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„Всичко е една церемония в дивата градина на детството…“
 Пабло Неруда

МИСЪЛ НА БРОЯ

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

ДЖАЗ ДО МОРЕТО В ЕЗЕРЕЦ
За първи път в с. Езерец , община Шабла ще се 

проведе джаз фест - JAZz Do MoRETO. 
Очакват ви цветове от музика. 

Митко Семов - ударни 
Веселин Веселинов Еко - 
контрабас
Мирослав Иванов - китара

Всички те са изявени музиканти, 
творящи на български и 
чуждестранни сцени.

Специален гост на джаз срещата 
ще бъде Стефан Вълдобрев, който 
не престава да ни провокира и изненадва със своето 
креативно усещане. 
Ще има фойерверки от музикални тембри, малко джем 
и изненади.

Заповядайте на 27 юли 2019 година и се потопете в 
приключението - JAZz Do MoRETO.

На 13 юли 2019 година, 
Морски клуб „Портус Кариа“ 
организира състезание по 
подводен риболов – 3-ти кръг 

от веригата състезания за купа 
„България“.

Начало: 11.00 часа в село 
Тюленово.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПОДВОДЕН 
РИБОЛОВ ЗА КУПА „ШАБЛА”

С церемония на 3 юли т.г. в 
Зеления образователен център 
гр. Шабла от СУ „Асен Злата-
ров“ наградиха учениците от 
прогимназиален и гимназиален 
/първи и втори/ етап на обуче-
ние, постигнали отлични ре-
зултати през изминалата 2018/ 
2019 учебна година. Всички 
успешно завършили получиха 
своите бележници от класните 
си ръководители.

Директорът Петранка Ва-
лентинова направи ретроспек-
ция в цифри, като обяви, че 
средният успех на V – VII клас е 
мн. добър 4,50, като най-висок 
е на бъдещите гимназисти – VII 
клас, мн. добър 4,69. Тяхното 

представяне на националното 
външно оценяване по българ-
ски език и литература определи 
като сравнително добро -  сред-
ният брой точки е 48. По мате-
матика средният брой точки за 
класа е 21, което според дирек-
тора е незадоволително.

Г-жа Валентинова не отмина 
и слабостите за изминалата учеб-
на година. Седем са носителите 
на слаби оценки, а 1079 на брой 
са неизвинените отсъствия.

С удовлетворение дирек-
торът обяви, че завършилите 
с отличен успех са петнадесет 
ученици, като пет от тях са с 
пълен отличен.

Продължава на стр.3

НАГРАДИХА ОТЛИЧНИЦИТЕ В СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“

Директорът, Петранка Валентинова, след миг ще награди 
пълната отличничка, Зорница Трифонова

На 5-ти юли, 2019 г., в заседа-
телната зала на община Шабла 
се проведе финална пресконфе-
ренция за отчитане на постиг-
натите резултати по проект 
“Равни възможности за наши-
те деца чрез партньорство и 
образование в мултикултурна 
среда“ BG05M2OP001-3.002-
0226-C01,, финансиран от Опе-
ративна програма „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европей-
ските структурни и инвести-
ционни фондове.

Ето и последните изяви на 
децата от община Шабла по из-
пълнението на проекта:

От 16-ти  до 21-ви юни, 2019 
год.  петнадесет ученици от 
школата по духова музика към 
НЧ „Зора 1894“ и десет деца 
от школата по музика към СУ 
„Асен Златаров“ гр. Шабла, 
заедно със своите ръководите-
ли, които работиха по проект 
“Равни възможности за наши-
те деца чрез партньорство и 
образование в мултикултурна 
среда”, взеха участие в изнесени 
творчески занимания, които се 
проведоха  в хотел «Жак“ в Ста-
ра Загора . Децата репетираха 

ежедневно, пoсетиха Нацио-
нално училище за музикални и 
сценични изкуства „Христина 
Морфова“  и свириха заедно с 
музикантите от оркестъра към 
училището.  Учениците посе-
тиха и Държавната  опера в  
Стара Загора. 

Въпреки ежедневните репе-
тиции, свободното време де-
цата използваха за забавления 
и  за игра на тенис на корт. Из-
несените творчеки занимания 
преминаха в дух на разбира-
телство, партньорство и  толе-
рантност. 

