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„Ако свободата изобщо означава нещо, то това е правото да можеш да кажеш на хората онова, което не искат да чуят…“
Джордж Оруел

МИСЪЛ НА БРОЯ

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

ОБЩИНА ШАБЛА
Ви уведомява, че от 02.05.2019 година е с нова обслужваща 

банка:
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ,  

офис Шабла
- за плащане на местни данъци и такси:

IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501
BIC: IABGBGSF

- набирателна сметка за депозити и гаранции:
IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401

BIC: IABGBGSF 
- бюджетна сметка на Община Шабла:
IBAN: BG 39 IABG 7495 3100 207 401

BIC: IABGBGSF

На 29 юни, фолклорна група 
(ФГ) „Добруджанка“ при НЧ 
„Зора 1894“ Шабла взе участие 
в 51-то издание на фолклорния 
събор „Песни и танци от слън-
чева Добруджа“ в село Дебрене.

Групата участва с автентични 
песни от района. Получи златен 
медал и парична награда.

Солистката на групата Ро-
сица Кръстева се представи до-
стойно с изпълнението на бър-
за и бавна песни от Добруджа.

Изказвам искрената си бла-
годарност към самодейците от 
групата за отличното си пред-
ставяне през целия творчески 
сезон и на фестивалите.

Желая им много здраве.
Жана Рачева, 

ръководител на  
ФГ „Добруджанка“ и 

детска фолклорна форма-
ция 

„Добруджанчета“
Продължава на стр.3.

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ДОБРУДЖАНКА“

„Фара Бенд“, „Blues Strings“, 
„Хоризонт“ и „Обичайните за-
подозрени“ със Стефан Вълдо-
брев направиха преживяването 
незабравимо!

Към 5:30 часа вчера, пър-
вото юлско слънце, отново 
най-напред в България огря 
шабленския плаж на къмпинг 
„Добруджа“. Стотиците хора 
на брега на морето посрещ-
наха зората, пеейки заедно 
с хедлайнерите на концерта  
Стефан Вълдобрев и „Оби-
чайните заподозрени“ техни-

те песни. Вълдобрев и вели-
кият Иван Лечев & компания, 
„влязоха под кожата“ на ра-
детелите на независимостта, 
свободата на личността и 
твърдата музика, събрани на 
брега. 

Първи на сцената на орга-
низираното от община Ша-
бла събитие, излязоха добре 
познатите на шабленци наши 
съграждани от „Фара Бенд“. Те 
подгряха публиката с кавъри 
на известни рок-парчета. След 
това дойде ред на русенската 
банда „Blues Strings“. Създаде-
ната преди пет години група, 
обра овациите на плажа с ка-
върверсии на Ерик Клептън, Зи 
Зи Топ, Дайър Стрейтс, Джими 
Хенрикс и други рок-класици, 

както и с песни от предстоящ-
ия им за издаване първи албум. 
После група „Хоризонт“, дока-
заха защо са име на българската 
рок-сцена от повече от 25 годи-
ни. Изнасялата концерти в Ев-
ропа и извън нея банда, подгот-
ви феновете за кулминацията 
на вечерта – Стефан Вълдобрев 
и „Обичайните заподозрени“. 
Повече за тях и шабленската им 
фиеста, очаквайте в някой от 
следващите броеве на „Изгрев“ 
от българската рок-легенда -  
Иван Лечев.

Фронтмен на „Blues Strings“ 
е шабленецът Костадин Русев. 
От над 20 години, той работи 
в Русе и живее там със семей-
ството си. Синът му Веселин 
е барабанист на групата. Ми-
нути след края на празничния 
концерт, Костадин каза за 
„Изгрев“: „Стана страхотно 
шоу! В пълна степен се полу-
чи това, което този празник 
предполага – изпълнители 
и публика се сляхме в едно! 
Много е хубаво, че на тако-
ва знаково събитие, родният 
ми град дава поле за изява и 
на по-неизвестни за масовата 
аудитория групи, като нас и 
„Фара Бенд“.

Йордан Енев

Първото юлско слънце на шабленския бряг 

И НА ЧЕТВЪРТИЯ ДЖУЛАЙ В ШАБЛА - 
ПРАЗНИК НА ПЛАЖА

Слушателите бяха и изпълнители на плажа…
Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ грабнаха 
публиката със своите изпълнения на сцената.

Костадин Русев

След петгодишно затишие, 
с носталгия към миналото и 
поглед в бъдещето, мотоклуб 
Орлите – Добрич, подновиха 
традицията да бъдат домакин 
на мотористи от цялата страна.  
Организираната от мотоклу-
ба МОТОСРЕЩА 2019, ще се 
проведе от 12 до 14 юли 2019 в 
къмпинг „Добруджа“ – Шабла. 

Подготовката на мероприя-
тието върви по план и с пълна 
пара. Освен прекрасното море, 
поръчаното слънчево време и 
чистият въздух, на гостите на 

мотосрещата ще бъдат осигуре-
ни завидни количества рок му-
зика, забавни игри и усмивки. 

