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„Ако са ти останали само две монети - похарчи едната за хляб, за да ти даде живот, а другата похарчи за цвете, за да придадеш 
смисъл на този живот.“

 Древна китайска поговорка

МИСЪЛ НА БРОЯ

На 10 юли 2019 година засе-
дава Общинският съвет в Ша-
бла. На заседанието присъства-
ха 8 от 11 общински съветници. 
Предварително обявеният дне-
вен ред включваше 11 докладни 
записки за разглеждане.

Местните депутати допъл-
ниха приетата Програма за 
управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост 
за 2019 година. Дадоха съгласие 
да се извърши прекратяване на 
съсобственост между община 
Шабла и „Селин 09“. Съгласно 
документи за собственост на 
страните, община Шабла става 
собственик на два имота и един 
остава за съсобственика. Съ-
ветниците дадоха съгласие да 
се промени начинът на трайно 
ползване от „пасище“ в „нива“ 
на имот с площ 16 дка на тери-
торията на община Шабла, за 
да може да се отдава под наем. 
Да се обяви публичен търг с 
тайно наддаване за отдаване 
под наем на орехови масиви за 
срок от 5 години, се реши още 
на заседанието. Ореховият ма-
сив по пътя Шабла – Горичане 
е с начална тръжна наемна цена 

от 650 лв., а по главен път I-9 до 
село Крапец – 700 лв. без ДДС 
за една стопанска година.

Следващата докладна запис-
ка беше приемането на отчета 
за изпълнение решенията на 
Общинския съвет за второто 
шестмесечие на 2018 година и 
сваляне от отчет на изпълнени-
те. На заседанието беше разре-
шено изработването на проект 
за изменение на ПУП-ПРЗ на 
кварталите 36 и 45 по плана на 
село Крапец. Изменението ще 
включва заличаване на квар-
тал 45 и улицата между него и 
квартал 36. Тук заместник-кме-
тът на община Шабла, Цвете-
лин Йорданов обясни, че става 
дума за премахването на алея. 
Промени в сегашното законо-
дателство наложиха приема-
нето на наредба за изменение 
на наредбата за управление на 
отпадъците на територията на 
община Шабла. 

Съветниците одобриха за-
дание за проектиране по чл.125 
и разрешаване на изработва-
не на ПУП-Парцеларен план 
за елементите на техническата 
инфраструкт ура-изгражда-

не на събирателен газопровод 
(шлейф) от устието на сондаж 
К-261 до устието на сондаж 
К-262, което съвпада с начало-
то на съществуващ газопровод 
на сондаж К-243 Дуранкулак, 
изграждане на газопровод от 
съществуващ сондаж К-243 
Дуранкулак до газозарядна 
станция в село Дуранкулак. 
Тук архитектът на община Ша-
бла Татяна Нейкова обясни, че 
в сервитутите не се разрешава 
строителство и трайни насаж-
дения.

По предложение на комиси-
ята по образование, култура, 
спорт, здравеопазване, социал-
на политика и вероизповедание 
беше разгледан и приет отчета 
за извършените дейности запе-
риода 1 юли 2018-15 юни 2019 
година по изпълнение на кон-
цепцията за интегриране на ро-
мите в община Шабла през 2018 
година.

Господин Цветелин Йорда-
нов обясни, че през отчетения 
период в общината се е рабо-
тило по два проекта  - „Твоят 
час“ и „Равни възможности за 
нашите деца“, където са обхва-

нати деца от детската градина и 
двете училища. Предстои рабо-
тата по нов проект.

На лицата са осигурени без-
платни профилактични прегле-
ди и обхващане от служба „Со-
циално подпомагане“.

От началото на месец август 
2019 година в града ни ще се 
предоставя услугата „патро-
нажна грижа“, по одобрен про-
ект „Предоставяне на патро-
нажна грижа на възрастни хора 
и лица с увреждания в общини-
те Балчик, Каварна и Шабла“. 
Предоставяните услуги ще се 
изпълняват от „Звено за услуги 
в домашна среда“ към Домашен 
социален патронаж град Шабла 
за срок от 12 месеца. Ще бъдат 
обхванати 19 потребители, за 
които ще се грижат медицин-
ско лице, психолог и трима са-
нитари.

В точка „Други“ се обсъдиха 
проблеми свързани със „Зако-
на за Черноморското крайбре-
жие“, касаещи общината, както 
и актуални въпроси, свързани 
с проблеми, отнасящи се пряко 
до гражданите в град Шабла.

Йорданка Радушева

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Нова услуга за възрастните хора и лицата с увреждания

ПОКАНА
По повод 182 години 
от рождението на 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ, 
общинска 
администрация Шабла 
кани жителите и 
гостите на града ни, 
да поднесат цвете и се 
поклонят пред подвига 
на Апостола на свободата.

На 18 юли (четвъртък), от 9.30 часа пред бюст-
паметника на Васил Левски в центъра на Шабла.

Чрез европейско финанси-
ране община Шабла  изгради 
мобилни точки за безплатен 
обществен интернет. Те се на-
мират в централната градска 
част, в Градския парк и на към-
пинг „Добруджа“. Скоростта на 
интернета е 30 мегабайта.