От 24-ти. до 29-ти юни, 
2019 год. тридесет и пет учени-
ци  от Детският танцов състав 
„Бърборино”, към школата по 
народни и етно танци към НЧ 
„Зора 1894“  гр. Шабла и ОУ 
„Св. Климент Охридски“ с. Ду-
ранкулак, които работиха по 
общински проект “Равни въз-
можности за нашите деца чрез 
партньорство и образование в 
мултикултурна среда”, приклю-
чи заниманията си за тази го-
дина с участие в Международен 
фестивал на изкуствата «Лят-
на дъга» в к. к. Китен.  Хотел 
«Грийн парк» бе приел много и 
различни състави. Децата репе-

тираха на сцена, наблюдаваха 
демонстрационни репетиции, 
участваха в концерти и разуча-
ваха нови хора. Публиката прие 
много добре изпълненията на 

ДТС «Бърборино». Танцьорите 
и техният ръководител, Гергана 
Дафова, представиха демон-
страционна репетиция. Децата 
изиграха танците: Джиновски, 
Тракийско настроение и До-
бруджански ритми. На послед-
ния концерт представянето на 
танца им завърши със специа-
лен поздрав от организатори-
те на фестивала и връчване на 
грамота .

Всяка свободна минута се 
използваше за отмора в басейна 
или на морето. Децата се чувст-
ваха много добре. Запознаха се 
с други деца със сходни инте-

реси. Участието във фестивала 
беше полезно с обмяната на 
опит както за танцьорите, така 
и за техните ръководители.

Участието на децата в меж-
дународния фестивал и изне-
сените обучения  допринесе 
за сплотяване на учениците и 
ги мотивира да продължат да 
участват в школите и след при-
ключване на проекта.

Изгрев

ИЗПЪЛНИХМЕ ПРОЕКТ ЗА РАВНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦАТА 

Заключителната пресконференция по проекта

Пред НУМСИ „Христина Морфова“ в Стара Загора

„Бърборино“ на сцената в Китен
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 5 юли 2019 година

се навършват
 13 години,

 откакто ни напусна

КОЛЮ ПЕТРОВ ГЕРДЖИКОВ
починал на 73 години

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

никога забрава няма!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 06.07.2019 година 
да си спомним за 

КОЛЬО ДИМИТРОВ 
ХАРЧЕВ,

 починал на 60 години 
навършват се 14 години от кончината му.

С много обич и тъга, дълбок поклон 
пред светлата ти памет!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14.07.2019 г. се навършват 

17 години без скъпата ни майка и баба

ДИМИТРА ИВАНОВА 
ДРОСНЕВА

(Митка)
починала на 86 години

Винаги ще те носим в сърцата си като 
пример за човечност, почтеност и 

обич към хората! Свеждаме глави пред 
светлата ти памет!

От семейството

ОБЩИНАТА

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

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 и 0879 443 340

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР 
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

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

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

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

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

ПРОДАВАМ 
кафе-аператив „Тарантула“ 

в град Шабла.
Телефон:0888 76-91-67, Иванов

ДНЕВЕН РЕД
НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ША-

БЛА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА    10.07.2019 Г.  (СРЯДА) 
ОТ 13.30  ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Комисия по управление на общинската собственост, иконо-
мическа и инвестиционна политика и земеделие

1.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост 
между Община Шабла и физическо лице, чрез извършване на до-
броволна делба; 

2.Докладна записка относно промяна начин на трайно ползване 
на поземлен имот 83017.40.39 по кадастралната карта на гр.Шабла; 

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

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

5.Докладна записка относно отдаване под наем на орехови на-
саждения – реколта 2019 година. 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, за-
конност, обществен ред и екология

6.Докладна записка относно изпълнение решения на Общин-
ски съвет –Шабла за второто шестмесечие на 2018 година;

7.Докладна записка относно разрешение  за изменение на ПУП 
– ПРЗ за имоти в кв.36 и кв.45 по плана на с.Крапец, община Ша-
бла;

8.Докладна записка относно изменение на разпоредба в На-
редбата за управление на отпадъците на територията на Община 
Шабла;.

9.Докладна записка относно одобряване на задание за проек-
тиране, определяне трасе  на ПУП – Парцеларен план за елементи 
на техническата инфраструктура, съгласно чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ 
и допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура – изграждане на събирателен газо-
провод/шлейф/ от устието на сондаж К-262 до устието на сондаж 
К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на 
сондаж К-243 Дуранкулак, изграждане на газопровод от същест-
вуващ сондаж К-243 Дуранкулак до газозарядна станция в с.Ду-
ранкулак .