На този етап единствената 
изненада, която от мотоклуб 
„Орлите“ си позволяват да раз-
крият е, че един от гостите ще 
придобие мотор „Ямаха Ди-
вершън“ 600, който е голямата 
награда в томболата на меро-
приятието. 

Повече информация за съби-
тието ще бъде публикувана във 
фейсбук страницата на Мото-
клуб Орлите – Fb: mcc.the.eagles. 

МОТОСРЕЩА ШАБЛА 
2019 ГОДИНА

С Решение № 3/19.06.2019 
г. на Управителния съвет на 
Проект „Красива България“ 
при Министерство на тру-
да и социалната политика, бе 
одобрено проектно предло-
жение на община Шабла с на-
именование „Повишаване на 
енергийната ефективност и 
естетизация на сградата на СУ 
„Асен Златаров“ гр. Шабла и 
физкултурния салон” по мярка 
М02 „Подобряване на социал-
ната инфраструктура“. Общата 
стойност на проекта е в размер 
на 95  650,00 лв. с ДДС, като 
съфинансирането от страна на 
община Шабла е в размер на 50 
%. Той има за цел въвеждане на 
мерки за повишаване на енер-
гийната ефективност на сграда-
та на СУ „Асен Златаров“ и на 
физкултурния салон, изразя-

ващи се в полагане на външна 
топлоизолация по фасадите на 
двете сгради. Реализирането на 
проекта ще доведе до подобря-
ване на енергийната ефектив-
ност на сградите, което пряко 
ще допринесе за намаляване на 
крайното потребление на енер-
гия и косвено – за намаляване 
на емисиите на парникови га-
зове. 

* * *
През изминалите 4 години 

инвестициите в образовател-
ната инфраструктура, които 
са направени или в момента се 
извършват със средства, финан-
сирани от бюджета на община 
Шабла или безвъзмездно в ре-
зултат на спечелени проекти по 
Европейски или други донорски 
програми, са в размер на около 
два милиона и половина лева. 

ОЩЕ ЕДИН ПРОЕКТ В  
СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
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ПРОДАВАМ
Два декара празно място, в лозовия масив 
на Шабла (пътя за с. Горичане) и 7 декара 

дворно място в Горичане.
Тел. за връзка:0897/66-42-96

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ –  95 лв. цепеници

ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 100 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

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

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

РАЗНАСЯМ ГАЗ ПО ДОМОВЕТЕ
„Варналиеви“ ЕООД

Тел за контакти - 0894/52-77-10

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

Цена по договаряне.
Телефон за контакт: 0889/95-00-08

ПРОДАВАМ

 15 БРОЯ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА 
в кошери „Даданблат“, комплект с магазини в района на Шабла. 

Цена по споразумение.

Телефон: 0889 410 944

ПРОДАВАМ
КЪЩА В ГР. ШАБЛА – 120 КВ. М., ДВОР 1200 КВ. М.,
стопански сгради, гараж, лозе 400 кв. м., плодни дръвчета, вътрешни 
баня и тоалетна, 4 спални и кухня. Санирана е с кафява PVC дограма. 

Къщата се намира на ул. „Искър“ №26.
Цена – 30 000 евро, може и замяна.

Телефон за контакт: 0885/11-70-51

ПРОДАВАМ КЪЩА
в с. Крапец – 80 кв. м. с двор 1800 кв. м., 4 стаи, 
вътрешни баня и тоалетна. Електрифицирана и 

водоснабдена. Намира се на ул. 2-ра в селото, №4,  
на 500 метра от морето.

Цена – 15 000 евро, може и замяна.
Телефон за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ 
1 дка дворно място с електро и  

водозахранване в село Горичане.

Телефон: 0899 046 311

Продавам 
РАЗРАБОТЕН БИЗНЕС В ГРАД ШАБЛА!

Магазин за дамска и мъжка конфекция, 
заедно със стоката и оборудването.

За допълнителна информация и оглед: 0899 96 73 18

ПРОДАВАМ КОШЕРИ С 
ПЧЕЛИ И ПРОИЗВЕДЕНАТА 

ОТ ТЯХ ПРОДУКЦИЯ.
Телефон: 0888 881 746

Снек -бар „Фарът“ Борисов 71 ООД
СЪОБЩАВА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ В ЗАВЕДЕНИЕТО ИМА 

ЖИВА МУЗИКА В ДНИТЕ ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ.
Заповядайте!

За резервации: 0888 306 941

ПРОДАВАМ 4 ТОННО РЕМАРКЕ В ДВИЖЕНИЕ; 
ДВИГАТЕЛ ЗА „БУЛГАР“ И РЕЗЕРВОАР ЗА „БЕЛАРУС“.

Телефон: 0884 315 393

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, 

ал.7 и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.19, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, 
ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 520/10.04.2019 г. 
по Протокол № 55 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед 
№ РД-04-299/26.06.2019г. на Кмета на Общината, обявява 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение 
със ЗП 13 кв.м., за кафе-аперитив, представляващо част 

от ПИ 83017.503.4 по КК на гр.Шабла – публична общинска 
собственост.