Общините  кандидатстваха за 

ваучери в размер на 15 000 евро 
за осигуряване на безплатна, ви-
сокоскоростна WiFi връзка на 
оживени обществени места.

Инициативата на ЕК, е с бю-
джет от 120 млн. евро до края 
на 2019 г. Средствата бяха от-
пуснати директно на местните 
власти. 

БЕЗПЛАТЕН ОБЩЕСТВЕН 
ИНТЕРНЕТ В ШАБЛА

ПРЕДСТОЯЩО…
УЛРИХ БЕМАН И 

НЕГОВИЯТ ПЪРВИ 
РОМАН „ЯРОСТ“ ЩЕ 
ГОСТУВАТ В ШАБЛА.

Срещнете се с тях на 20 юли, събота, 
от 18:00 ч. в Зелен образователен 
център. 
С покупката на книгата подкрепяте 
100% социални проекти в България. 
Заповядайте!

Във връзка с одобрено проект-
но предложение по  процедура BG-
05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания 
– Компонент 2“ с проект „Предоставяне 
на патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания в общините Бал-
чик, Каварна и Шабла” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресур-
си“ 2014-2020 г., съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европейския социален 
фонд:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
֍ Предоставяне на почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги за 
нуждаещи се лица с увреждания и въз-
растни хора

֍ Предоставяне на психологическа 
подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
- възрастни хора над 65 г. с ограниче-

ния или невъзможност за самообслужва-
не.

- хора с увреждания и техните семей-
ства. 

Желаещите да бъдат включени в соци-
алната услуга подават заявление по обра-
зец  лично или чрез законния си предста-
вител или изрично упълномощено лице 
(Приложение № 1), по настоящ адрес в 
общината.Краен срок 31.07.2019 г. Ин-
формационния център – 106 стая на 1  
етаж на община Шабла.

Предоставянето на интегрирани 
здравно-социални услуги е за период от 

12 месеца.
ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА 

МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО – СО-
ЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

    Кандидатите за Предоставяне на 
патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания за длъжностите  „До-
машен чистач/санитар”, по проекта пода-
ват заявление по образец лично  (Прило-
жение № 2), по настоящ адрес в общината. 
Краен срок 31.07.2019 г. Информацион-
ния център – 106 стая на 1  етаж на об-
щина Шабла.

          Всеки, който е завършил обучи-
телен курс по сходни програми/проекти, 
трябва да приложи копие на удостовере-
ние/сертификат (или декларация - свобо-
ден текст, с описание за завършения обу-
чителен курс). 

    Кандидатите за Предоставяне на 
патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания за длъжностите 
„Медицински специалист” и „Психолог” 
по проекта подават заявление по образец 
лично (Приложение № 3),  по настоящ ад-
рес в общината. Краен срок 31.07.2019 г. 
Информационния център – 106 стая на 
1  етаж на община Шабла.

На лицата подали заявления в Общи-
на  Шабла  за  ползване на услуга патро-
нажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания  се изготвя  индивидуална 
оценка на потребностите  от специалист 
на Община Шабла, след което се извърш-
ва оценка за подбор на потребителите на 

базата на компоненти, включени във фор-
муляра за оценка на потребностите  от 
социалната услуга. Ще бъдат класирани 
19 потребители на почасови здравно-со-
циални услуги.

С подалите заявления за работа ще се 
проведе интервю след като е осъществено 
класирането на потребителите. В зави-
симост от резултатите от това интервю 
и предпочитанията на потребителите ще 
бъдат класирани за назначаване на работа 
на трудов договор домашни чистачи/са-
нитари, които трябва да полагат почасови 
грижи за потребителите. 

С одобрените кандидати за работа като 
медицински специалист и психолог ще се 
сключи договор за почасови услуги.

Очакваните резултати от реализация-
та на проекта са:

Подобрено качество за живот и грижа 
на лица с тежки заболявания и уврежда-
ния и самотно живеещи хора, чийто само-
обслужване е невъзможно 

Намален риск от зависимост от инсти-
туционален тип грижи на лица, нужда-
ещи се от помощ за обслужване и соци-
ално включване чрез превенция на риска 
и подкрепена реинтеграция в случаите, 
в които услугата е предоставена на лица 
изведени от специализирана институция.

Образци на документите може да  из-
теглите от прикачените файлове към 
обявата, както и от Информационния 
център – 106 стая на 1 етаж на община 
Шабла.
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17 юли 2019 година

 се навършват 9 месеца 
от смъртта на 

ЕЛЕНКА АНДРЕЕВА 
КОСТАДИНОВА

(починала на 85 години)

Вечно жив си остана човекът,
който честно се трудил и скромно живял, 

тихо минал своята пътека
и в сърцито на всеки обич посял.

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

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

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

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

ВАЖНО!!!
Уважаеми хотелиери,
Единната система за турис-

тическа информация (ЕСТИ), 
разработена и внедрена от 
Министерството на Туризма, 
към настоящия момент функ-
ционира. Крайния срок за 
регистриране на лицата, из-
вършващи дейност в обекта 
(ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 

30 септември 2019 година. 
Считано от 01.10.2019 г. всич-
ки хотелиери, включител-
но физическите лица, които 
предоставят настаняване в 
стаи за гости, къщи за гости и 
апартаменти за гости, трябва 
да подават информация към  
ЕСТИ съгласно изискванията 
на чл. 116, ал. 5 от Закона за 
туризма.