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, 
социална политика и вероизповедание

10.Докладна записка относно отчет на Концепцията за ин-
тегриране на ромите в община Шабла (2014 -2020 г.)  за периода 
(01.07.2018 г. – 15.06.2019 г.);

11.Докладна записка относно определяне на изпълнител на ус-
лугата по „патронажна грижа“  по одобрен проект на Община Ша-
бла „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Процеду-
ра   BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

12.Други

С Решение номер Ц-19 от 1 
юли 2019 година Комисията за 
енергийно и водно регулиране 
утвърди нови цени на електро-
енергията. За битовите клиенти 
на ЕНЕРГО-ПРО новата край-
на цена на регулиран пазар 
е 0,19582 лв./кВтч. за дневна 
тарифа и 0,10840 лв./кВтч. за 
нощна тарифа, без ДДС. До-
сега цената за домакинствата 
беше 0,19049 лв./кВтч. за днев-
на тарифа и 0,10545 лв./кВтч. за 
нощна. Средното увеличение за 
битовите клиенти е 2,8 %.

Във връзка с промяната, 
която влиза в сила на 01.07.2019 
година, ЕНЕРГО-ПРО пре-
доставя на своите клиенти 
в Североизточна България 
възможност сами да отчетат 
потреблението си на електри-
ческа енергия. Всички, които 
желаят да се възползват, могат 
да го направят в срок до 7 юли 
включително, като подадат по-
казанията на електромерите 
си на денонощния телефон на 

Електроразпределение Север 
0700 1 61 61, на имейл  info@
erpsever.bg  или като посетят 
най-удобния за тях Център за 
обслужване на клиенти. При 
предоставяне на данните е не-
обходимо клиентът да посочи 
клиентски и абонатен номер.

Подаването на показания от 
страна на клиентите не отменя 
регулярния отчет. Специали-
стите на Електроразпределе-
ние Север ще продължат да 
извършват редовното отчитане 
на потребена електроенергия 
по предварително обявения 
график, който е публикуван в 
интернет страницата на ком-
панията на адрес:  https://www.
e r p s e v e r. b g / b g / G r a f i k - z a -
otchitane-na-elektroenergiya-
Bitovi-klienti. Фактурите за от-
четния период, който включва 
промяната на цените, ще съ-
държат два подпериода – пери-
од по старите цени до 30 юни 
2019 г. включително и по нови-
те – от 01 юли 2019 г.

С трайното повишаване на 
температурите, продължител-
ното засушаване през летния 
сезон и по време на жътвената 
кампания, значително се уве-
личават предпоставките за въз-
никване на пожари в селското 
стопанство, горските и полски-
те територии в страната.

Всеки гражданин носи  лич-
на отговорност  при използва-
нето на открит огън и спазване 
на правилата за пожарна безо-
пасност през летния пожароо-
пасен сезон.

Основните правила за не-
допускане на пожари през 
летния пожароопасен сезон и 
жътвената кампания са:

– Не палете огън на откри-
то във ветровито време. Това 
е предпоставка за пренасяне 
на големи разстояния на запа-
лени частици и може да доведе 
до бързо разпространение на 
пожара с обхващане на значи-
телни площи от огъня.

– Забранено е изхвърлянето 
на фасове и на стъклени бутил-
ки, които могат да имат ефекта 
на лупа.

– В дворовете палете огън 
само, ако предварително сте 
обезопасили огнището и сте 
подготвили подръчни уреди за 
пожарогасене (съдове с вода и 
пясък, тупалки и др.).

– Не палете огън в близост 
до стрехите на сградите и под 
клоните на дърветата.

– Никога не оставайте на-
кладения огън без наблюдение!

– Не палете огън в меж-
дублоковите пространства, в 
близост до паркирани автомо-
били, както и в близост до бен-
зиностанции и газостанции, 
складове за леснозапалими и 
горими течности.

– Запаленият в сухи треви и 
стърнища огън лесно може да 
обхване намиращи се в съсед-

ство трайни насаждения, сто-
пански сгради, вилни и жилищ-
ни постройки, горския фонд.