 
Помещението се отдава за срок до 01.11.2022 година.
Началната тръжна на обекта е в размер на 32.50/тридесет и 

два 0.50/лева на месец с вкл. ДДС. Наем ще се дължи за ме-
сеците: април, май, юни, юли, август, септември и октомври. 
През останалия период от годината, наемателя ще има задъл-
жението да стопанисва имота с грижата на добър стопанин.

Търгът ще се проведе на  19.07.2019 г. /петък/ от 09:30 часа 
в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и 
се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG 
SF  при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 18.07.2019г. 

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет 
лева/ и се заплаща в  служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – стая 
109 до 17:00 ч. на 18.07.2019г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.

 Оглед на терените всеки работен ден от 08.07.2019 до 
18.07.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 08.07.2019 г. до 17:00 
часа на 18.07.2019 г.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг 
на 26.07.2019г. от 09:30 ч. 

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 
20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидат-
ства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: 
СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 25.07.2019 г. 

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет 
лева/ и се заплаща в  служба „Местни данъци и такси‘‘ – стая 
109 до 17:00 ч. на 25.07.2019 г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.

Оглед на терените всеки работен ден от 22.07.2019 г.  до 
25.07.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 25.07.2019 г.

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

Уважаеми съграждани,
Община Шабла полага не-

прекъснати усилия за осигуря-
ване  и поддържане чистотата 
на населените места и терито-
риите за обществено ползва-
не. Служителите от Общинско 
предприятие БКСТРО са пряко 
ангажирани с дейностите по 
сметосъбиране, почистване на 
нерегламентирани сметища и 
редовно извозване на отпадъ-
ците до Претоварна станция 
- Балчик. Всичко това е свър-
зано с разходването на постоя-
нен финансов ресурс, който се 
осигурява от местните данъци 
и такса „Битови отпадъци“ на 
всеки един от нас. 

Разходите за обезпечаване 
на тези дейности непрекъснато 
нарастват, поради което общи-
на Шабла е въвела системи за 
разделно събиране на отпадъ-
ците.

На двадесет и седем места 
в града са поставени пластма-
сови кафяви водоустойчиви 
контейнери с обем 1,1 куб м. за 
растителни биоотпадъци, в т. ч. 
обелки от плодове и зеленчуци, 
окосена трева или листа и дру-
ги.

В гр. Шабла и с. Горун, на се-
демнадесет места, са поставени 
жълти пластмасови контей-
нери тип „Бобър“ за разделно 
събиране на хартиени, пласт-
масови и метални отпадъци от 
опаковки и зелени контейнери 
тип „Иглу“ за разделно събира-
не на стъклени опаковки.

Съдове за събиране на не-
годни за употреба батерии има 
във всички търговски обекти, 
където се продават батерии, 
както и в училищата, детските 
заведения, кметствата и кмет-
ските наместничества.

Община Шабла периодично 
организира кампании за пре-
даване на излязло от употре-
ба електрическо и електронно 
оборудване, при които мобил-
ни екипи обслужват домове и 
офиси на място, след предвари-
телно подадена заявка.

Целта на разделното съби-
ране не е само да се намали об-
щият обем битови отпадъци от 
всяко домакинство и общест-
вен обект, но и да се осигури 
суровина за производство на 

нови продукти, за които се из-
ползват допълнителни природ-
ни ресурси.

Основният участник в про-
цеса на разделно събиране сме 
ние хората, масовите потреби-
тели на опаковани стоки. Без 
участието на хората е невъз-
можно системите за разделно 
събиране да работят успешно. 
Ето защо, трябва да променим 
начина, по който сме изхвър-
ляли отпадъците си години 
наред. Когато убедим всички 
да участват и действаме заедно, 
разделното събиране ще бъде 
по-ефективно. От нас зависи 
да положим необходимите уси-
лия.

Община Шабла Ви призо-
вава, ако досега не сте изхвър-
ляли разделно отпадъците си, 
започнете да го правите. Сгъ-
вайте кашоните и смачквайте 
пластмасовите бутилки, преди 
да ги изхвърлите в съответния 
контейнер, за да освободите 
пространство за следващите от-
падъци от опаковки. Компости-
райте биоотпадъците си и при-
лагайте готовия продукт като 
тор за обогатяване на почвеното 
плодородие или ги изхвърляйте 
разделно в кафявия контейнер. 
Изхвърляйте старите батерии в 
съответните съдове, предавай-
те непотребните електроуреди 
чрез организираните от общи-
ната кампании. Правете всичко, 
което допринася за опазването 
на околната среда и намалява 
количеството на боклука. Така 
малките ежедневни усилия, 
които полагаме, ще имат пряк и 
незабавен ефект върху заобика-
лящия ни свят.

Убедени сме, че обединява-
нето на усилията на Общин-
ска администрация, бизнес и 
общественост ще допринесат 
за екологосъобразно и добро 
управление на разделно събра-
ните отпадъци.

Наша обща отговорност и 
задължение е да събираме от-
падъците си разделно, по вид и 
естество. Така ще спомогнем за 
специфичното им третиране и 
дейностите по оползотворява-
нето им, както и за намаляване 
разходите на Община Шабла за 
извозване, сепариране и депо-
ниране на отпадъците.