Към момента всеки хоте-
лиер може да подаде заявка 
за регистрация в реалната 
среда на ЕСТИ на https://esti.
tourism.government.bg Адре-
сът е достъпен и чрез интер-
нет страницата на Минис-
терството на туризма, секция 
ЕСТИ (в дясно при зарежда-
не на първоначалния екран). 
Като първа стъпка към зая-
вяване на профил в реалната 
среда на ЕСТИ и за улесня-
ване на хотелиерския бранш 
при разгръщане на експлоа-
тацията на системата, Минис-
терство на туризма осигурява 
възможност за регистрация 
в тестова среда на ЕСТИ. 
Силно препоръчително е да 
преминете през период на 
запознаване и изпробване на 
функционалностите на сис-
темата. Тестовата среда не се 
различава от реалната и оси-
гурява достъп до целия набор 
от функционалности, но без 
риск от нежелани послед-
ствия от подаване на грешни 
данни или неправилна работа 
с системата. Подадените в тес-
товата среда данни не ангажи-

рат по никакъв начин хотели-
ерите, в смисъл че не се считат 
за валидни по отношение из-
пълнението на изискванията 
на Закона за туризма , и всеки 
хотелиер е длъжен да подава 
съответната информация по 
установения до сега начин, до 
момента, в които прецени, че 
е придобил нужните позна-
ния и премине към подаване 
на данни към реалната систе-
ма.

Тестовата система може 
да използва за пробно по-
даване на данни в следните 
варианти:

Подаване на данни за на-
станени туристи чрез въвеж-
дане на всяка регистрация 
през уеб – браузер в модула 
„Система регистър за наста-
няване” СРН.

Подаване на данни с файл 
в утвърден формат.

Подаване на данни чрез 
автоматизирана комуникация 
„система – система”, при кое-
то хотелиерска система обме-
ня данни с ЕСТИ.

Адресът на тестовата сис-
тема е https://estitest.tourism.
government.bg

На интернет страницата на 
община Шабла, https://shabla.
bg/ раздел Туризъм, както и 
на страницата на Министер-
ството на туризма, можете да 
откриете видео инструкции 
за работа със системата на 
Ести.

От наше и от името на 
Министерството на туризма, 
апелираме да предприемете 
необходимите действия за по-
даване на заявки за регистра-
ция в ЕСТИ и да се съобразите 
с изискванията на действаща-
та законова уредба. Също така, 
молим след получаване на дос-
тъп до ЕСТИ да започнете сво-
евременно да подавате данни 
през системата.

Африканската чума по сви-
нете е силно заразна вирусна 
болест, която засяга диви и до-
машни свине. 

Вирусът на Африканската 
чума по свинете е силно устой-
чив, няма разработена ваксина 
срещу него, както и ефективно 
лечение. 

Хората не могат да заболеят 
от Африканска чума по сви-
нете, но заболяването може да 
доведе до тежки икономически 
загуби за свиневъдството.

За предотвратяване на раз-
пространението на вируса от 
засегнатите райони е необходи-
мо собствениците на животни 
да спазват следните правила:

Домашните свине не трябва 
да се хранят с отпадъци, вклю-
чително кухненски, съдържа-
щи остатъци от свинско месо 
или месни продукти от свинско 
месо, включително и с прясна 
трева и фуражи, които не са 
съхранявани най-малко 60 дни.

Домашните свине да се от-
глеждат по начин, недопускащ 
контакт с диви свине.

Потенциално замърсени 
транспортни средства, оборуд-
ване и фуражи не бива да бъдат 
внасяни в стопанства със сви-
не.

В стопанства със свине не 
бива да бъдат допускани хора, 
които:

са били в контакт със зара-

зени домашни свине;
са били в контакт с диви 

свине;
са били на местонахожде-

нието на огнище на Африкан-
ска чума по свинете;

са участвали в ловни излети.
Ако бъде забелязана дива 

свиня с нехарактерно поведе-
ние или труп на дива свиня, е 
необходимо да се подаде сиг-
нал до Българска агенция по 
безопасност на храните (тел. 
0700 122 99), до ИАГ (тел. 112) 
или до съответната Областна 
дирекция по безопасност на 
храните.

След разходка в природата/
работа на открито и преди вли-
зане в стопанство, в което се 
отглеждат свине, е необходимо 
да се сменят дрехите и да се из-
върши почистване и дезинфек-
ция на превозните средства и 
използваното оборудване.

Отпадъци от свинско месо и 
продукти, както и опаковки от 
тях не трябва да се изхвърлят 
на места, където може да имат 
достъп диви свине.

Части от трупове на отстре-
ляни диви свине не трябва да 
бъдат оставяни в природата, а 
да се загробват и местата да се 
дезинфекцират.

Термичната преработка на 
месото унищожава вируса. Ви-
наги обаче остава риска при 
преработката на заразено месо 

вирусът да се разнесе из окол-
ната среда.

Сурово-сушени месни про-
дукти (луканки, суджуци, на-
деници, маринована сланина 
и др.), произведени за лична 
консумация от прясното месо, 
могат да са източник на инфек-
ция.