– Особена е отговорността, 
за недопускането на пожари по 
време на кампанията по при-
биране на селскостопанската 
продукция,   на стопаните на 
земеделски земи, физическите 
и юридическите лица, имащи 
пряко и косвено отношение   
към жътвената кампания.

– Висока бдителност по от-
ношение на мерките за пожар-
на безопасност трябва да проя-
вяват пастири, козари, пчелари, 
ловци, туристи, собственици 
на вилни и земеделски имоти.

По време на жътвената 
кампания особено важно е 
опазването на реколтата от 
пожари:

– Задължително е разорава-
нето на пожарозащитни ивици, 
които да спрат евентуален огън.

– Не се допуска паркиране 
и ремонтиране на земеделска и 
транспортна техника в близост 
до узрели житни масиви.

– За работа в узрели зър-
нени масиви се допуска само 
изправна земеделска техника, 
транспортна и друга техника, 
оборудвана с пожарогасители 
и монтирани искрогасители на 
изпускателните тръби.

– При движение на земедел-
ската и транспортната техника 
не бива да се допуска буксуване 
и допир на ауспуха до суха рас-
тителност.

От пожарната напомнят, че 
освен административни на-
казания и глоби, за палежи и 
предизвикване на пожари се 
носи и наказателна отговор-
ност –  затвор! При откриване 
на признаци на пожар в гората, 
полето или в населено място 
търсете най-бързата възмож-
ност за подаване на съобщение 
за пожар на тел. 112.

РС ПБЗН ШАБЛА 
ВИ НАПОМНЯ

НОВИ ЦЕНИ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА
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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.

На 3-ти юли, в детския 
отдел на библиотеката при НЧ 
„Зора 1894“ Шабла, стартира 
лятната читалня. По-големите 
четоха на  тези в предучилищна 
възраст, народната приказка 
„Под сянката на черешата“. 
След като разбраха поуката от 
приказката, малките читатели 
бяха запознати от библиотекаря 
Дияна Димитрова с интересни 
факти за ароматния и любим на 
всички тях плод. По утвърдена 
през миналата година 
традиция, за тях беше 
осигурено и практическо 
занимание, свързано 
с литературната част 
на посещението им в 
библиотеката. Сръчните 
им ръце изработиха от 
цветен картон  череши – 
дървета и плодове, както 
и купи, в които да сложат 
„реколтата“. Момчетата 
имаха количествен 
превес над „нежния пол“, 
с което доказаха, че да се 
занимаваш с череши си е 
мъжка работа…

Точно след седмица – на 10 
юли (сряда), от 15:30 часа, в 
детския отдел на библиотеката 
ще гостува писателката Анита 
Тарасевич, която ще представи 
новата си книга „Миш и Маш“. 
Малките шабленски читатели 
се подготвиха за срещата си с 
авторката, като собственоръч-
но изработиха и оцветиха кра-
сиви картички-покани за съби-
тието. 

Йордан Енев

„ПОД СЯНКАТА НА ЧЕРЕШАТА“ 
В ЛЯТНАТА ЧИТАЛНЯ

ПОЕТИЧЕН КЪТ

КОЛКО СИ ХУБАВА!...
Колко си хубава!
Господи,
колко си хубава!
 
Колко са хубави ръцете ти.
И нозете ти колко са хубави.
И очите ти колко са хубави.
И косите ти колко са хубави
 
Не се измъчвай повече - обичай ме!
Не се щади - обичай ме!
Обичай ме
със истинската сила на ръцете си,
нозете си, очите си - със цялото
изящество на техните движения.
Повярвай ми завинаги - и никога
ти няма да си глупава - обичай ме!
И да си зла - обичай ме!
Обичай ме!
По улиците, след това по стълбите,
особено по стълбите си хубава.
Със дрехи и без дрехи, непрекъснато
си хубава... Най-хубава си в стаята.
Във тъмното, когато си със гребена.
И гребенът потъва във косите ти.
Косите ти са пълни с електричество -
докосна ли ги, ще засветя в тъмното.
Наистина си хубава - повярвай ми.
И се старай до края да си хубава.
Не толкова за мене, а за себе си,
дърветата, прозорците и хората.
Не разрушавай бързо красотата си
с ревниви подозрения - прощавай ми
внезапните пропадания някъде -
не прекалявай, моля те, с цигарите.
Не ме изгубвай никога - откривай ме,
изпълвай ме с детинско изумление.
Отново да се уверя в ръцете ти,
в нозете ти, в очите ти... Обичай ме!
Как искам да те задържа завинаги.
Да те обичам винаги -
завинаги.
И колко ми е невъзможно... Колко си
ти пясъчна... И моля те, не казвай ми,
че искаш да ме задържиш завинаги,
да ме обичаш винаги,
завинаги.
 