ПРИЗИВ ЗА РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Стартира прием по проце-
дура чрез подбор на проекти 
№ BG14MFOP001-4.008, мярка 
МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвести-
ции в многообразна публична 
инфраструктура свързана с 
рибарската общност и мор-
ския потенциал на територия-
та” от Стратегия за ВОМР на 
МИРГ Шабла – Каварна – Бал-
чик.

Управляващ орган на Про-
грамата за морско дело и ри-
барство 2014 – 2020 г. (ПМДР) 
кани желаещите да предста-
вят проектни предложения 
по Приоритет на Съюза 4 
„Повишаване на заетостта и 
териториалното сближава-
не”, мярка 4.2. „Изпълнение 
на стратегиите за ВОМР“ 
по ПМДР – мярка МИРГ-
ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в 
многообразна публична ин-
фраструктура свързана с ри-
барската общност и морския 
потенциал на територията” 
от Стратегията за ВОМР на 
МИРГ Шабла – Каварна – 

Балчик, като ОБЯВЯВА про-
цедура чрез подбор на про-
екти BG14MFOP001-4.008, 
мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Ин-
вестиции в многообразна 
публична инфраструктура 
свързана с рибарската общ-
ност и морския потенциал на 
територията” от Стратегия за 
ВОМР на МИРГ Шабла – Ка-
варна – Балчик.

Подаването на проектни 
предложения по настоящата 
процедура се извършва из-
цяло по електронен път, чрез 
Информационната система за 
управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на 
Европейския съюз в България 
(ИСУН 2020) единствено с из-
ползването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез 
модула

„Е-кандидатстване“ на след-
ния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg/

Линк към обявата: https://
w w w. e u f u n d s . b g / b g / pm d r /
node/2042

ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПМДРО Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 
от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.110 и чл.118 от НРПУРОИ, във връзка 
с Решение № 546/22.05.2019 г. по Протокол № 56 на Общински 
съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-302/28.06.2019г. на Кмета 

на Общината, обявява повторен  конкурс с тайно наддаване за 
продажба на земеделска земя с идентификатор ПИ 83017.55.667 по 

кадастралната карта на гр.Шабла с площ 3 044 кв.м.
 
Началната конкурсна цена на имота е в размер на 59 358.00/петде-

сет и девет хиляди триста петдесет и осем 0.00/лева.
Конкурса ще се проведе на  12.07.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в засе-

дателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на документацията за участие в конкурса е 60,00 лв./

шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. 
на 11.07.2019 г.

Получаването на документацията за участие в конкурса става в 
Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след пред-
ставяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 01.07.2019 до 11.07.2019 г. от 
13:00 ч. до 15:00 ч.

Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 20% или 
11 871лв. 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 11.07.2019г. 

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслуж-
ване на граждани, стая 106 от 01.07.2019г. до 17:00 часа на 11.07.2019 г.

Задължително условие за участие в конкурса е предмета на дейност 
на участниците да е свързан с управление на въздушното движение 
за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в 
обслужваното гражданско въздушно пространство; планиране, оси-
гуряване, внедряване, експлоатация и поддържане на съоръжения, 
системи и оборудване за комуникационно, навигационно, обзорно, 
енергийно, метеорологично и аеронавигационно осигуряване на об-
служваното въздушно движение и съпътстващата инфраструктура.

До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от 
следните документи:
 Заявление за участие;
 Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/’;
 Декларация, че е запознат с тръжните условия и състоянието на 

имота /по образец/;
 Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено в 

несъстоятелност или ликвидация ;
 Декларация за оглед на имота;
 Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал;
 Документ за внесен депозит – оригинал;
 Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от друго 

лице/.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, 
стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.
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ЗА  ВАС  ДЕЦА
„ПЛУВНО ЛЯТО – 2019“

ОБЩИНА ШАБЛА
И

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - 
ГРАД ШАБЛА

ВИ КАНЯТ НА ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ 
„ПЛУВНО ЛЯТО“

ЗА ДЕЦА ОТ 9 ДО 14 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Място на провеждане: Общински басейн при фар Шабла.

Заниманията са безплатни и се извършват в две смени по 10 
деца.

I-ва смяна от 08.07. до 19.07.2019г.
(без събота и неделя)

II-ра смяна от 22.07. до 02.08.2019г.
(без събота и неделя)

Заявление – декларация родителите могат да попълнят в
Общински детски комплекс гр. Шабла или в Общинска 

администрация гр. Шабла,
отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“, ст. 205.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ – 
05 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

СПРАВОЧНИК НА ЧИТАТЕЛЯ:
ЕТ „МИЛЬО Д. ДИМИТРОВ”

от 1 юли до 30 август 2019 година
Маршрутно разписание

Шабла – к-г „Добруджа“ – Шабла
Тръгване:

9.00; 10.00; 12.00; 13.00; 15.00; 18.00
Обратно:

9.30; 10.30; 12.30; 13.30; 15.30; 18.30
Маршрут: автогара „Шабла” – спирка „Община” 

– спирка „Мелница” – спирка „Герана” – къмпинг 
„Добруджа и обратно

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ЮЛИ        

 Във  копринена  рокля  на  точки  -  
 аз  съм  лято.  И нямам  предели.
 Обещавам  мечти  и  безсрочности.
 Само  в  юли  съм  толкова  смела...