Вътрешните органи следва 
да се обработват термично до 
пълното им приготвяне (варе-
не, печене) или да се заравят на 
дълбочина, която не позволява 
изравянето им от животни.

Сланината е препоръчител-
но да премине термична обра-
ботка (варене или стопяване до 
получаване на пръжки и свин-
ска мас).

Замразеното свинско месо е 
потенциален източник на раз-
пространение на вируса, пора-
ди което не трябва да напуска 
дома на собственика. Месото 
може да се консумира в домаш-
ни условия, след термична пре-
работка (готвени ястия, печено 
или варено и др.). Приготвени-
те ястия не трябва да напускат 
дома. Опаковките (найлонови 
пликове, кутии и др.), в които е 
било съхранявано замразеното 
месо, също са потенциален из-
точник на инфекция, ако бъдат 
изхвърляни като битов отпа-
дък.

 В случаи на дране на закла-
ните свине, добитите кожи на 

животните също са източник 
на зараза и трябва да се заровят 
на дълбочина, която не позво-
лява изравянето им от други 
животни или да се предадат за 
унищожаване на инсинератор.

Кръвта, стомашно-чревното 
съдържание и другите отпадъ-
ци, негодни за консумация (ко-
пита, четина, зурли и др.), на 
мястото където са заклани жи-
вотните, се заравят на дълбочи-
на, която не позволява отравя-
нето им от други животни или 
се предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине за 
лична консумация стопаните 
забележат симптоми като за-
губа на апетит, ускорено и за-
труднено дишане, секреция от 
носа и очите, некоординирани 
движения, кървава диария, ви-
дими подкожни кръвоизливи 
по крайниците и ушите или 
по време на клане установят 
кръвооизливи по целия труп, 
насъбрана кървава течност в 
корема и гръдния кош, почер-
нял, уголемен и/или разширен 
далак, малки червени петна 
от кръвоизливи по бъбреците 
НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ 
ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА 
ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТ-
КАТА НА ТРУПА. Всички хора, 
които участват при клането, 
трябва да предприемат всички 
хигиенни мерки да не разнесат 
вируса до домовете си! 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ 
НА ДОМАШНИ СВИНЕ 

съобщава на собствениците на домашни прасета в гр. Шабла, 
отглеждани в задни дворове, за лични нужди, че в срок до 19 юли 
2019 година следва да подадат или актуализират вече подадената 
информация за отглежданите животни. Регистрацията се 
извършва във връзка с усложнената епизоотична обстановка по 
отношение на заболяването африканска чума по свинетe.

За целта е необходимо стопаните в срок до 19 юли 2019 година, 
да подадат следната информация: трите имена на собственика, 
точен адрес, телефон за връзка и брой на отглежданите прасета.

При настъпване на промяна в броя на отглежданите животни 
или придобиване на такива след изтичане на посочения срок, 
стопаните също следва да подадат информация на посочените по-
долу телефони.

Информацията се подава на телефони 05743/4206 и 0882/299033 
или на място – на портала в сградата на община Шабла, ст. 107.

Регистрацията на прасетата, отглеждани в селата на територията 
на община Шабла се извършва в съответните кметства.

Собствениците на немаркирани животни следва да са 
запознати със забраната за отглеждането им на открито, забраната 
за свободното движение и нерегламентираната търговия с прасета 
и свинско месо от задни дворове, с мерките, които ще бъдат 
предприети, при констатиране на положителен резултат за АЧС и 
с препоръката прасетата да бъдат усвоени в кратки срокове.

ПРОДАВАМ 
чесън.

Телефон: 0876 786 152, 
Панчо Паскалев село Пролез.

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
24-ти юли (сряда), 13:30 часа 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАБЛА,

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.128 от ЗУТ, Общинска администрация Ша-

бла обявява, че със заповед № РД-04-309/03.07.2019 год. на 
кмета на община Шабла е разрешено изработване проект 
за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ I, УПИ II, УПИ III и 
УПИ XVIIIa в кв.24 по плана на с.Тюленово, община Шабла.  

В 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения и искания по проекта за 

изменение на ПУП.
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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

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.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

 ЛЯТО
Няма облаче в небето,
ясно, топло лято.
Нивите узрели светят,
сякаш чисто злато.
 
И сред тях жътварки жънат,
с кърпи забрадени,
в житото до пояс тънат,
весели, засмени.
 
Цял ден жънат те и пеят
песни на припявки,
класовете се люлеят
в техните задявки.
 
А отгоре във небето
леко се издига
и трепти, трепти с крилете
малка чучулига.

Елисавета Багряна

МЕХЕНДИ  
В ШАБЛА !

Здравейте приятели, 
наближава датата на нашата 
среща, с мен Маноела Игнатова.

Моля, желаещите да се 
включат във вълшебното ни 
приключение да потвърдят на 
тел. 05743 42 00 или на място в 
Зеления център! 

На 17 юли 2019 година от 
17.00 до 20.00 часа.

За седма поредна година, Зе-
лен образователен център дава 
поприще на местни творци в 
приложното и изобразително-
то изкуства, които ще могат да 
покажат своите произведения 
пред широка аудитория. 