Колко си хубава!
Господи,
колко си хубава!
 
Колко са хубави ръцете ти.
И нозете ти колко са хубави.
И очите ти колко са хубави.
И косите ти колко са хубави.
 
Колко си хубава!
Господи,
колко си истинска.

Христо Фотев (1934 – 2002)

В На 5-ти юли (петък), в Зе-
ления образователен център 
в Шабла, бе открита първата 
самостоятелна изложба на мла-
дата каварненска художничка, 
Елена Георгиева. Експозицията 
си, авторката бе нарекла „Усе-

щане за жена“. За „Изгрев“, Еле-
на сподели, че живописта и е 
страст от най-ранна детска въз-
раст, както и че любовта и към 
изобразителното изкуство и е 
генетично заложена – дядо и 
също е рисувал. В платната си, 
художничката бе уловила кра-
сотата, страстта, мистерията и 
силата на жената, като най-ви-
сше творение на Бог. И посе-
тителите на изложбата в пълна 
сила  разбраха и почувстваха 

мотото на вернисажа. Това, че 
майката, домакиня и служител-
ка Елена Георгиева не е профе-
сионален художник, само под-
черта пред залата стойността 
на нейните творби. 

Любопитен в биография-
та на Георгиева е фактът, че тя 
едва за втори път посещава на-
шия град.

Освен шабленските люби-
тели на изобразителното изку-

ство, откриването на изложба-
та бе уважено и от почитатели 
на творчеството на Елена Геор-

гиева от Каварна и Балчик.
Изложбата ще остане  в Зе-

ления образователен център в 

Шабла до 19-ти юли.
Йордан Енев

Ръководителят на ЗОЦ Ша-
бла, Даниела Тодорова пред-
ставя Елена Георгиева на гос-
тите в залата

Усещане за… …жена

ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА БИБЛИОТЕКАТА
при НЧ „Зора 1894“ – Шабла,

С УДОВОЛСТВИЕ ВИ КАНИ
на среща с писателката Анита Тарасевич, 

която ще представи новата си детска книжка
 „Миш и Маш“.

На 10 юли 2019 година (сряда) от 15.30 часа.

Следва от стр.1
За своите постижения в на-

ционални и областни конкурси 
през годината отличилите се 
получиха специални награди 
Велизар Енчев – VI клас, Зорни-
ца Трифонова – Х клас, Стефани 
Георгиева - ХI клас; изявилите 
се в олимпиадите по история 
и география – Васил Василев - 
ХII клас, Христо Анастасов - VI 
клас, Емил Стоев – VI клас, Вик-
тор Петров - VI клас. Награди 

бяха връчени и на ученическия 
екип по първа помощ с ръко-
водител Златина Александрова, 
и на момичетата от клуба по 
„Творческо писане“ към Об-
щински детски комплекс, воде-
ни от Мария Недялова.

В заключение директорът 
на училището обяви, че от 3 
юли  стартира кампанията по 
план-приема в VIII клас за 
предстоящата учебна година.

Изгрев

НАГРАДИХА ОТЛИЧНИЦИТЕ 
В СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“

НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

Най-добрият млад спортист на Шабла за 2018 г., Кремена Ди-
митрова, навърши 11 години в последния училищен ден. Ръко-
водителката и във вокална група „Веселите нотички“, Силвия 
Вангелова, поздравява отличничката.

Завършиха учебните за-
нятия за учебната 2018-2019 
г. - първата, през която седмо-
класниците учиха до 30 юни. 
На заседанието на педагоги-
ческия съвет, проведено на 1 
юли, учителите от ОУ „Св. Кл. 
Охридски“ я определиха като 
сравнително спокойна и успеш-
на, защото всички са доволни 
от представянето на учениците 
от 4 и 7 клас, постигнали добър 
успех на националните външни 
оценявания. Както каза един 
седмокласник: „Важно е, че не 
посрамихме училището, но мо-
жехме и повече.“