И  съм  скрила  слънца  във  косите  си,
а  във  пазвата  -  гълъби  бели.
Ако  искаш  -  свали   ми  звездите.
И  бездруго  натам  съм  поела...

Ще  ти  пиша  любов  по  небето,
всяка  нощ  по  една  да  прочиташ.
Ще  ти  сбъдвам  случайни  комети.
Неслучайно  на  мен  ще  разчиташ,

да  съм  в  рокля  на  точки  през  юли.
(и  почти  съм  прекрасна,  признавам)
Не  затваряй  прозореца,  чу  ли?
По  луната  ще  сляза.  Оставам.

Мира  Дойчинова

„УСЕЩАНЕ ЗА ЖЕНА“
Избрани творби на художничката 
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА от Каварна 
ще бъдат показани за пръв път в 
самостоятелна изложба „Усещане 
за жена“ в Зеления образователен 
център. 
Това е една впечатляваща изложба, 
в която основният сюжет е жената - преобразена в символ, 
кодирал в себе си многопластова изразност. Жената е 
любима, майка, дъщеря, любовница, прелъстителка. Тя 
е муза, сътворителка, богиня. Ярки цветове, жизненост, 
предизвикателство, чувственост, послания - с всичко това 
авторката се опитва да преоткрие женския свят - необятен, 
романтичен, извисен и привлекателен.

ОТКРИВАНЕ: 5 юли (петък) от 18 ч.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

На Петровден певческа гру-
па „Кария“ при клуб на пен-
сионера „Надежда“  Шабла 
с художествен ръководител 
Марга Георгиева взе участие в 
Празника на община Добрич-
ка, фолклорния събор „Песни 
и танци от слънчева Добруджа“ 
село Дебрене.

С голямо желание и усилена 
подготовка групата с корепети-
тор Добри Добрев имаше честта 
да бъде сред участниците във 
фолклорния събор. Публиката и 
журито бяха искрено възхитени 

от автентичните носии и изпъл-
нените добруджански песни.

Групата се завърна с грамота 
за участие и парична награда.

Изказвам нашата благодар-
ност на общинското ръковод-
ство за съдействието да участ-
ваме във фестивала.

Мили жени, бъдете живи и 
здрави и все така прославяйте 
пенсионерския ни клуб.

Мария Димитрова,
председател на Съюза на 

пенсионерите-
Шабла

ПЕВЧЕСКА ГРУПА „КАРИЯ“ ФГ „ДОБРУДЖАНКА“ ОТ ГРАНИЧАР

Община Шабла 
обявява 

ЛИТЕРАТАТУРЕН КОНКУРС
посветен на 50-годишнината от обявяването 

на Шабла за град.
Конкурсът е за  учащи се и възрастни.

Желаещите могат да участват със следните литературни 
жанрове: стихотворение, кратък разказ, есе, очерк.

Срок за подаване на творбите: 31 юли 2019 година: на 
e-mail: odk_sh_yotov@abv.bg, или по пощата на адрес: 

гр.Шабла – 9680, ул.“Равно поле“ №35  - 
За литературния конкурс.

1.Конкурсът се провежда в следните ета-
пи:

а) Кандидатстване по документи и проверка 
за наличието на професионален опит и квали-
фикация, съгласно посочените изисквания в 
обявата;

б) Интервю с кандидатите;
Външните експерти – оценители се набират 

за участие в Комисия за подбор на проектни 
предложения по следните мерки от СВОМР на 
МИРГ:

Мярка 1.1.1 „Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите”;

Мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стой-
ност и преработване на продуктите от риболов 
и аквакултури”;

Мярка 1.2.1 „Подобряване на здравето, без-
опасността и условията на труд на рибарите”;

Мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови фор-
ми на доход, и създаване на работни места” ;

Мярка 2.1.1 „Инвестиции в многообразна 
публична инфраструктура свързана с рибар-
ската общност и морския потенциал на тери-
торията” ;

Мярка 2.2.1 “Възстановяване и подобряване 
на природното наследство, културата и спорта 
на рибарската територия”

КППП извършват проверка за окомплекто-
ваност на ПП и подбор за съответствие на про-
ектни предложения със Стратегията на МИРГ.

2. Минимални изисквания към кандида-
тите:

Кандидатите следва да са физически лица.
Кандидатите следва да притежават висше 

образование - минимум степен „бакалавър“ и 
специалност в една от изброените по-долу об-
ласти, съгласно Класификатора на областите 

на висше образование и професионалните на-
правления, а именно: „Социални, стопански и 
правни науки”; „Природни науки, математика 
и информатика”; „Технически науки”; „Хумани-
тарни науки”.

Кандидатите следва да притежават опит в 
оценка на проекти финансирани от европейски 
фондове и програми и/или

Кандидатите следва да притежават профе-
сионален опит в съответната специалност – 
минимум 3 години.

Кандидатите следва да притежават компю-
търна грамотност.

