за деца, юноши, девойки, мъже и жени 

   
30 април 2022 г.  

(събота) от 09:00 ч. 
Градски стадион 

„Шабла“             
 

 
Организатор СКЛА 

„Нефтяник 2014" със 
съдействието на 
БФЛА и община 

Шабла 
 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА  
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

ШАБЛА
Април-Май 2022 г.

понеделник-петък: 8:30 – 17:30 ч.
Събота и неделя: почивни дни, но работи по 
предварителна заявка

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с чл.13 ал.1, т.9 

от  Наредба № 8121з - 968  от  
10.12.2014 г. обн . ДВ бр.105 
/ 19.12.2014 г.  за правилата 
и нормите за пожарна без-
опасност при извършване 
на дейности в земеделските 
земи, всички юридическите 
и физически лица, осъщест-
вяващи дейности в земедел-

ски земи са длъжни до края 
на месец април да представят 
в РС ПБЗН Шабла схеми с 
разположението на засетите 
площи с житни култури, по-
жарозащитните ивици, пъ-
тищата за придвижване на 
пожарната техника и дейст-
ващите водоизточници! 

РС ПБЗН ШАБЛА

Студио за красота

„FANTASY“
работи от понеделник 
до събота, с и без 
предварително записване.
За записване на час:
Донка - фризьор, тел.: 0886/22-85-99;
Габриела – маникюр и педикюр, тел.: 0883/37-12-47

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

ГРУПА „КАРДАРИНА“ С НАГРАДА 
ОТ „ФОЛКЛОРЕН ИЗГРЕВ“

Певческа група „Кардарина“ 
при НЧ „Победа 1941 година“ 
с. Горичане участва в Нацио-
налния фолклорен фестивал 
„Фолклорен изгрев“, който се 
проведе на 17 април, 2022 г. 

(Цветница) в Гранд Мол Варна. 
Журито отреди на горичанска-
та група трето място в класи-
рането.

Честито!
Изгрев

НА ЛАЗАРОВДЕН В ГРАНИЧАР

На Лазаровден в село Гра-
ничар малки лазарки и укра-
ински деца обходиха домове 
и наричаха за здраве и бере-
кет. Носиите за лазаруващи-

те деца и осигури ОУ „Св.
Климент Охридски“ село Ду-
ранкулак.  

НЧ „Свобода 1940“  
с. Граничар

Донка Иванова: „ЩЕ НАПРАВИМ ПАРАКЛИС В ГРАНИЧАР“
Ние в „Изгрев“ мислим, че успехите и радостите, болките и 

проблемите на нашите роднини и приятели, които живеят в 
по-малките населени места около Шабла не трябва да си оста-
ват само техни, а заслужават публичност. 

Ще продължим разговорите си с кметските наместници на 
селата в нашата Община, като в този си брой се обръщаме 
към г-жа Донка Иванова, кметски наместник на Граничар - се-
лото, чиито жители първи в нашата Община и едни от пър-
вите изобщо в България приеха в своите домове прокудени от 
войната бежанци от Украйна.

„Изгрев“ – Здравейте, г-жо 
Иванова. Какво от случилото 
се в Граничар през миналата 
година заслужава да се отбе-
лежи? Според Вас, успешна ли 
беше годината за жителите на 
вашето село?

Донка Иванова – През из-
миналата 2021 година извърш-
вахме обичайните неща – под-
дръжка на улиците, окопаване 
на градинките, окосяване на 
парка и детската площадка. 
Поддържаме гробищните пар-

кове – турският такъв беше 
ограден с нова оградна мрежа. 
В края на 2020 година бяха ре-
монтирани няколко улици. В 
селото отвори врати още един 
магазин за хранителни стоки. 
Всяка година на 24 август (дата-
та, на която са откарани наши 

съселяни през 1916 г.) пред па-
метната плоча на загиналите 
жители от с.Граничар  в лагери 
в Молдова, почитаме паметта 
им с отслужване на панихида.

 В селото почти не останаха 
имоти за продаване. Повечето 
са закупени от поляци. На къ-
щите е направен ремонт и се 
поддържат. Имаме едно полско 
семейство, което живее тук це-
логодишно. През лятото една 
полякиня, която е професио-
нална певица, заедно с дъщеря 

си изнесоха концерт на откри-
то в Дуранкулак пред читалищ-
ната сграда.

„Изгрев“ – Ще разкриете 
ли за нашите читатели някои 
от плановете, свързани с Гра-
ничар през настоящата годи-
на? Какво могат да очакват 

Вашите съселяни, пък и гос-

тите на селото?
Донка Иванова – Новото, 

което през тази година сме ре-
шили да направим, съвместно с 
кооперация „Граница“в селото, 
община Шабла и спонсори е 
параклис. Вече имаме отговор 
на наше писмо до Негово Висо-
копреосвещенство Варненския 
и Великопреславски митро-
полит Йоан, в което той дава 
благословията си за това дело. 
Това ще бъде новата придобив-
ка за селото и гостите ни.

„Изгрев“ – През миналата 
година бяха приети анти-Ко-
вид мерки, не само у нас, а и 
в европейски план. Знаем, че 
в Граничар живеят семейства 
на чужденци, попречиха ли 
мерките на обичайното битие 
на вашите чуждоземни съсе-
ляни, пък и на туристите да 
посещават вашето село?

Донка Иванова – Анти-Ко-
вид  мерките не попречиха на 
туристическия сезон. Всички 
чужденци, които имат къщи 
в селото дойдоха. Имаме две 
къщи за гости, които също 
приемаха туристи. Имаме жи-
тели, които преболедуваха Ко-
вид-19, но слава Богу, починали 
от Ковид нямаме.

„Изгрев“ – Какви са, според 
Вас най-наболелите проблеми 
за жителите на Граничар?

Донка Иванова – Нямаме 
нарушено водоподаване, освен 
когато има ремонт на помпите. 
Но водопроводната мрежа е ос-
таряла и имаме много ВиК-ава-
рии. Това, че няма добър об-
хват на GSM операторите, 
също е проблем. Напрежение-
то на тока е слабо, има токови 
удари…

„Изгрев“ – На страниците 
на нашия вестник, в бр.12/22 
г. поместихме благодарност 
на украински семейства, под-
слонени от добри хора от Гра-
ничар към техните домаки-
ни и цялото село за топлото 
отношение. Какво е вашето 
впечатление от хората от Ук-
райна?

Донка Иванова – Да, чита-
телите на „Изгрев“ разбраха за 
украинските бежанци в наше-
то село. За мен това са нашите 
нови жители засега. Те са на-
строени дружелюбно и са от-

зивчиви хора.
 „Изгрев“ – Какво ще поже-

лаете на жителите на Общи-
ната и конкретно на тези на 
Граничар?

Донка Иванова – Да си по-
желаем мирни дни, здраве, а 
когато го имаме всичко ще се 
подреди. Когато имаме здраве, 
имаме сили, мотивация и енер-
гия. С тях можем да постигнем 
невъзможни неща и покорим 
света. Пожелавам здраве! Нека 
то да е постоянен гост във все-
ки дом!

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
този разговор.

Донка Иванова – И аз бла-
годаря за вниманието!

Разговаря Йордан Енев

Пространството около ремонтираната през 2018 г. сграда на 
кметството на Граничар и НЧ „Свобода 1940“ в селото се под-
държа чисто и уютно.

На 23 август 2021 г., пред паметната плоча в Граничар се от-
беляза 105-та годишнина от откарването на  десетки хиляди 
добруджанци в концентрационни лагери в Молдова от румън-
ските власти

На 16 юли 2021 г., в парка на НЧ „Дружба 1898“ в  Дуранкулак, 
концерт изнесе полската група „Coincidence“. Музикантите, 
живеещи в  Граничар, поднесоха своята програма, продължила 
2 часа. Сред публиката имаше жители и гости на  Дуранкулак, 
както и полската общност от  Граничар.
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