Тази година ще остане в 
спомените и на учениците, за-
щото от 2 до 4 юли част от тях 
взеха участие в зеленото учи-
лище, което им подари кме-
тът на община Шабла Мариян 
Жечев на патронния празник 
на училището през месец но-
ември. Той определи и мястото 
на провеждането - гр. Велико 
Търново. Под ръководството 
на своите ръководители учени-
ците, включили се в зеленото 

училище, посетиха и разгледа-
ха първата българска столица 
Плиска, Дряновския манастир 
и пещерата Бачо Киро, Нацио-
налния дворец на хумора и са-
тирата в Габрово, етнографския 
музей „Етъра“, паметника на 
свободата на връх Шипка, хра-
мът „Рождество Христово“ в гр. 
Шипка - един от най-изящните 
храмове в България, музеят на 
розата в Казанлък. Почувства-
ха се българи и развяха бъл-
гарския трибагреник на хълма 
Царевец в третата българска 
столица В. Търново. Пак там 
се поклониха пред гроба на цар 
Калоян в църквата „Свети 40 
мъченици“. Посетиха гара и пъ-
туваха с влак. И като в учебен 
час имаше затвърдяване на зна-
нията - коментар за видяното 
и запомненото от беседите на 
екскурзоводите.

Качвайки се на автобусите 
за връщане, учениците искрено 
възкликнаха: „Благодарим на 
кмета на община Шабла за пре-
красния подарък!“ 

Изгрев

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: vestnik.
izgrev@gmail.com.

Предварително Ви благодарим!
УС на СК „Кария“

Пред мястото, където цар Фердинанд е обявил независимостта 
на България

"УСЕЩАНЕ ЗА ЖЕНА" В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР
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СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Николинка Георгиева, 
Мария Дончева, Деян Димитров, Галя Камберова, Живко Янев

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

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.
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 
отпадъци от опаковки. Ком-
постирайте биоотпадъците си 
и прилагайте готовия продукт 
като тор за обогатяване на поч-
веното плодородие или ги из-
хвърляйте разделно в кафявия 
контейнер. Изхвърляйте ста-
рите батерии в съответните съ-
дове, предавайте непотребните 
електроуреди чрез организи-
раните от общината кампании. 
Правете всичко, което допри-
нася за опазването на околната 
среда и намалява количеството 
на боклука. Така малките еже-
дневни усилия, които полага-
ме, ще имат пряк и незабавен 
ефект върху заобикалящия ни 
свят.

Наша обща отговорност 
и задължение е да събираме 
отпадъците си разделно, по 
вид и естество. Така ще спо-
могнем за специфичното им 
третиране и дейностите по 
оползотворяването им, както 
и за намаляване разходите на 
Община Шабла за извозване, 
сепариране и депониране на 
отпадъците.

ПРИЗИВ ЗА РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

„Изгрев“ – Ще кажете ли  
на нашите съграждани ня-
колко думи за житейския си и 
трудов път?

Васил Николов – Роден 
съм в град Брезник, Пернишко 
през 1966-та година. Там съм 
и израсъл. След отбиването на 
военната си служба, 20-годи-
шен отидох да уча във Висшия 
селскостопански институт в 
Пловдив. Там се запознах и 
със съпругата си Светла. След 
завършването си, двамата 
дойдохме в родната й Шабла, 
защото тук е много добре раз-
вито земеделието, а и двамата 

сме инженер-агрономи. Когато 
дойдох тук за пръв път през 
1988-ма година си казах – това 
е райско кътче! От 1992-ра до 

ден днешен работя в сферата 
на селското стопанство с тесен 

профил – растителна защита. 
Фирмата ми работи от 2005-та 
г., като преди това съм работил 
в други такива фирми. Идея-

та да създадем фирмата е, да 
подпомогнем дребния и среден 
производител с доставка на 
консумативи за производство – 
семена, препарати за растител-
на защита, торове, а също така 
и с консултации.

Имаме двама сина – по-го-
лемият завърши Аграрния уни-
верситет в Пловдив, а малкият 
сега учи във НВУ „Васил Лев-
ски“ във Велико Търново.

“Изгрев“ – Какво за Вас е 
предимството, че иначе мал-
ката по население Шабла е 
град?