Каним всички, които имат 
желание да се включат в тазго-
дишната изложба, която ще се 
открие на 1 август да донесат 
творбите си в срок до 30 юли 
(вторник). 

Очакваме Ви! 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! 

На 17 юли 2019 г. от 15:00 
часа в Детският отдел на чита-
лищната библиотека  ще четем 
„Приключенията на Пинокио“ 
от Карло Колоди. Ще имаме и 
задачата собственоръчно да си 
направим книжка с илюстра-
ции за Пинокио.

* * *
На 18 юли (четвъртък) се 

честват 182 години от  рожде-
нието на Васил Левски. 

В 9:30 часа заедно с децата 
от Лятна читалня ще поднесем 
цветя пред бюст паметника на 
Апостола, а след това в Детски-
ят отдел ще прочетем истори-
ята за живота му, озаглавена 
„Левски в детските очи“.

Дияна Димитрова,  
библиотекар

ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ

Дария Казанлийска: Нека 
започнем разговора, като ми 
разкажете за себе си.

Анита Тарасевич: Започ-
нах да пиша още като ученич-
ка. Имах публикации както в 
местния, така и в софийския 
печат. Най-много ме радваха 
публикациите в известното по 
онова време списание ,,Родна 
реч”, което даваше възможност 
на ученици за литературна изя-
ва. От там имам много познан-
ства с поети и творци от моето 
поколение. Първата ми книга 
е стихосбирка от 1990 година. 
След това имам дълъг период, 
в който не съм писала и публи-
кувала нищо. В момента много 
се радвам и харесвам да пиша 
за деца.

Д.К.: Имате ли любим ав-
тор?

А.Т.: Имам много любими 
автори. От българските детски 
писатели – Ран Босилек, Ангел 
Каралийчев, Валери Петров, 
Елин Пелин. Естествено като 
всяко дете много обичах и съм 
израснала с приказките на  Ан-
дерсен и Братя Грим, с книги-
те на Астрид Линдгрен, Ерих 
Кестнер и много други. Много 
обичах да се „потапям” в света 
на книгата. Когато човек чете, 
той сам си създава един свят, не 
чака някой друг да му го пред-
стави. Може да си го изгради и 
той да бъде невероятен. 

Д.К.: Имате три детски 
книжки, ,,Миш и Маш” е чет-
въртата.  Кое Ви вдъхнови да 
пишете отново за деца?

А.Т.: Никога не си поставям 
за цел, че ще пиша книжка за 
деца, то просто се случва. Ис-
торията на ,,Миш и Маш” се на-
писа от само себе си, аз просто 
измислих героите, а те сами до-
вършиха книжката в процеса на 
работа. За първата ми книжка  
„Джуджето Джу и други тайни“ 
просто се вдъхнових и с тече-
ние на времето тя се появи. За 
„Коледата на майка Зайка“ бях 
помолена от издателството да я 
напиша и тя следователно беше 
добавена към сборник с дру-
ги творби на детски писатели. 
Бях много щастлива от успеха 
й и след това се появи „Пет-
ленце, момченце“ - стихове за 
деца през 2017 година. Много 
ми е приятно да пиша за деца. 
Да съобразя какво да включа и 
какво не, дали да има насилие 
в случките, или да няма. Как да 
им обясня лошото и доброто. 
Пример за това има и в книжка-
та ,,Миш и Маш”. С нея най-вече 
искам да покажа на децата как 
да се отнасяме към своите съсе-
ди, защото в крайна сметка те са 
част от нашия живот, при това 
не малка част. Трябва да сме в 
добри отношения помежду си. 
Народът има много мисли за до-
бросъседството.

Д.К.: От малка ли меч-
таете да сте писател?                                                                                                  
А.Т.: Не съм мечтала, напро-
тив подхождам със страх и 
респект към писането, защото 
нашето поколение е израснало 
сред книгите. Библиотеките в 
домовете ни бяха препълнени 
с книги. Ние четяхме много и 
беше някак страшно дори да 
помисля, че мога да стана пи-
сател, но просто така се случи. 
Може би голямо влияние ока-
за това, че като ученичка бях в 
литературна паралелка и имах 
един чудесен учител за кратко, 
който по-късно ни изостави 
/ ние се почувствахме така/ и 
продължи като преподавал в 
Пловдивския университет. От 
него се увлякохме много по ли-
тературата. Той ни поставяше 
задачи да пишем есета, басни и 
може би от тогава добих само-
чувствие да напиша първите си 
произведения.                                       

Д.К.: Какво е мнението Ви 
за това, че днешното поко-
ление предпочита Интернет 
пред света на книгите?                                                                                            

 А.Т.: В днешно време е доста 
трудно да се обърне внимание-
то на детето към книгата, защо-
то е по-лесно, когато не се чете 
и наготово се възприема обра-

зът от екрана. Смятам, че така 
или иначе в живота на чове-
чеството най-напред е нямало 
книги, а след това доста трудно 
децата са се занимавали с кни-
ги. Аз живях във време, в кое-
то книгата беше много важна, 
това си беше държавна полити-
ка. Но сега е различно. Смятам, 
че връщането към книгите в 
бъдеще ще се постигне трудно. 
Децата сами трябва да разберат, 
че книгата им дава един разли-
чен и по-подробен поглед към 
света. Всяко дете, което само 
поиска да чете или е насочено 
от родителите си и библиотека-
рите, може да се убеди във въз-
действието на литературата. .                                                                                                                                                
             Д.К.: Какво желаете да каже-
те на своите малки читатели?                                                                                           
А.Т.:  Много ми хареса днес как 
децата четоха новата ми книж-
ка за тях. Надявам се героите 
и случките да ги завладеят. Но 
все пак искам да им кажа нещо, 
което сигурно са чували често: 
Важно е да се чете. Дори сега 
да не го осъзнават, след време 
ще разберат колко много са им 
дали книгите.

Разговорът проведе: Дария 
Казанлийска, IX клас

клуб „Творческо писане“ 
при ОДК-Шабла

МАЛКИТЕ ЧИТАТЕЛИ НА ШАБЛА НА 
СРЕЩА С ПИСАТЕЛ

На 10.07. (сряда) 2019г. в детския отдел на библиотеката 
при  НЧ ,,Зора 1894’’ – гр. Шабла се проведе среща с писателката 
от Пловдив - Анита Тарасевич, която представи новата си 
детска книжка ,, Миш и Маш”. Срещата премина с голям ин-
терес от страна на малките читатели. Имаше добро на-
строение и много усмивки. Децата се запознаха със сюжета 
на книжката, като всяко от тях прочете откъс от нея. След 
срещата имах удоволствието да проведа кратко интервю с 
авторката Анита Тарасевич.

МОТОСРЕЩА ШАБЛА 2019 ГОДИНА
След петгодишно затишие мото клуб “Орлите”-
Добрич подновиха традицията да бъдат домакин 

на рокери от различни краища на България.
“Мотосреща” 2019  година се проведе от 12 до 14 

юли на къмпинг „Добруджа“ и събра над 670 рокери 
от цялата страна. 

Повече подробности четете в следващия ни брой.

От 6.07. 2019 до 8.07. 2019 г., в с. Аспару-
хово, община Дългопол се проведоха XIV-те 
Държавни игри на спортистите от малките 
селища. След 6-годишно прекъсване, през 
май, СК „Кария“ получи покана за участие. 
Въпреки ограничения бюджет на клуба, УС 

спешно се събрахме и взехме единодушно 
решение, че трябва да участваме. 

В състезанието по баскетбол, бяхме по-
канени 10 отбора, от които се явихме само 

5. Това бяха отборите на: Ген. Тошево, Перу-
щица, с. Рогош (обл. Пловдив) и домакини-
те от Дългопол. Играхме по системата „все-
ки срещу всеки“ и всички отбори изиграхме 
по 4 мача. С една победа, ние достигнахме 
до бронзовите медали. Отстъпвахме само в 

компонента „стрелба“, но не и игрово.
За наша радост, за класирането важни 

се оказаха и други фактори. Най-важният 
от които бе документацията, отразява-

ща възрастта на състезателите и това, че 
те играят на територията на съответното 
селище. Ние бяхме клуба, посочен като 
еталон на изрядна документация. Аз, като 
треньор, бях удостоена с купа за принос 
към Държавните игри. Отборът получи 
купа за III-то място, а състезателите – 
бронзови медали. Всички треньори бяхме 
наградени с медали от кмета на гр. Дълго-
пол, послучай 50-годишнината от обявя-
ването му за град.

Отборът ни бе в състав: Никола Миро-
славов и Георги Йорданов от 7 клас; Мартин 
Пейчев, Велизар Енчев, Александър Нико-
лаев, Даниел Дагитов от 6 клас; Павел Зарев, 
Димитрин Димитринов, и Тодор Кирилов, 
включили се в последния момент.

Пътуването ни до с. Аспарухово бе оси-
гурено, благодарение на бързата работа по 
организирането му от зам. кмета на община 
Шабла, Цветелин Йорданов и общинската 
администрация, за което сърдечно им бла-
годаря!

Нашият успех бе посветен на 50-годиш-
нината от обявяването на Шабла за град и 
20 години от основаването на СК „Кария“ 
– годишнина, която ще отбележим на 1.09. 
2019 година.

Калинка Цанева,  
треньор в СК „Кария“

УСПЕХ ЗА ОТБОРА ПО БАСКЕТБОЛ - ЮНОШИ ПРИ СК „КАРИЯ“
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„Изгрев“ – Ще припомните 
ли на нашите съграждани жи-
тейския си и трудов път?

Никола Кърджилов – Ро-
ден съм на 13 август, 1937 г. в 
село Горичане. Основно обра-
зование получих в ОУ „Васил 
Левски“ в селото, а средно – в 
гимназията в Каварна. След 
това завърших полувисше в 
Института за прогимназиал-
ни учители в Шумен. Висше 
образование придобих във Ве-
ликотърновския университет 
„Св.св. Кирил и Методий. След 
гимназия 1 година бях нередо-
вен учител в с. Горичане, а през 
1956 година постъпих войник 
във ВВС за 3 г., 2,5 от които на 
летището в Граф Игнатиево. 
След уволнението си от БНА, 
се върнах като учител в Гори-
чане до закриването на учили-
щето през 1964 година. После 
започнах като учител и дирек-
тор  в Трудово-възпитателното 
училище (ТВУ) „А.С. Макарен-
ко“. От 1972 до 1977 година бях 
зам. кмет на община Шабла, 

пак в ТВУ и от 1983 до 1985 бях 
кмет на Общината. В периода 
1985 – 1990, бях привлечен като 
организационен работник в 
редиците на Българската кому-
нистическа партия (БКП) Ша-
бла. Преди и след 1990 година, 
няколко мандата бях общински 
съветник и един мандат – пред-

седател на Общински съвет 
Шабла.

„Изгрев“ – Целият си тру-
дов стаж сте натрупали преди 
промените, започнали през 
1990 година. Времето преди 
това е спорно и наситено с 
противоречиви чувства у бъл-
гарите. Какво е накратко мне-
нието Ви за него?

Н.К. – В онова време живе-
ехме по-задружно. Не сме били 
богати, но цареше спокойствие 
и сигурност. Това не е ностал-
гия по миналото, а скъп спомен 
за младостта ни – за другар-
ството, приятелството, за пре-
красните трудови колективи. 

Ние тогава не се чувствахме 
като чиновници, а в ежедневи-
ето си мечтаехме и създавахме 
идеи, които после осъществя-
вахме. Аз и сега мечтая, макар 
и за малки и лични неща. Про-
дължавам да следя развитието 
на Общината, вълнувам се от 
успехите и преживявам някои 

неудачи…Всъщност моят жи-
вот и дейност не се отличава-
ше от ежедневието на моето 
поколение. Ние просто си съз-
дадохме условията да останем 
в Шабла като местни учители, 
агрономи, инженери, иконо-
мисти, по-късно и като лекари. 
Нашите съграждани посочваха 
и избираха измежду нас ръко-
водни и изпълнителски кадри 
в обществено-политическия и 
административно-стопанския 
живот. В отрязъка от време, 
когато заемахме тези постове, 
продължихме започнатото от 
нашите предшественици. Про-
дължихме да градим Община-
та, да създаваме структури като 
клонове на окръжните пред-
приятия – ВиК, Енергоснаб-
дяване, БКС (Благоустройство 
и комунално стопанство). Из-
дигнахме селското стопанство 
на доста високо в национален 
мащаб ниво… 

“Изгрев“ – Стандартният 
ми въпрос тук е „с какво ще 
запомните 27-ми август, 1969-
та?“, но вие започнахте с пред-
поставките, да стане Шабла 
град. Бихте ли продължили?

Н.К. – От началото на 60-те 
години на XX-ти век, Шабла за-
почна да придобива нов облик, 
създаде се инфраструктура – 
пътища, обществени сгради…
Селището постепенно се бла-
гоустрояваше. Това да станем 
град преди 50 години, не се дъл-
жи само на ръководителите на 
Партия, Държава или Община. 
Основната заслуга е на хората – 
жителите на Шабла и Община-
та! Макар и със славно истори-
ческо минало, ние бяхме едно 
прашно и кално добруджанско 
село, което благодарение на ко-
лективния труд на своите жите-
ли, придоби статута на „селище 

от градски тип“, а впоследствие 
стана и град. А самият авгус-
товски ден в който официално 
бяхме обявени за град, ще за-
помня с празничното настрое-
ние на хората – не само в Ша-
бла, а и в цялата Община.

„Изгрев“ – С какво, по вре-
ме на вашето управление на 
Общината можете да сте горд? 

Н.К –  Заварих Спортната 
зала като започнат и замразен 
в начален етап проект. Вклю-
чихме се към спортните съо-
ръжения, които се изграждаха 
в Добрич и строителството и 
беше възобновено и завърше-
но. По-късно, имах щастието да 

я открия. Направихме първата 
копка на новата поликлиника. 
Заварих Градският парк  за-
пустял и нестопанисван – под-
нових функционирането му за 
шабленци, като място за отмо-
ра и разходки. Бяхме изготвили 
идеен проект за балнеолечебен 
център на Тузлата, но за осъ-
ществяването му срещнахме 
проблеми от Министерство на 
отбраната. Съжалявам, че не 
се осъществи изграждането на 
Национален детски почивен 
комплекс в Крапец. Той беше 
планиран с капацитет 10  000 
легла, направихме първата коп-
ка с тогавашния министър на 
образованието, акад. Илчо Ди-
митров, започна се строител-
ството, но до 1990-та…

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

Н.К. – Първо искам да бла-
годаря на тези, които бяха с 
основен принос за това, сега 
да честваме юбилея на пре-
красния си град, но вече не са 
между живите. Ние изказваме 
към тях своите признателност 
и уважение!

На своите съграждани по-
желавам най-вече здраве, също 
така доброта и човечност! А 
след полагането на известни 
усилия, останалото идва от са-
мосебе си…

На сегашното и бъдещите 
ръководства на Общината по-
желавам да създават условия 
и активно да съдействат за от-
криване на нови работни мес-
та. Това е единствения начин 
за задържане на младите хора 
и завръщане на някои от зами-
налите. Без хората, Общината 
няма да е в състояние да раз-
вива тази територия, известна 
в цяла България със забележи-
телните си природни дадености 

и работливите си хора.
На връстниците на град 

Шабла и тези, които идват не-
посредствено след тях – да се 
стремят към 100-годишния 
юбилей на града!

А на най-малките шабленци 
пожелавам щастливо детство 
и да откриват нови хоризонти 
пред себе си и родния си град! 
За тях съм сигурен, че ще праз-
нуват вековния юбилей на Ша-
бла!

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
интервюто, г-н Кърджилов.

Н.К. – 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.  

През периода 1983 – 1985 г., кмет на 
община Шабла беше Никола Кър-
джилов. Днес той бе любезен да раз-
говаря с нас:

Никола Кърджилов: „ХОРАТА НАПРАВИХА ШАБЛА ГРАД!“

50 ГОДИНИ ШАБЛА – ГРАД! 

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

Страхотен и много атрак-
тивен турнир с доста уловени 
риби и добро представяне за 
шабленския отбор – това е рав-
носметката от проведеното край 
Тюленово  седмо издание на със-
тезанието по подводен риболов 
за купа “Шабла”. То е III-ти кръг 
от серията състезания за купа 
“България” 2019 и се организира 
от СНЦ “Морски клуб Портус 
Кариа”.

„Турнирът протече при пре-
красно време, много настроение 
и стриктна организация. Осно-
вен спонсор на събитието отно-
во бе Община Шабла, а любезен 
домакин беше хотел-ресторант 
“Делфина”. На централния пло-
щад на с. Тюленово, точно над 
лодкостоянката , кметът на Об-
щина Шабла, Мариян Жечев и 
председателят на СНЦ “Морски 
клуб Портус Кариа” Димитър 
Франгов официално откриха 

състезанието. Събитието се рад-
ваше на голям интерес и посеща-
емост от състезатели, туристи и 
местни жители”, информират 
организаторите.

За разпределянето на учас-
тниците в състезателната ак-
ватория организаторите бяха 
осигурили 7 лодки. Участва-
ха общо 45 състезатели от 10 
клуба от цялата страна, кои-
то предадоха общо близо 38 
кг. валидна риба от различни 
видове – платерина, кефал, 
лефер, морска врана и лаврак.   
Шабленският отбор „Пор-
тус Кариа“,  бе представляван 
от 11 състезатели – Алексан-
дър Кръстев, Ангел Златанов, 
Венцислав Георгиев, Димитър 
Дражев, Дилян Георгиев, Иван 
Минчев, Йовчо Николов, Нелко 
Йорданов, Николай Николов, 
Петър Колев и председателя 
на клуба Димитър Франгов.   
На най-предна позиция сред до-
макините се класира Димитър 
Дражев. Той предаде 6 броя ва-
лидни платерини с общо тегло 
2175 гр. и се класира на четвър-
то място, като само 30 гр. не му 
достигнаха, за да се покачи на 
почетната стълбица. В десет-
ката влезе и Йовчо Николов, с 
3 платерини, тежащи 1470 гр.   
Другите състезатели от “Морски 
клуб Портус Кариа” предадоха 
немалко валидни и няколко не-
валидни риби, като всички по-
казаха постоянство, упоритост и 
професионализъм.    

Фурор в състезанието напра-
ви Янаки Янакиев от клуб „Ва-
рна Дайвинг Център“, който по-
вали впечатляващ лаврак с тегло 
3580 гр. Заедно с останалите 2 
валидни платерини и един лефер 

това му осигури 2-ро място и на-
градата за “Най-голяма риба”.

Друго забележително пости-
жение направи Николай Танев 
от “Черноморец” Бургас, който 
предаде врана, кефал и платери-
ни, с което покри всичките 3 ка-
тегории, по които се оценява ре-

зултатът. Това се случва за първи 
път през този сезон.  

Победител в надпревара-
та стана Анастас Бъчваров от 
“Марлин“, гр. Приморско с пре-
дадени 9 броя валидни платери-
ни с общо тегло 3760 гр, което му 
донесе 6460 точки. След победата 
в Приморско и третото място в 
Несебър, той доказа, че е в топ 
форма, посочват от клуба-дома-
кин.

Купата за трето място граб-
на опитният Апостол Радев от 
клуб “Месембрия”, гр. Несебър 
с предадените 6 броя валидни 
платерини с общо тегло 2205 гр.  
Наградите връчиха кметът на 
Общината, Мариян Жечев, 
собственикът на хотел-ресто-
рант “Делфина” и домакин на 
събитието Николай Михайлов 
и  Димитър Франгов.

Изгрев

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПОДВОДЕН 
РИБОЛОВ ЗА КУПА “ШАБЛА” 

На откриването на състе-
занието, отляво надясно – 
собственикът на хотел-рес-
торант „Делфина“, Николай 
Михайлов; кметът на Шабла, 
Мариян Жечев; главният съ-
дия, Ивайло Иванов;  председа-
телят на МК „Портус Кариа“, 
Димитър Франгов и президен-
тът на БФПС, Марио Христов

Състезателите на„Портус Кариа“ (на далечната лодка) – на 
старта

Варненецът Янаки Янакиев, с 
лаврака-рекордьор в ръце

Кметът на Шабла, Никола Кърджилов открива жътвата в Об-
щината

Връзване на пионерските връзки на паметника на съветските 
летци.