Кандидатите следва да притежават добри 
познания относно приложимото законодател-
ство и нормативната уредба, касаеща реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ и допустимостта на разходите на проекти 
финансирани по ПМДР, както и относно подхо-
да ЛИДЕР и ВОМР.

3.Кандидатите за външни експерти не 
следва:

да участват пряко или косвено в процеса на 
наблюдение, изпълнение или мониторинг на 
стратегия за ВОМР;

да са членове на Управителния съвет на 
МИРГ; 

да са лица, които се намират помежду си в 
йерархическа зависимост с членовете на УС на 
МИРГ.

 да са лишени от правото да упражняват 
професия или дейност, която се отнася до об-
ластта на професионалната им компетентност;

 да са поставени под запрещение;
да са в конфликт на интереси по смисъла на 

чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 

2018 година с някой от членове на Управител-
ния съвет на МИРГ;

да са осъждани за престъпление по служба с 
влязла в сила присъда; или за измама корупция, 
участие в престъпна организация или всякаква 
друга незаконна дейност, накърняваща финан-
совите интереси на страната и общността; да не 
са в конфликт на интереси по чл. 61 от Регла-
мент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година.

4. Необходими документи:
Заявление по образец;
Автобиография по образец;
Копие на диплома за завършено образова-

ние.;
Копие на документи, удостоверяващи про-

фесионален опит.;
Други документи.;
Всички приложени документи трябва да бъ-

дат на български език.

  5. Документите  се подават лично, по по-
щата или куриер в запечатан плик на адрес: 
гр. Шабла, ПК 9680, ул. „Равно поле” № 36А , 
Местна инициативна рибарска група (МИРГ) 
Шабла-Каварна-Балчик, всеки работен ден 
от 9.00 до 17.00 часа, в срок от 01.07.2019 г. 
до 19.07.2019 г. включително. Документи по-
лучени след крайния срок за подаване не се   
разглеждат. Регистрират се само документите 
получени в деловодството на  МИРГ преди 
крайният срок посочен в обявата.

Пълният комплект документи за кандидат-
стване за експерт – оценител е публикуван на 
Интернет страницата на Местна инициативна 
рибарска група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Бал-
чик: http://fl ag-shabla.eu/ 

СНЦ  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „ ШАБЛА – КАВАРНА - 
БАЛЧИК” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Във връзка с  изпълнение на проект BG14MFOP001-4.002-0006-С01 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна - 
Балчик“ по АДБФП №МДР-ИП-01-82/18.07.2018г. и Споразумение за управление на СВОМР №МДР-ИП-01-83/18.07.2018 г., се 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС
за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията 

за ВОМР за територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)  Шабла – Каварна –Балчик.

За допълнителна информация:
Телефон: +359 882 299 019, или на място в офис на МИРГ на  адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 36А.

          ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
          ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

И тази година на Петровден, 
на 29 юни 2019 година ФГ 
„Добруджанка“ при НЧ „Сво-
бода1940“ Граничар, община 
Шабла макар и в намален  със-
тав успя да се представи много 
добре на събора „Песни и тан-
ци от слънчева Добруджа“ - Де-
брене 2019.

Благодаря на участниците от 
ФГ „Добруджанка“ и им желая 
крепко здраве и нови успехи.

Благодарим на г-н Тодор Ди-
митров - Директор дирекция 
хуманитарни дейности за оси-
гурения транспорт.

Невена Огнева,
читалищен секретар
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СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с честването 

на 20 години Спортен клуб 
„Кария“ Шабла,

МОЛИМ ВСИЧКИ БИВШИ И 
НАСТОЯЩИ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

НА КЛУБА И УЧАСТНИЦИ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОТБОРИ 
ПО БАСКЕТБОЛ И БАДМИНТОН,

ръководени от г-жа Калинка Цанева, да предоставят снимков 
материал в редакцията на вестник „Изгрев“, или на e-mail: vest-
nik.izgrev@gmail.com.

Предварително Ви благодарим!
УС на СК „Кария“

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
И РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С ЦИГЛИ. 

ГАЗОПЛАМЪЧНИ ПОКРИВИ.
Гаранция 15 години!

Предлагаме още: тенекеджийски и бояджийски услуги, 
подмазване, и почистване на комини.

Работим качествено и коректно!
Телефон за връзка: 0879/98-40-79

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.
Телефон за контакт: 0884/52-50-80

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

От 28-ми до   30-ти юни, 
в   комплекс „Лазур“ на Ша-
бленска тузла, за 15-та  поредна 
година, под патронажа на Об-
щина Шабла  се проведе  Меж-
дународен турнир по петанк.

Участие в турнира взеха 
отбори от   Словакия, Унгария, 
Румъния, Израел, Украйна и 
български клубове от София, 
Пловдив, Силистра, Белене, Ко-
злодуй, Полски Тръмбеш.

Домакин на състезанието 
беше Спортен клуб по петанк, 
„Лазур“ Шабла. Ето и резулта-
тите от завършилия в неделя, 
15-ти юбилеен турнир по пе-
танк, „Шабла 2019“.:

Победели триплети:
Първо място - отбор „Меч-

та“ - България

Второ място - отбор „Бар-
бекю“ - смесен Украйна и Бъл-
гария

Трето място - отбор „Авион“ 
- Пловдив

Победители при дублети:
Първо място - отбор „Си-

гет“ -Унгария
Второ място - отбор „Клуж“ 

- Румъния
Трето място - отбор „Мор-

ски котки“ - Израел - България
Победители Юбилейна 

купа „15 години СКП „Лазур“:
Първо място - смесен отбор 

Унгария - Румъния
Второ място - смесен отбор 

Италия - Израел
Трето място - смесен отбор 

Унгария - България
Изгрев

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР 
ПО ПЕТАНК В ШАБЛА

Награждаването на призьорите.

Зам. кметът на община Шабла, Цветелин Йорданов откри 
юбилейния турнир по петанк в к-с „Лазур“.

„Изгрев“ – Вие сте родом от 
Шабла. Завършвате Висшия 
институт по физическа култу-
ра „Георги Димитров“- София. 
Кога за първи път се докоснах-
те до спорта и как решихте, че 
той ще бъде областта, в която 
искате да се развивате?

Райна Бърдарева - Родена 
съм в Шабла преди седем десе-
тилетия и принадлежа на по-
колението възпитавано и  чрез  
спорт. Превърнах го в своя съд-
ба случайно. Бях повлияна. Но 
го съчетах с любимата си наука 
- историята и постигнах всички 
възможни научни степени и зва-
ния. Оттам е неподправеното ми 
уважение към този феномен.

„Изгрев“ – Автор сте на 24 
книги, посветени на българ-

ския спорт. Кое провокира у 
вас желанието да напишете 
книга за 100-годишния юбилей 
на спорта в Шабла?

Р.Б - Написах юбилейното 
издание за спорта в Шабла по   
волята  на родителите ми. Затова 
съм по-чувствителна към „моде-
лираното“ напоследък некоре-
ктно отношение. По-важно е, че 
събраните факти и документи 
са автентични, изложени в под-
ходящ хронологичен ред и схе-
ма, израз на професионализъм. 
Успешно съхраних паметта на 
поколенията.  Мисля, че  чества-
нето „100 години спорт в Шабла“,  
през месец октомври 2010 г. под 
егидата на г-н Красимир Кръс-
тев, ще се помни дълго.  

Колкото до броя на книгите - 
отдавна надхвърлиха 24. Някои 
от тях имат международно зву-
чене и оглавяват световни ран-
глисти. Като тази за историята 
на олимпийското движение.

“Изгрев“ –Проучвайки 
спортната история на Шабла, 
можете ли да назовете постиже-
нията, които прославят Шабла?

Р.Б – При сегашния спад в 
спорта да се говори за прослава 
е нужно, но то се третира и като 
носталгичен плач. Днес, при 
плаващите морални ценности, е 
риск  да въздигна някого и про-
пусна другиго. По утвърдени 
критерии го направих в книгата. 
И сравненията биха били ана-
хронични. 

„Изгрев“ –Вие бяхте кмет на 

община Шабла от 2011 до 2015 
година.Бяха реализирани мно-
го проекти. Кои от тях доприне-
соха градът и общината да ста-
нат по-добро място за живеене?

Р.Б – Отрязъкът от време - 
2011-2015 г., като кмет на общи-
на Шабла, бе чест и изпитание 
за мен. През 2012 г. общината 
бе първа в държавата по събра-
ни данъци и такси, факт добре 
афиширан в пространството, а 
през следващата - 2013 г., на тре-
то място в номинацията „Кмет 
на годината“ по важен показа-
тел - „за най-много спечелени 
проекти и подписани договори“. 
Размерът на субсидията за ман-
дата достигна 25 милиона лева. 
Разбира се, че проектите могат 
да бъдат градирани по принос, 
но подходът   е леко лабилен. И 
все пак най-важен е този  за из-
градената  водопреносна мрежа 
в селата Дуранкулак, Ваклино, 
Крапец и Езерец, най-красив 
- градския парк, най-авангар-

ден   - този до Фара, най-ари-
стократичен - читалищния дом, 
най-амбициозен - градския 
площад, най-интригуващ - до 
Големия остров в дуранкулаш-
кото езеро, най-романтичен - в 
Тюленово, най-проблемен - ста-
диона. За последния ми се ще да 
отворя скоба. За реализацията 
му направих следното: одобрих 
посочения от комисията изпъл-
нител; след решения на Общин-
ския съвет по банков път му 
бе  преведена сумата от  2 /два/ 
милиона лева, за да строи; дър-
жах го   отговорен за навремен-
но разплащане със строителите. 
Лично премиера и отдели в Ми-
нистерски съвет ми съдейства-
ха за разделянето на строител-
ството на проекта на два етапа, 
което доведе до намаляване на 
европейската субсидия с повече 
от милион, но спаси общината 
от фалит. Редът за отпускане 
на средства е такъв, че никой 
няма пряк достъп до тях. Затова 
притчата за „облагодетелства-
нето“ ми с   два милиона, бе ус-
пешен изборен ход. Впрочем, 
трябва да маркирам послед-
валата колаборация, пример в 
страната, между двете местни 
структури - тези на БСП и ГЕРБ. 
В условията на коректност това 
не би било възможно...  

Правилното лобиране се 
оказа защитния шлейф. После, 
по време на изборите,   ме   на-
бедиха   в злоупотреби. Имаше 
и злостна публикация, доказа-
телство, че крушата пада под 

дървото. Малко ще залитна - за 
крушата, повод за едничкия път, 
в който повиших тон. Продъл-
жавам да мисля, че децата над-
скачат родителите си...макар, че 
в случая площадния инстинкт 
проговори по-силно в чедото.    
Сега „творението“   е в   съда. И 
публициста и   информаторите, 
такива с властови позиции, са 
известни. 

Във въпросът ви се  съдържа 
важно признание - „бяха реали-
зирани много проекти“. Да, така 
е. Само за един от вечните кан-
дидати за кмет, построеното е  с 
шапка невидимка....

Тази е едната страна за про-
ектите. Има и втора, невидима 
от обществото - придобитите 
екстри за общината   от прего-
ворите с изпълнителите. Със 

съответен процент от тяхната 
печалба бе: асфалтиран пътя от 
Шабла до Фара;   мемориалните 
плочи , положени на сградата 
на читалището бяха подменени;  
тоалетните в сградата на общи-
ната бяха реновирани;   памет-
никът на Иван Загубански бе 
оздравен.Още десетки придо-
бивки, включително подмяна на 
дюшечетата в детската градина 
в Шабла и   дарени   суми - 15 
хиляди лева за камбанарията 
в църквата „Св. Харалампий“, 
40 хиляди лева за водопрово-
да в Горун и особено важното 
- възстановеното крило на жи-
лищната сграда на ул. „Волга“ 
6, за 240 хиляди лева. Далечна-
та проекция бе осигуряване на 
жилищен фонд за обслужващия 
състав на бъдещия санаториум 
до Тузлата.    

Въпросът ви завършва с фра-
зата - „по-добро място за живее-
не „. Сигурна съм, че само лече-
бен център би дал такъв статус 
на града. Впрочем, разговорите 
с инвеститори бяха в крайна 
фаза и днес, особено страдащи-
те от псориазис, щяха да богот-
ворят общината. Социалният 
скок щеше да бъде небесен.  Ще-
тата е за всички. Тя  няма парти-
ен цвят. Дълго ще е време само 
за поуки. Отдалечихме се и от 
друга възможност - превръща-
нето на ул. „Петко Българанов“ 
в ларго, почти идентично с това 
на столицата. Беше въпрос на 
време.    

Като личен принос отчитам 
връщането на „Големия остров“ 
като териториална принадлеж-
ност на общината, строител-
ството на естакадата, на пло-
щадката до спортната зала и 
най - важното за просперитета 
на общината - формирането на 
трайно лоби по всички нива. 
Заблуда е успехът да се свежда 
само до ентусиазъм.

„Изгрев“ – Кои от нещата, 
които реализирахте, Ви носят 
най-голямо удовлетворение?

Р.Б - Годините в мандата 
бяха ударни. Работихме на пъл-
ни обороти. Има и пропуски, 
но всичко което свърших ме 
удовлетворява. Унивам от без-
делието - въпреки най-нелепия 
отправян ми   въпрос „Това го 
направи общината, а вие лично 
какво направихте“ . То е като да 
игнорираш лекаря в поставяне-
то на диагноза...   

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете на Шабла и шабленци?

Р.Б – На всички желая здраве 
и мъдрост. Да не са подвластни 
на партийни емоции и любезни 
обещания. Да мислят за Шабла, 
за насъщните й интереси, да 
подкрепят добрите замисли, да 
са професионално отдадени, да 
пазят добрия тон и ведро отно-
шение. Те застилат пътя за успе-
ха. Иначе Шабла ще тлее...

Разговаря  
Йорданка Радушева

Бел.ред.: Материалът е пуб-
ликуван без редакторска намеса.

50 ГОДИНИ ШАБЛА – ГРАД! 
На 27-ми август, тази година ще 

отбележим петдесетгодишнината 
от обявяването на Шабла за град! 
По този повод, във вестник „Из-
грев“,  започнахме рубрика, в която  
разговаряме с наши съграждани, 

допринесли  за настоящето на град 
Шабла.

Продължаваме интервютата си 
с някои от кметовете на община 
Шабла и председателите на общин-
ските съвети в града. Интервюта 

ни не са свързани с някаква хроноло-
гия. В настоящия брой публикуваме 
разговора си с проф. Райна Бърдаре-
ва, управлявала нашия град от 2011 
до 2015 година. Тя бе любезна да от-
говори на въпросите ни:

Проф.Райна Бърдарева: „НА ВСИЧКИ ЖЕЛАЯ ЗДРАВЕ И МЪДРОСТ.“

Премиерът Бойко Борисов, министърът на еврофондовете 
Томислав Дончев и проф.Бърдарева дават началото на 
реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на 
селата Ваклино, Дуранкулак, Крапец и Езерец, 17 май 2014 година.

Министърът на земеделието и горите Васил Грудев открива 
зоната за отдих до фар Шабла, 24 август 2014 година.