В. Н. – Община Шабла като 
територия е много разностран-
на. В нея може да се развива зе-
меделие с различна насоченост 
– зърнопроизводство, техниче-
ски култури, зеленчукопроиз-
водство. Прочутият на времето 
шабленски пипер не случайно 
вирееше точно тук. След роди-
ната му Америка, за това расте-
ние точно в района на Шабла са 
най-благоприятните условия за 
отглеждане в световен план. Не 
в каварненско, а точно в земли-
щето на Шабла! Друго предим-

ство е морето – то дава много 
възможности. 22% от плажо-
вете на България са на терито-
рията на община Шабла. Тук е 
и най-старият морски фар на 
Балканите, най-старото извест-
но каменно селище в Европа 
(край Дуранкулак), древната 
крепост Кария - Шабла има и 
богата история. Всичко избро-

ено дотук, обуславя създаване-
то и съществуването на града 
като административен център.

„Изгрев“ – С какви реше-
ния на председателствания 
от Вас Общински съвет, по 
ваше мнение, сте допринесли 
Шабла и общината да станат  
по-добро място за живеене?

В. Н. – Работихме за обо-
собяването на инфраструк-
турата на рибарското сели-
ще Кария – водоснабдяване, 
електрификация. Изградихме 
пречиствателната станция. 

Развихме проект за разкопки 
и туристически пътеки на Го-
лемия остров в Дуранкулаш-
кото езеро. Но през времето 
на моя мандат, финансирането 
на общините беше доста огра-
ничено. Поради тази причина 
трудно се развиваше каквато и 
да било дейност…

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

В. Н. – На шабленци ще по-
желая най-вече здраве и къс-
мет и нека да обичат родния си 
край! Природните дадености 
тук са налице, а възможностите 
за развитие на Шабла и района 
са открити.

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
откровения разговор.

В. Н – И аз Ви благодаря за 
вниманието.

Разговаря Йордан Енев

На 27-ми август, тази година 
ще отбележим петдесетгодишни-
ната от обявяването на Шабла за 
град! По този повод, във вестник 

„Изгрев“,  продължаваме рубрика-
та, в която  разговаряме с наши 
съграждани, допринесли в минало-
то, за настоящето на град Шабла. 

В днешния си брой ще ви срещнем 
с Васил Николов,  председател на 
Общински съвет Шабла в периода  
1999 – 2003 година:

Васил Николов: „ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ШАБЛА СА ОТКРИТИ!“

В общинска администрация Шабла, в работна обстановка Васил Николов и големият му 
син Тодор, на абитуриентския 
бал на младежа.

На фона на действащия 
вулкан Агунг, на о. Бали

С акад. Благовест Сендов и кмета на Шабла, Коста Костов, на 
честванията на 100 години от бунта край Дуранкулак

50 ГОДИНИ ШАБЛА – ГРАД! 

На 24 и 25 юни 2019 г. в град 
Пловдив се проведе работна 
среща с представителите на 
деветте местни инициативни 
рибарски групи (МИРГ) с одо-
брени стратегии за Водено от 
общностите местно развитие 
(ВОМР) в РБългария с цел под-
помагане на дейностите на гру-
пите за стартиране на изпълне-
нието на стратегиите.

  Работната среща беше ор-
ганизирана от Управляващия 
орган на Програмата за мор-
ско дело и рибарство 2014-2020 
г.(УО на ПМДР 2014-2020), 
съвместно с подкрепата на 
FARNET (Европейска мрежа 
на рибарските райони) и в нея 

взеха участие, освен служители 
на Управляващия орган, анга-
жирани с изпълнението на под-
хода ВОМР, и представители на 
Държавен фонд „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция (ДРА), 
на Звено „Сертификация на 

разходите по Оперативна про-
грама за развитие на сектор 
„Рибарство“(ОПРСР) в Дър-
жавен фонд „Земеделие“ и на 
Изпълнителна агенция „Серти-
фикационен одит на средствата 
от европейските земеделски 

фондове“.
По време на двудневната 

работна среща се проведе инте-
рактивна сесия с участниците 
и се обсъдиха следните теми: 
Предоставяне на подкрепа чрез 
подхода ВОМР в рибарските 
райони в България и Европа, 
Ролята на МИРГ за постига-
не на успех в изпълнението на 
подхода, Насърчаване разра-
ботването на качествени про-
екти по подхода ВОМР.

 Представени бяха и успеш-
ни проекти по подхода ВОМР 
от Хърватия, Словения, Фран-
ция и Естония от страна на зве-
ното за оказване на подкрепа 
на FARNET.

ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ 
МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ


